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Rezumat 
 

Introducere 

 

Degade ce e PNRR cp adeｬădamつ 

 

 

S< ne imagin<m România anului 2026: verde, digital<, cu transport curat, cu 
ぞcoli moderne, cu medicin< performant<.  
 

Prin oportunit<Yile de redresare ぞi rezilienY< ale Uniunii Europene, din instrumentul 
„Urm<toareaGeneraYieUE” (NextGenerationEU), România a conturat planul s<u de reforme 
ぞi modernizare pentru cele 29,2 miliarde euro. Dar nu este doar un plan. În documentul pe 
care-l lans<m se afl< de fapt desenat chipul României pe care ne-o dorim ぞi pe care abia acum, 
dup< zeci de ani, o putem crea.  
 

Piesa de rezistenY< a programului pe care îl propunem pentru români ぞi România sunt 
reformele, o serie de transform<ri esenYiale, de la r<d<cin<, care au fost mereu amânate ぞi de 
care politicienilor mereu le-a fost team<. Este momentul s< Yinen pasul cu Europa modern<, 
s< declanぞ<m aceste transform<ri.  
 

Sistemul de pensii va fi reformat, ref<cut ぞi pus pe baze solide. În fiecare an sume tot mai mari 
sunt transferate de la bugetul de stat la bugetul de pensii: 2,5 miliarde lei în 2019 - 12,4 
miliarde lei în 2026. SoluYii exist<, dar refuz<m s< avem un dialog onest cu românii ぞi nu 
facem decât s< accentu<m dezechilibrele pe seama viitorului copiilor noぞtri.  
 

Trebuie s< avem curajul s< le spunem p<rinYilor noぞtri c< ceva trebuie s< se schimbe. 
 

Reforma sistemului de pensii pe care ne-o asum<m prin PNRR înseamn< soluYii de redresare 
treptate, responsabile, astfel încât investiYiile masive din PNRR în autostr<zi, în p<duri noi 
plantate, în reducerea abandonului ぞcolar ぞi toate celelalte, astfel încât toate aceste investiYii 
s< nu fie apoi risipite în sisteme dezechilibrate. Creぞterea pensiilor p<rinYilor noぞtri nu va mai 
sta în pixul vreunui ministru, nu ne vom mai fura c<ciula unii altora, pensiile vor creぞte 
predictibil conform unei formule bazate pe creぞterea economic<. Vom reajusta pensiile 
speciale ぞi m<ririle viitoare vor avantaja pensiile mai mici, astfel încât s< nu mai existe 
nedrept<Yile flagrante pe care le avem în prezent între pensionari.  
 

Va fi introdus venitul minim de incluziune care va descuraja inactivitatea ぞi va încuraja 
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oamenii s< îぞi g<seasc< un loc de munc<. Salarizarea în sistemul bugetar va cunoaぞte o 
transformare esenYial<, vom introduce un concurs de intrare în funcYia public< pe baz< 
meritocratic<, aぞa cum este de exemplu la Comisia European<, astfel încât cei mai buni dintre 
noi s< ajung< în serviciul public ぞi statul român s< fie un loc pentru care este o mândrie s< 
munceぞti.  
Va fi adev<rata revoluYie în administraYia public<. Vom reforma ぞi vom depolitiza companiile 
de stat. Sunt esenYiale ぞi reformele în justiYie, prin PNRR ne angaj<m s< revigor<m lupta anti-
corupYie ぞi o mai bun< gestionare a resurselor umane din sistem.  
 

Marile investiYii din sistemul de transport, pe care le voi detalia în cele ce urmeaz<, vor fi 
susYinute ぞi de reforma sistemului de taxare - taxare verde, un nou sistem de taxare a 
drumurilor ぞi promovarea transportului cu zero emisii de carbon.  
 

Vreau s< v< imaginaYi România anului 2026, atunci când reformele ぞi investiYiile din Planul 
NaYional de Redresare ぞi RezilienY< vor fi duse la bun sfârぞit.  
 

Va fi o Românie verde, de culoarea p<durilor.  
 
O Românie în care pentru prima dat< 88.000 de gospod<rii care pân< acum au fost neglijate 
de la investiYii, pentru c< erau în localit<Yi prea mici, au ap< curent< ぞi canalizare cu ajutorul 
unui program naYional dedicat. Vor exista ぞi 1630 km noi reYele de ap< construite ぞi 2470 
reYele noi de canalizare. Tot pentru prima dat<, avem cadastrul apelor ぞi ぞtim cum s< ne 
gestion<m astfel cea mai valoroas< resurs< de pe planet<.  
 

Ce am reuぞit, ぞi sunt foarte mândru de asta este, s< includem în PNRR cel mai mare program 
de împ<durire.  
 

Prin PNRR combatem t<ierile ilegale de p<duri ぞi toat< masa lemnoas< va fi monitorizat< 
digital, Romsilva va fi reformat< ぞi va munci pentru menYinerea p<durilor României. Plant<m 
45.000 de hectare de p<dure, prin cel mai mare program naYional de acest fel. Vom avea 
perdele forestiere pe toate autostr<zile noi, 625 hectare, ぞi refacem perdelele forestiere care 
existau în interbelic ぞi au fost t<iate de comuniぞti. Mai refacem canalele din Delta Dun<rii ぞi 
instaur<m noi arii protejate, inclusiv în oraぞe: cre<m reYeaua ariilor protejate din oraぞe.  
 

Vom implementa garanYia pentru ambalaje, astfel încât s< nu ne mai fie ruぞine cu plasticul 
care e peste tot pe lâng< drumuri, prin p<duri ぞi prin râuri.  
 

Vom avea peste tot senzori de m<surare a calit<Yii aerului. Primul pas în a rezolva o problem< 
este s< recunoぞti c< o ai. Statul român nu a vrut pân< acum s< m<soare calitatea aerului, 
crezând c< noi, cet<Yenii, nu ne vom da seama. Am avut fonduri europene pentru aparatur< 
de m<surare a polu<rii din aer ぞi nu au fost folosite. Aceast< ipocrizie înceteaz< prin PNRR: 
vom umple România de aparatur< de m<surare a aerului; astfel încât copiii noぞtri s< poat< s< 
respire. Vom avea 553 de kituri de m<surare în timp real a polu<rii din aer. ぜi nu doar c< vom 
ぞti care e calitatea aerului, dar prin PNRR Garda de Mediu va fi înzestrat< cu aparatur< de 
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intervenYie astfel încât legea ぞi standardele de mediu s< fie aplicate.  
 

Va fi o Românie cu transport modern 
 

În 2026 vom vedea 434 de km noi la autostr<zile A7 ぞi A8, este contribuYia noastr< la datoria 
istoric< faY< de români privind construcYia de autostr<zi. ぜi pentru c< suntem pe drumul spre 
viitor, vor fi construite pe aceste tronsoane 52 de staYii electrice, cu 264 de puncte de 
înc<rcare. În total prin PNRR (transport, energie, fondul UAT) vom ajunge s< avem câteva 
mii de staYii de înc<rcare electric<. V< voi invita s< c<l<toriYi ぞi pe cale ferat< modernizat<, pe 
311 km, ぞi pe noile magistrale de metrou de 12,7 km, în Bucureぞti ぞi Cluj Napoca.  
 

ImaginaYi-v< o Românie care experimenteaz< tehnologia pe hidrogen ぞi alege ca program 
pilot s< introduc< trenuri cu alimentare pe hidrogen, pe o linie care nu este electrificat<. S< 
vedem apoi rezultatele: dac< va fi mai ieftin ぞi funcYional, aceasta poate fi strategia României 
de a arde o etap< în dezvoltarea sectorului, adic< s< nu mai electrific<m c<ile ferate vechi, ci 
le dot<m cu trenuri pe hidrogen. Prin PNRR vom intra cu Hidroelectrica într-un proiect pan-

european de dezvoltare a tehnologiei pe hidrogen, astfel ca s< fim parte din revoluYia acestei 
tehnologii pe care o declanぞeaz< Comisia European<.  
 

Va fi o Românie cu cl<diri ref<cute ぞi cu energie curat<  
 
Prin componenta „Valul Renov<rii” România va avea 2.000 de cl<diri publice, rezidenYiale ぞi 
de patrimoniu istoric renovate ぞi 1.500 de blocuri renovate, precum ぞi un registru naYional al 
cl<dirilor.  
 

Va fi o Românie antreprenorial< ぞi digital< 
 

V< voi invita s< ne bucur<m de tehnologie în relaYia cu autorit<Yile publice, în sfârぞit la 
adev<ratul s<u potenYial. Pentru prima oar<, în România anului 2026, toate instituYiile 
publice vor fi legate într-un cloud Guvernamental, 30.000 de funcYionari publici vor avea 
competenYe digitale ぞi 65 de instituYii au securitate cibernetic< sporit<. O Românie în care din 
bani europeni finanY<m cartea de identitate electronic< pentru 8,5 milioane de oameni. 
 

EducaYia va fi digitalizat<, iar bibliotecile nu mai decad, ci sunt transformate în hub-uri de 
înv<Yare ぞi dezvoltare pentru copii ぞi adulYi.  
 

De asemenea, în România anului 2026 ANAF va fi o instituYie eficient<, care aduce mai mulYi 
bani la bugetul de stat f<r< a creぞte taxele, ci datorit< conform<rii voluntare. Pur ぞi simplu nu 
vor mai exista motive de a „fenta” fiscul ぞi fentarea fiscului va fi atât de complicat<, încât aceia 
care o practic<, vor renunYa la ea.  
 

Sunt sigur, vom avea o Românie cu debirocratizare puternic< pentru mediul de afaceri (de 
exemplu: Reformarea modului de aplicare a testului IMM ぞi transparentizarea procesului de 
legislativ, Simplificarea procedurilor de înfiinYare/de ieぞire de pe piaY< a firmelor, de 
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constituire ぞi funcYionare a punctelor de lucru, Reformarea licenYelor/ autorizaYiilor/ 
certificatelor privind afacerile din România). De asemenea, este alocat< finanY<rii 
companiilor o sum< record: 2,2 miliarde de euro, prin instrumente financiare ぞi diferite alte 
scheme de finanYare. În 2026, 3.000 de IMM-uri vor fi digitalizate cu fonduri din PNRR, 280 
de firme sprijinite pentru listare la burs<. 
 

Va fi o Românie cu mai puYin< s<r<cie  
 

În România anului 2026 vom avea mai puYini oameni inactivi, mai mulYi copii vor putea s< 
r<mân< în familii ぞi va fi în Yar< mai puYin< s<r<cie, aceast< boal< cronic< pe care toate 
Guvernele post-1989 au eぞuat s< o rezolve. Vor fi introduse tichete de munc< ぞi pentru cel 
puYion 60.000 de lucr<tori din sectoarele serviciilor prestate la domiciliu, munca va fi 
formalizat<. Minim 350 de structuri de economie social< vor fi nou înfiinYate cu minim 2450 
locuri de munc< noi create.  
 

Vreau s< v< imaginaYi România anului 2026 cu o administraYie public< în care toate posturile 
sunt ocupate prin concursuri corecte ぞi transparente. De asemenea, România va avea o nou< 
strategie anti-corupYie prin care ne putem asigura c< avem instrumente de prevenYie ぞi 
resurse pentru a combate actele de corupYie iar la bugetul de stat vor intra mai mulYi bani din 
prejudicii recuperate ぞi bunurile ilegale confiscate. Legile justiYiei vor fi, în sfârぞit, modificate 
ぞi sistemul va putea funcYiona eficient în slujba tuturor românilor.  
 

Va fi o Românie s<n<toas< ぞi mai mulYi copii vor putea merge la ぞcoli moderne. 
 

În România anului 2026, elevii vor merge cu pl<cere la ore fiindc< câteva mii de ぞcoli vor 
ar<ta, în sfârぞit, aぞa cum trebuie în secolul XXI. Pân< la finalul implement<rii PNRR, 6.100 
de ぞcoli au primit resurse si tehnologie pentru dotarea laboratoarelor de informatic< ぞi pentru 
înv<Yarea în format virtual. MulYi elevi vor ぞti mai sigur care le sunt perspectivele în viaY<, 
fiind sprijiniYi s< intre în programe de studiu în regim dual, vom avea 50 de ぞcoli noi ぞi 75.000 
de s<li de clas< dotate cu mobilier. 1.175 SMART Lab-uri achizitionate pentru unit<Yile de 
înv<Y<mânt de nivel gimnazial ぞi liceal. Pentru prima oar<, avem un program amplu de 
înfiinYare de creぞe, vor fi 140 de creぞe operaYionalizate ぞi 412 de servicii complementare acolo 
unde nu se justific< o creぞ<, cu spaYii de înv<Yare ぞi de joac< pentru copii. 
  

S< ne imagin<m o Românie cu un sistem de s<n<tate care, el însuぞi, este s<n<tos. Accesul la 
servicii de s<n<tate pentru cei vulnerabili este ceea ce cred c< trebuie s< aduc<, cu prioritate, 
PNRR. Pentru cei care au nevoie de sprijin, vor fi 200 de centre comunitare construite sau 
renovate, care au dot<ri noi ぞi personal. În plus, 3.000 de cabinete de asistenY< medical< 
primar< vor fi renovate ぞi 25 de secYii de terapie intensiv< nou-n<scuYi dotate, inclusiv cu 
ambulanY< transport nou-n<scuYi (pentru centrele regionale).  
 

S< ne imagin<m România anului 2026 cu localit<Yi dezvoltate „ca afar<”. În municipiile 
reぞedinY< de judeY, dar ぞi alte municipii, oraぞe ぞi comune vor fi suprafeYe extinse cu 
laboratoare urbane verzi, peste 3.000 km piste pentru biciclete, câteva mii de locuinYe sociale 
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pentru tineri sau specialiぞti din s<n<tate sau înv<Y<mânt, câteva sute de vehicule electrice. 
 

Va fi o Românie atractiv< pentru turiぞti 
 

Prin PNRR am ales s< încuraj<m turismul de destinaYie, punem în valoare obiective ぞi rute 
prea puYin scoase din cutie pân< acum. Vom avea adev<rate comori de descoperit: 10 muzee 
construite sau reabilitate ぞi puse în valoare, care utilizeaz< noile tehnologii; vor mai fi puse în 
valoare 30 castele, 95 biserici ぞi m<n<stiri, 15 cule, 20 curii, 20 fortificaYii romane, 20 de sate 
cu arhitectur< tradiYional<, 30 obiective gastronomice ぞi multe altele.  
 

O Românie modern< ぞi european< nu poate s< se dezvolte drept decât dac< generaYiile viitoare 
sunt conぞtiente de ororile trecutului, de aceea, pentru prima oar< într-un program 
Guvernamental sunt incluse muzeele memoriei: Muzeul NaYional de Istorie a Evreilor ぞi al 
Holocaustului, Memorialul RevoluYiei Decembrie 1989/ Timiぞoara Capital< European< a 
Culturii,  Închisoarea t<cerii de la Râmnicu S<rat, Memorialul Victimelor din Sighetul 
MarmaYiei. 
 

Va fi o Românie unit<, cu dezvoltare echilibrat< ぞi coerent< între regiunile sale 
de dezvoltare.  
 

InvestiYiile sunt gândite aぞa încât nicio regiune s< nu duc< lips< de investiYii, dar în acelaぞi 
timp s< ajute mai mult regiunile mai puYin dezvoltate în tranziYia mai rapid< spre media 
european<.  
 

Astfel, zona Moldovei va beneficia de o injecYie major< de capital. Prin finanYarea 
autostr<zilor A7 ぞi A8 ce vor lega regiunea de Bucureぞti ぞi de Transilvania, se va asigura o 
conexiune rapid< ce va permite o creぞtere a nivelului de investiYii str<ine ぞi implicit a locurilor 
de munc< bine pl<tite. Regiunea Sud-Vest va avea proiectele pilot cu reYelele de gaz natural 
în combinaYie cu hidrogen, Yinând cont c< este regiunea din România cea mai slab conectat< 
la infrastructura de distribuYie de gaz natural, cu judeYe precum MehedinYi ぞi Dolj unde 
racordarea este aproape inexistent<. ぜi regiunile puYin mai dezvoltate cum ar fi Sud-Est, Sud-

Muntenia, Centru, Nord-Vest ぞi Vest vor beneficia de finanY<ri semnificative în domenii 
importante cum ar fi educaYia, s<n<tatea, energiile regenerabile, eficienYa energetic<, 
transport, sisteme de ap<, împ<duriri ぞi altele. Nu în ultimul rând, deぞi la nivel economic 
regiunea Bucureぞti-Ilfov este foarte dezvoltat<, ajungând în 2018 la un nivel de 152% din PIB-

ul mediu al Uniunii Europene, PNRR propune o serie de investiYii relevante ぞi pentru aceast< 
zon< precum infrastructura de metrou, în domeniul s<n<t<Yii, în zona de eficienY< energetic< 
ぞi în infrastructura de educaYie. 
 

Sunt 29,2 miliarde euro, bani pentru investiYii dar care sunt legaYi de reforme în toate 
domeniile, mai mici sau mai mari care vor trebui s< dea siguranYa ca, odat< ce am folosit aceぞti 
bani, am creat ぞi baza prin care apoi s< ne dezvolt<m doar prin noi înぞine.  
 

Autoritatea de Audit, NDA, ANI au roluri bine stabilite ぞi clare în a supraveghea ぞi audita 
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modul în care vor fi folosiYi aceぞti bani. Ministerul pe care îl conduc va construi un instrument 
public de monitorizare ぞi raportare a tot ce se întâmpl< în implementarea PNRR – un tablou 
de bord informatic, vizibil ぞi accesibil publicului în timp real. 
 

Am gândit toate detaliile din Plan astfel încât s< fie cu adev<rat o poveste de 
succes, cu toate proiectele ぞi transform<rile la un loc, având sprijin din 
fondurile europene de Redresare ぞi RezilienY<. România modern< ぞi reformat<.  
 

 

Cristian Ghinea  

 

MiCigmdp< ICｬegmiｨii<Hd ｧi PdHiecme<Hd EpdHaeCe 
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REZUMAT 

 

FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ  
 
Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare 群i Rezilien郡< (MRR) este o 群ans< 
istoric<, un proiect na郡ional care aduce reformele necesare dezvolt<rii reale a unei 郡<ri europene din 
era verde 群i digital<.  
 
Planul Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡< al României (PNRR) este conceput a群a încât s< asigure un 
echilibru optim între priorit<郡ile Uniunii Europene 群i necesit<郡ile de dezvoltare ale României, în 
contextul recuper<rii dup< criza COVID-19 care a afectat semnificativ 郡ara, a群a cum a afectat întreaga 
Uniune European< 群i întreaga lume.  
 
Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al MRR1, 

a群a cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European 群i al Consiliului, din 12 
februarie 2021, Art.4.  
 
Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor 
programe Кi proiecte esenМiale, care s< sprijine rezilienМa, nivelul de preg<tire pentru situaМii de criz<, 
capacitatea de adaptare Кi potenМialul de creКtere, prin reforme majore Кi investiМii cheie cu fonduri 
din Mecanismul de Redresare Кi RezilienМ<.  
 
Obiectivul specific al PNRR este Кi el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, Кi anume 
de a atrage fondurile puse la dispoziМie de Uniunea European< prin NextGenerationEU în vederea 
atingerii jaloanelor Кi a Мintelor în materie de reforme Кi investiМii.  
 

Principiile de implementare ale PNRR 

Distribuirea echitabil< geografic a fondurilor. Investi郡iile propuse în PNRR se bazeaz< pe faptul c< 
în recuperarea decalajelor 群i modernizarea României nimeni nu va fi l<sat în urm< pe drumul redres<rii 

 
1. Obiectivul general al mecanismului este s< promoveze coeziunea economic<, social< 群i teritorial< a Uniunii prin îmbun<t<郡irea rezilien郡ei, a nivelului 

de preg<tire pentru situa郡ii de criz<, a capacit<郡ii de adaptare 群i a poten郡ialului de cre群tere ale statelor membre, prin atenuarea impactului social 群i economic 

al crizei în cauz<, în special asupra femeilor, prin contribu郡ia la punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, prin sprijinirea tranzi郡iei 

verzi, prin contribu郡ia la realizarea obiectivelor privind clima ale Uniunii pentru 2030 stabilite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1999 

群i prin respectarea obiectivului UE de realizare a neutralit<郡ii climatice pân< în 2050, precum 群i a tranzi郡iei digitale, contribuind astfel la convergen郡a 

economic< 群i social< ascendent<, restabilind 群i promovând cre群terea durabil< 群i integrarea economiilor Uniunii, încurajând crearea de locuri de munc< de 

înalt< calitate, contribuind la autonomia strategic< a Uniunii al<turi de o economie deschis< 群i creând valoare ad<ugat< european<.  

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv general, obiectivul specific al mecanismului este de a furniza sprijin financiar statelor membre în vederea atingerii 

jaloanelor 群i a 郡intelor în materie de reforme 群i investi郡ii, astfel cum sunt prev<zute în planurile lor de redresare 群i rezilien郡<. Respectivul obiectiv specific 

trebuie urm<rit în strâns< 群i transparent< cooperare cu statele membre în cauz<.  
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economice 群i sociale. În procedurile aloc<rilor directe sau cele competitive se va 郡ine cont de alocarea 
echilibrat< a resurselor astfel încât s< conduc< la valorificarea specificului local sau regional în 
interesul cet<郡enilor 群i la diminuarea polariz<rii dezvolt<rii teritoriale. 
 
Descentralizarea. Conceperea PNRR s-a bazat pe capacitarea autorit<郡ilor centrale 群i locale de a-群i 
asuma reforme ambi郡ioase pentru facilitarea tranzi郡iei verde 群i digital< 群i care s< conduc< la un nivel 
ridicat de rezilien郡<. În spiritul acestui principiu, implementarea PNRR va urm<ri apropierea de 
cet<郡eni 群i de beneficiari, oferind astfel un r<spuns la provoc<rile subsidiare ale comunit<郡ilor. 
 
Rolul autorit<郡ilor locale. PNRR a fost elaborat printr-un proces participativ la care au participat 
autorit<郡ile de la nivel local 群i regional. Implementarea PNRR se va baza pe implicarea autorit<郡ilor 
locale atât în definirea apelurilor, acolo unde este cazul, cât 群i în cea de monitorizare 群i evaluare a 
planului. 
 

Structura PNRR 

PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoper< to郡i cei 6 piloni prev<zu郡i prin 
Regulament.  
 

I. TdaCｻiｨia ｬedde ┷さ SigmeBp< de BaCageBeCm a< aaei 

┸さ ÎBaădpdiB RHBâCia ｧi adHmejăB biHdiｬedgimamea  

┹さ MaCageBeCmp< deｧepdi<Hd 

┺さ TdaCgaHdm gpgmeCabi< 

5. FHCdp< aeCmdp Va<p< deCHｬădii 

6. Energie 

II. TdaCgfHdBade digima<ă 1. C<Hpd gpｬedCaBeCma< ｧi gigmeBe apb<ice digima<e 

IIIさ Cdeｧmede iCme<igeCmăし 
gpgmeCabi<ă ｧi faｬHdabi<ă 
iCc<pｻipCii  

1さ RefHdBe figca<e ｧi defHdBa gigmeBp<pi de aeCgii 

2さ SpaHdm aeCmdp gecmHdp< adiｬamし cedcemadeし 
deｻｬH<made ｧi iCHｬade  

IV. CHeｻipCe gHcia<ă ｧi medimHdia<ă  ┷┶さ FHCdp< <Hca< aeCmdp mdaCｻiｨie ｬedde ｧi digima<ă st
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┷┷さ TpdigB ｧi cp<mpdă 

Vさ SăCămameし adecpB ｧi deｻi<ieCｨă 
ecHCHBicăし gHcia<ă ｧi 
iCgmimpｨiHCa<ă 

┷┸さ SăCămame 

┷┹さ RefHdBe gHcia<e 

┷┺さ RefHdBa gecmHdp<pi apb<icし cdeｧmedea eficieCｨei 
jpgmiｨiei ｧi îCmădidea caaacimăｨii aadmeCedi<Hd gHcia<i 

VI. PH<imici aeCmdp CHpa geCedaｨie ┷┻さ RHBâCia Edpcamă 

 

PdHｬHcădi<e - efectele crizei COVID-┷┿ îC ecHCHBia UE ｧi a RHBâCiei  
Economia României a fost afectat< major de pandemie 群i de restric郡iile drastice de mobilitate fizic< 
implementate rapid în scopul limit<rii extinderii. Sub impactul lor, economia a suferit în trimestrul II 
din 2020 o sever< contrac郡ie, recuperat< par郡ial în trimestrele III 群i IV din 2020 群i trimestrul I din 2021. 
Per total, economia a înregistrat o contrac郡ie de 3,9%, sub cea înregistrat< în zona euro (-6,6%) sau în 
UE (-6,1%). Economia a crescut peste a群tept<ri 群i în primul trimestru din 2021, înregistrând o cre群tere 
de 2,8% fa郡< de trimestrul anterior, una dintre cele mai mari cre群teri din Uniune. Pia郡a muncii a evoluat 
stabil în contrast cu reculul puternic al activit<郡ii economice, în principal ca urmare a m<surilor de 
sprijin cuprinz<toare adoptate de c<tre autorit<郡i. Ocuparea for郡ei de munc< s-a men郡inut la peste 70% 
iar rata 群omajului a crescut doar cu 1,1 puncte procentuale, ajungând la 5,0%. Anumite sectoare cum 
ar fi industria IT, construc郡iile 群i comer郡ul cu am<nuntul au fost mai reziliente, fiind afectate mai pu郡in 
din punct de vedere economic. 訓ocul economic a fost atenuat 群i de investi郡iile publice care au avut o 
contribu郡ie pozitiv< însemnat< la cre群tere. 
 
În baza ultimelor evolu郡ii, conform prognozei de prim<var< (Comisia Na郡ional< de Strategie 群i 
Prognoz<, 2021) este a群teptat< o revenire complet< a activit<郡ii economice în 2021, cu un avans estimat 
al PIB real de 5,0%, urmat de un ritm mediu anual de 4,9% pân< în 2024. Investi郡iile î群i vor men郡ine 
traiectoria ascendent<, atât în contextul costurilor de finan郡are reduse, cât 群i pe fondul avansului 
semnificativ în implementarea reformelor 群i investi郡iilor finan郡ate din PNRR 群i par郡ial din bugetul 
multianual 2021-2027 în domeniile prioritare.  
 
Provoc<rile pe fiecare pilon 群i modul în care reformele 群i investi郡iile din componente r<spund la 
provoc<ri.  
 

 

Pi<HCp< Iさ TRANZIȚIA VERDE 

 
Pilonul trebuie s< includ< reforme 群i investi郡ii în tehnologii 群i capacit<郡i verzi, inclusiv în biodiversitate, 
eficien郡< energetic<, renovarea cl<dirilor 群i economia circular<, contribuind în acela群i timp la 
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obiectivele Uniunii privind clima, promovând cre群terea sustenabil<, creând locuri de munc< 群i 
men郡inând securitatea energetic<. 
 
Provoc<rile actuale, specifice României: 
 

Schimb<rile climatice 群i degradarea mediului reprezint< dou< dintre cele mai grave amenin郡<ri ale 
lumii, iar Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabil< promoveaz< echilibrul între cele trei dimensiuni 
ale dezvolt<rii durabile – economic<, social< şi de mediu. Agenda 2030 este corelat< cu Pactul Verde 
european (European Green Deal) care va defini strategia de dezvoltare a UE ca primul continent neutru 
din punct de vedere climatic pân< în 2050. Astfel, Pactul Verde European transform< provoc<rile 
climatice 群i de mediu în oportunit<郡i, prin demersul de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de 
ser< la zero pân< în 2050, prin reducerea polu<rii 群i restaurarea biodiversit<郡ii. 
 
Aceste provoc<ri necesit< politici coerente pentru a asigura o dezvoltare durabil< atât la nivel european 
cât 群i în 郡ara noastr<. 
 
Un domeniu cu impact asupra degrad<rii mediului este legat de conectarea la sistemul de alimentare 
cu ap< potabil< în corelare cu colectarea apelor uzate 群i tratarea acestora  
Provoc<ri: în Raportul de 郡ar< (2020), se arat< c< politica României în domeniul apei 群i a apei uzate 
prezint< în continuare deficien郡e, în special în ceea ce prive群te accesul în zonele rurale, precum 群i 
cantitatea 群i calitatea apei potabile. Totodat<, raportul men郡ionat eviden郡iaz< c< ac郡iunile legate de 
colectarea apelor uzate 群i conectarea la infrastructura public< de canalizare nu sunt înc< finalizate, iar 
diferen郡a pân< la atingerea obiectivului fixat privind colectarea apelor uzate generate de aglomer<rile 
cu peste 2.000 de locuitori echivalen郡i este de 26%. Sus郡inerea investi郡iilor în infrastructura de ap< 群i 
ap< uzat< este necesar< atât pentru asigurarea conform<rii cu directivele europene în domeniu, cât 群i 
pentru asigurarea unor condi郡ii de via郡a decente popula郡iei României. 
 
Prin componenta 1. - Managementul sistemului de ap< 群i canalizare - PNRR propune 3 reforme 群i 
8 tipuri principale de investi郡ii. Alocare total<: 1,88 miliarde euro.  
 
Reformele, pe scurt:  

 

1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului 
de ap< 群i ap< uzat< 群i pentru accelerarea accesului popula郡iei la servicii de calitate 
conform directivelor europene 

2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administra郡iei Na郡ionale Apele 
Române (ANAR) în vederea asigur<rii moderniz<rii 群i între郡inerii sistemului na郡ional 
de gospod<rire a apelor precum 群i a implement<rii corespunz<toare a Directivei Cadru 
Ap< 群i a Directivei inunda郡ii 

3. Consolidarea cadrului legislativ actual privind stabilirea pragurilor pentru avertizarea 
fenomenelor meteorologice periculoase 群i a fluxului de elaborare 群i transmitere a 
inform<rilor, aten郡ion<rilor 群i avertiz<rilor meteorologice 
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Ca urmare a investi郡iilor, se vor realiza, printre altele: 
 

 1630 km construi郡i de re郡ele de ap< - în localit<郡i cu peste 2000 locuitori  
 2000 km construi郡i de re郡ele de canalizare în localit<郡i cu peste 2000 locuitori 群i 470 de km 

de re郡ele de canalizare în cele cu mai pu郡in de 2000 de locuitori 
 10.000 de sisteme individuale sau alte sisteme adecvate construite 群i opera郡ionale în 

aglomer<rile mai mici de 2000 de l.e. care împiedic< atingerea unei st<ri bune a corpurilor 
de ap<  

 conectarea a 88.000 de gospod<rii la re郡ele de ap< 群i canalizare prin programul na郡ional Prima 
conectare la ap< 群i canalizare 

 Realizarea cadastrului apelor  
 

România înregistreaz< întârzieri în ceea ce prive群te m<surile de adaptare la schimb<rile climatice, iar 
corelarea dezvolt<rii economice cu protejarea mediului reprezint< înc< o provocare major<. T<ierile 
ilegale de arbori reprezint< o problem< recurent< semnificativ<, care duce la diminuarea capacit<郡ii 
naturale de captare a dioxidului de carbon de c<tre p<duri 群i la pierderea semnificativ< a biodiversit<郡ii. 
România înregistreaz< decalaje importante în atingerea obiectivelor comunitare în ceea ce prive群te 
men郡inerea biodiversit<郡ii, refacerea zonelor afectate din punct de vedere ecologic. 
 
Conform Raportului de 郡ar< (2020), exploatarea intensiv< a p<durilor române群ti a dus la o pierdere 
economic< de aproximativ 6 miliarde EUR/an, iar efectul asupra mediului se reflect< inclusiv la nivel 
european, având în vedere c< zonele forestiere 群i suprafe郡ele împ<durite din România au o capacitate 
de absorb郡ie a CO2 de 6 % din totalul acestora la nivelul UE. În prezent, exist< o discordan郡< major< 
între gradul actual de acoperire a teritoriului României cu p<duri (29%) 群i procentul optim de 
împ<durire (40%) stabilit prin Strategia Na郡ional< pentru Dezvoltare Durabil< (1999) 群i sus郡inut< de 
Academia Român< în anul 2016. 
 
Prin componenta 2 – Împ<durim România 群i protej<m biodiversitatea se r<spunde acestei 
provoc<ri cu 2 reforme 群i 7 tipuri principale de investi郡ii. Buget propus: 1,37 miliarde euro. 
 
Reformele:  

 

1. Reforma sistemului de management 群i a celui privind guvernan郡a în domeniul forestier 
prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere na郡ionale 群i a legisla郡iei subsecvente 
(Codul Silvic 群i legisla郡ie forestier< secundar<) 

2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea 
implement<rii coerente 群i eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea 

 
Reformele 群i investi郡iile vor aduce rezultate importante, între care cel mai amplu program de 
împ<duriri, prin care vor fi plantate peste 45.000 de hectare de p<dure, actualizarea planurilor de 
management pentru 250 de arii naturale protejate, adoptarea actelor normative necesare pentru 
implementarea Strategiei UE 2030.  
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De asemenea, se vor ob郡ine 10.000 hectare suprafa郡< de ref<cut</regenerat< natural de p<dure afectat< 
de incendii forestiere 群i diferite alte fenomene 群i 2900 habitate de paji群ti reconstruite ecologic.  
 

Managementul de群eurilor este un alt domeniu cu importan郡< major< pentru mediu. Principala 
provocare a României este atingerea 郡intelor de preg<tire pentru reutilizare 群i reciclare a de群eurilor 
municipale (11% grad de reciclare în 2019, potrivit ultimelor date disponibile, fa郡< de 郡inta de 55% 
prev<zut< pentru anul 2025 în pachetul economiei circulare - PEC). O alt< provocare este reducerea la 
10% a cantit<郡ii de de群euri municipale eliminate prin depozitare pân< în anul 2035.  
 
România nu î群i permite s< se axeze pe un singur aspect, cum ar fi asigurarea capacit<郡ii de colectare, 
sortare sau reciclare/compostare. Problema de群eurilor trebuie abordat< la nivel na郡ional, pe toate 
nivelurile de competen郡e 群i atribu郡ii, coordonând mai atent 群i ferm activit<郡ile asumate de autorit<郡ile 
locale, cu dezvoltarea unor politici coerente care s< prioritizeze prevenirea de群eurilor, s< dezvolte 
repararea 群i reutilizarea, urmate de investi郡ii majore în sisteme de colectare separat< 群i reciclare 群i, nu 
în ultimul rând, pe alinierea între capacitatea logistic< 群i comportamentul responsabil al cet<郡enilor, 
adic< educare-con群tientizare-implicare.  
 
Prin componenta 3 - Managementul de群eurilor, PNRR adreseaz< aceste provoc<ri prin o reform< 群i 
3 linii principale de investi郡ii. Buget total propus: 1,2 miliarde euro. 
  
Reforma: Îmbun<t<郡irea guvernan郡ei în domeniul gestion<rii de群eurilor în vederea acceler<rii 
tranzi郡iei c<tre economia circular< 

 
M<surile includ modific<ri legislative pentru o practic< unitar< de gestionare a de群eurilor, dezvoltarea 
capacit<郡ii de monitorizare 群i control a G<rzii de Mediu, inclusiv 553 echipamente de monitorizare a 
polu<rii aerului. În acestea sunt incluse urm<toarele echipamente: 
 

 300 sta郡ii de monitorizarea a radioactivit<郡ii 
 240 sta郡ii de monitorizare a zgomotului 

 
De asemenea, 15 sisteme de management integrat al de群eurilor vor beneficia de m<suri de dezvoltare 
群i modernizare 群i mai este 郡intit< construirea a 10 instala郡ii de tratare reciclare de群euri colectate separat 
în vederea atingerii 郡intelor de reciclare din pachetul economiei circulare. 
 
Transport sustenabil. Sectorul de transport este unul cu impact semnificativ pentru mediu 群i 
pentru dezvoltarea economic< 群i social< în ansamblul s<u. 
Conform celui mai recent raport privind stadiul infrastructurii de transport la nivelul Uniunii Europene 
(European Transport and Infrastructure Score Board 2019), România se situeaz< sub media european< 
în toate aspectele legate de investi郡ii 群i infrastructur<. În ceea ce prive群te calitatea drumurilor, România 
ocup< ultimul loc (cu un scor de 2,96). Investi郡iile programate în infrastructura de transport 群i propuse 
pentru finan郡are prin Planul Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡< (PNRR) - Componenta 4 au fost 
prioritizate în baza unui set de criterii care au în vedere asigurarea accesibilit<郡ii  群i conectivit<郡ii, 
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elemente cheie pentru dezvoltarea economic< 群i social<. 
 
Totodat<, investi郡iile propuse au în vedere atingerea obiectivelor asumate prin Regulamentul 
1315/2013 privind orient<rile Uniunii pentru dezvoltarea reМelei transeuropene de transport 群i vizeaz< 
respectarea 群i includerea urm<toarelor tipuri de interven郡ii, integrate: 
 

 investi郡ii în infrastructura de transport afectat<; 
 investi郡ii în infrastructura necesar< pentru asigurarea protec郡iei mediului, reducerii emisiilor 

de carbon, siguran郡ei 群i eficien郡ei serviciilor de transport. 
 Investi郡iile 群i ac郡iunile sunt corelate cu: 
 Pactul Verde European, 
 Politicile climatice ale Uniunii Europene, 
 Planul Uniunii Europene privind obiectivele climatice pentru 2030 

 Strategia European< de Mobilitate Durabil< 群i Inteligent<. 
Componenta se adreseaz< 群i ini郡iativei emblematice europene Reînc<rcarea 群i alimentarea din  
Strategia anual< pentru 2021 privind cre群terea durabil<, prin care se promoveaz< utilizarea 
transporturilor durabile, curate, prin contribuYia la dezvoltarea re郡elei sta郡iilor de înc<rcare electrice. 
Prin reformele 群i investi郡iile propuse în cadrul componentei se va asigura completarea re郡elei de sta郡ii 
electrice de reînc<rcare cu 52 de sta郡ii de înc<rcare electric< care vor avea 264 de puncte de înc<rcare 
pân< în anul 2026 pe cele 4 autostr<zi propuse prin PNRR, contribuind astfel la obiectivele stabilite 
prin Pactul Verde European. Aceast< m<sur< este în linie cu  Strategia privind Cadrul NaМional de 
Politic< pentru Dezvoltarea PieМei în ceea ce PriveКte Combustibilii Alternativi în Sectorul 
Transporturilor Кi pentru Instalarea Infrastructurii Relevante în România, document adoptat în anul 
2018. De asemenea, m<surile sunt corelate cu ini郡iative aflate în curs de implementare, cu finan郡are 
din fonduri europene, prin Mecanismul Pentru Interconectarea României (CEF) care vizeaz< 
implementarea primei reYele de staYii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din 
România de-a lungul coridoarelor europene de transport. 
  
Sunt 2 reforme majore 群i 4 tipuri principale de investi郡ii iar bugetul total propus însumeaz< 7,62 
miliarde euro. 

Reforme:   

 ”Transport sustenabil, decarbonizare 群i siguran郡< rutier<” - Îmbun<t<郡irea cadrului strategic, 
legal 群i procedural pentru tranzi郡ia c<tre transport sustenabil;  

 „Viziune 群i management performant pentru transport de calitate” -  Îmbun<t<郡irea capacit<郡ii 
institu郡ionale de management 群i guvernan郡< corporativ< 

În urma investi郡iilor, vor fi ob郡inute o serie de rezultate, spre exemplu:  

Infrastructura rutier<: 
 

 434 de kilometri de autostrad< construi郡i; cu sistem ITS instalat 群i cu sisteme moderne de 
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monitorizare 群i informare a utilizatorilor infrastructurii  
 52 de sta郡ii electrice construite (cu 264 de puncte de înc<rcare– o medie de 5 puncte de 

înc<rcare/sta郡ie). 
 625 hectare de perdele forestiere liniare în lungul autostr<zilor nou construite; 
 45% din punctele negre eliminate; cele cu risc major pentru siguran郡a oamenilor 

 18 parc<ri securizate implementate în lungul autostr<zilor nou construite;  
 Aplicarea unui nou sistem de taxare, în special pentru traficul greu din România, conform 

principiului „poluatorul pl<te群te”, inclusiv posibile stimulente pentru cei care de郡in vehicule 
cu emisii zero/reduse;  

 Strategia na郡ional< privind siguran郡a rutier< 群i pachetul legislativ aferent, precum 群i 
implementarea de m<suri pentru reducerea cu 45% a num<rului de puncte negre; reducerea 
cu 20% num<rului de victime rezultate din accidente în trafic  

 Cre群terea cu 100% a cotei vehiculelor electrice/hibride din totalul parcului auto pân< în 2026 
(raportat la valorile din 2020); 

 Înnoirea a 200.000 de ma群ini din parcul auto pân< în anul 2026 (raportat la valorile din 2020). 
Cale ferat<: 
 

 311 km de cale ferat< modernizat<; 
 311 km de cale ferat< cu sistem ERTMS 2; 
 110 km de cale ferat< electrificat<; 
 206 km de cale ferat< cu sistem modern de centralizare.  

Metrou:  
 

 12.7  km de re郡ea nou< de metrou; 32 de trenuri noi de metrou 

Sectorul energiei 群i cel al eficien郡ei energetice sunt între cele mai problematice 群i cu provoc<ri majore 
pentru obiectivele climatice 群i pentru asigurarea tranzi郡iei verzi. PNRR adreseaz< prin dou< sub-
componente consistente aceste domenii: Renovation Wave 群i Green Energy.  
 
Sectorul energetic r<mâne sursa cea mai important< de emisii de gaze cu efect de ser< (GES) cu 66% 
din emisii apar郡inând acestui sector 群i în condi郡iile actualului mix energetic, chiar 群i cu 郡intele din 
Planul Na郡ional Energie Clim< (PNIESC), România nu î群i va atinge obiectivele de reduceri de emisii 
pentru 2030. Conform Regulamentului (UE) 2018/ 842, România trebuie s< î群i reduc< emisiile non-
ETS cu 2% comparativ cu anul 2005, pe când evalu<rile Comisiei Europene din 2019 anticipeaz< c< 
acestea vor cre群te cu pân< la 6%, chiar 群i în contextul m<surilor suplimentare anun郡ate în contextul 
revizuirii PNIESC.  
 
Una din provoc<rile majore ale Sistemului Energetic Na郡ional, în cazul scenariului conform cu 
PNIESC de cre群tere a ponderii energiei din surse regenerabile la 30,7% în 2030 (chiar 群i acesta fiind 
insuficient de ambi郡ios comparativ cu ce ar fi economic fezabil, propunând cre群terea nivelului de 
energie din surse regenerabile la 34% în 2030), ar fi lipsa posibilit<郡ii actuale de asigurare de rezerve 
群i echilibrare suficiente pentru capacit<郡i adi郡ionale din surse regenerabile. 
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Îmbun<t<郡irea eficien郡ei energetice cu 32,5% pân< în 2030 va fi de asemenea o provocare. În prezent 
în sectorul reziden郡ial mai pu郡in de 5% din fondul de cl<diri au fost reabilitate termic 群i eficientizate 
energetic, în ciuda faptului c< o astfel de lucrare ar duce, în medii, la economii de energie de peste 
50%. România de郡ine un fond construit îmb<trânit, care necesit< lucr<ri de renovare energetic< 群i 
consolidare seismic<, cu accent pe interven郡ii care s< asigure atât cre群terea performan郡ei energetice, 
cât 群i stabilitatea structural< 群i func郡ional<, din perspectiva unei abord<ri integrate care s< asigure 
tranzi郡ia c<tre un parc imobiliar verde 群i rezilient, ce conserv< valorile culturale 群i care s< conduc< la 
obiectivele de reducere a consumului de energie.  
 
Componenta V. Fondul pentru Valul Renov<rii propune 2 reforme 群i 4 categorii principale de 
investi郡ii cu scopul de a implementa modific<ri legislative 群i programe precum 群i un fond de renovare 
a cl<dirilor publice, reziden郡iale 群i de patrimoniu. Bugetul total propus este 2,2 miliarde euro.  

Reforme:  

1. Realizarea unui cadru normativ simplificat 群i actualizat care s< sprijine implementarea 
investi郡iilor în tranzi郡ia spre cl<diri verzi 群i reziliente; 

2. Asigurarea cadrului strategic 群i de reglementare tehnic< actualizat pentru proiectarea 
群i realizarea de construc郡ii verzi 群i reziliente. 

Între rezultatele a群teptate se g<sesc: Registrul na郡ional al cl<dirilor, formare profesional< a 
speciali群tilor 群i muncitorilor în domeniul construc郡iilor pentru realizarea de construc郡ii cu performan郡e 
energetice sporite, Dezvoltarea de centre pilot pentru recuperarea materialelor de construc郡ii istorice 
群i reutilizarea lor; Schimbarea legislativ< în vederea consolid<rii seismice a cl<dirilor din România.  
 
La finalul implement<rii reformelor 群i investi郡iilor vor exista: circa 1.000 - 1.500 blocuri reabilitate 
energetic (4 milioane mp cl<diri reziden郡iale) 群i circa 2.000 de cl<diri publice reabilitate (2,5 milioane 
mp). 
 
Componenta 6 - Energie propune 6 reforme 群i 6 tipuri principale de investi郡ii. Bugetul total propus 
este de 1,62 miliarde euro.  
 

Reformele:  

 

1. Reforma pie郡ei de energie electric<, prin inlocuirea c<rbunelui din mixul energetic 群i 
sus郡inerea unui cadru legislativ 群i de reglementare stimulativ pentru investi郡iile private 
în produc郡ia de electricitate din surse regenerabile 

2. Dezvoltarea unui cadru legislativ 群i de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, 
în special hidrogen 群i solu郡ii de stocare 

3. Îmbun<t<郡irea guvernan郡ei corporative a companiilor de stat din sector 
4. Reducerea intensit<郡ii energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism 

sustenabil de stimulare a eficientei energetice în industrie 

5. Cre群terea competitivit<郡ii 群i decarbonizarea sectorului de înc<lzire - r<cire 
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6. Decarbonizarea sectorului de transporturi prin investi郡ii în infrastructur< de transport 
electric 群i crearea de stimulente pentru transportului verde 

Între rezultatele a群teptate:  

 Cre群terea capacit<郡ii instalate de produc郡ie energie electric< din surse regenerabile (eolian 群i 
solar), de la 4408 la 5908 MW 

 Contract de construc郡ie a re郡elei de gaz în combina郡ie cu al郡i combustibili gazo群i cu emisii 
sc<zute de carbon 

 400 km re郡ea de distribu郡ie gaz metan 群i alte gaze cu emisii sc<zute de carbon 

 Finalizarea unor capacit<郡i de fabricare de baterii cu o capacitate de cel pu郡in 0,5 GW pe an. 
 Finalizarea punerii în func郡iune a cel pu郡in 100 MW (200 MWh) capacitate de stocare energie 

electric< cu scopul echilibr<rii sistemului de transmisie electricitate 群i integr<rii în re郡ea a 
capacit<郡ilor solare 群i eoliene. 

 

Pi<HCp< IIさ TRANSFORMARE DIGITALĂ 

 
Reformele 群i investi郡iile în tehnologiile, infrastructurile 群i procesele digitale vor spori competitivitatea 
Uniunii la nivel global 群i vor contribui, de asemenea, la cre群terea rezilien郡ei 群i a inov<rii în Uniune 群i 
la sc<derea dependen郡ei sale, prin diversificarea lan郡urilor esen郡iale de aprovizionare. Reformele 群i 
investi郡iile ar trebui s< promoveze în special digitalizarea serviciilor, dezvoltarea de infrastructuri 
digitale 群i de date, de clustere 群i de centre de inovare digital<, precum 群i de solu郡ii digitale deschise.  
Serviciile publice digitale din România r<mân sub media Uniunii Europene, în parte din cauza 
coordon<rii reduse între institu郡iile statului pentru o abordare integrat<. Capacit<郡ile existente nu sunt 
suficiente pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate a re郡elelor 群i de gestionare adecvat< a 
riscurilor cibernetice. 
 
Alte provoc<ri majore pentru România se refer< la acoperirea cu band< larg< a zonelor rurale (zone 
albe) 群i abilit<郡ile digitale ale multor categorii de cet<郡eni.  
 
În Raportul de 郡ar< 2020 pentru România, se arat< c< acoperirea de band< larg< fix< a gospod<riilor s-
a men郡inut la aproximativ 87%, sub nivelul din majoritatea statelor membre. Utilizarea benzii largi a 
stagnat la nivelul de 66% din gospod<rii, un nivel cu mult sub media UE, de 77%.  
 
În acela群i raport se arat< c<, în pofida unor eforturi, digitalizarea economiei a r<mas în urm<. Peste o 
cincime dintre români nu au utilizat niciodat< internetul 群i mai pu郡in de o treime au competen郡e digitale 
de baz<. Serviciile publice sunt în urma celor din celelalte state membre ale UE, în pofida faptului c< 
România înregistreaz< una dintre cele mai mari ponderi ale utilizatorilor de servicii de e-guvernare 
(locul 7 în UE). În plus, în ceea ce prive群te integrarea tehnologiei digitale, întreprinderile din România 
se situeaz< cu mult sub media UE.  
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Tehnologia digital< sprijin< procesul de transformare a modului în care se poate facilita existen郡a prin 
integrarea lor în toate sectoarele 群i domeniile de activitate de c<tre to郡i cet<郡enii 群i firmele. Scopul 
strategiei digitale a UE este acela de a sprijini procesul de transformare digital< în avantajul cet<郡enilor 
群i întreprinderilor, concomitent cu asigurarea contribu郡iei la crearea unei Europe neutre din punct de 
vedere climatic pân< în 2050. 
 
Viziunea 群i perspectivele pentru transformarea digital< a Europei pân< în 2030 (viziune pentru deceniul 
digital al UE) se articuleaz< în jurul a patru puncte cardinale, denumit ”busol< pentru dimensiunea 
digital<”: 
 

 Digitalizarea serviciilor publice 

 Competen郡e 

 Infrastructuri digitale sigure 群i durabile 

 Transformarea digital< a întreprinderilor 
 
Pilonul II al PNRR al României, prin reformele 群i investi郡iile propuse se aliniaz< cu prevederile 
strategiei Europene si celei na郡ionale privind transformarea digital< a României.  
 
În ceea ce prive群te cre群terea competentelor digitale, Pilonul II trateaz< sinergic aspectele men郡ionate 
Agendei pentru competen郡e în Europa 群i al Comunic<rii privind Spa郡iul european al educa郡iei, noul 
Plan de ac郡iune al UE pentru educa郡ia digital< 2021-2027 群i î群i propune interven郡ii care s< contribuie 
la: dezvoltarea competen郡elor digitale specifice pentru func郡ionarii publici, dezvoltarea competen郡elor 
digitale 群i a competen郡elor software ale for郡ei de munc< 群i la dezvoltarea competen郡elor digitale ale 
cet<郡enilor României în general. 
 
Componenta 7 – Cloud guvernamental 群i sisteme publice digitale propune 4 reforme 群i 19 
investi郡ii iar bugetul total alocat este de 1,89 miliarde euro.  
 
Reformele:  

 

1. Dezvoltarea 群i implementarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui 
sistem de tip cloud guvernamental, a principalelor servicii livrate de c<tre acesta, a 
componentelor sale de infrastructur< 群i guvernan郡<, inclusiv proiectarea, 
implementarea 群i operarea acestui tip de sistem care s< permit< interconectarea 
sistemelor digitale din administra郡ia public< printr-o abordare standardizat< 群i livrarea 
de servicii digitale de înalt< calitate c<tre cet<郡eni, firme 群i alte autorit<郡i publice. 

2. Alinierea strategiei na郡ionale în domeniul conectivit<郡ii digitale la legisla郡ia european< 
prin m<suri specifice pentru atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 si 
stimularea investi郡iilor private pentru dezvoltarea re郡elelor de foarte mare capacitate 
cu acoperire larg< na郡ional<, inclusiv în corela郡ie cu re郡elele de transport, respectiv 
zonele de interes de mediu, prin eliminarea barierelor din cadrul normativ în vigoare. 

3. Cre群terea arealului de protec郡ie 群i asigurarea securit<郡ii cibernetice a entit<郡ilor publice 
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群i private care de郡in infrastructuri cu valen郡e critice 

4. Cre群terea competentelor digitale pentru exercitarea func郡iei publice 群i educa郡ie 
digital< pe parcursul vie郡ii pentru cet<郡eni  

Investi郡iile vor duce la rezultate importante, astfel:  
 

 Cloud guvernamental - legarea tuturor ministerelor 群i a agen郡iilor guvernamentale într-o 
singur< re郡ea 群i o singur< baz< de date interoperabil< 

 8,5 milioane cet<郡eni care vor avea cartea de identitate electronic<  
 30.000 de func郡ionari publici instrui郡i digital 
 100.000 persoane beneficiare de training pentru competen郡e digitale în cadrul bibliotecilor, 

transformate în hub-uri de înv<郡are  
 65 Structuri sprijinite în domeniul securit<郡ii cibernetice 

 Digitalizarea a 200 de unit<郡i sanitare publice 

 Acoperirea cu servicii de acces la internet de mare vitez<, la punct fix a aproximativ 790 de 
localit<郡i rurale (sate) în care, conform datelor ANCOM, pia郡a nu poate livra astfel de servicii 
prin for郡e proprii 

 

Pi<HCp< IIIさ Cdeｧmede iCme<igeCmăし gpgmeCabi<ă ｧi faｬHdabi<ă 
incluziunii 

 
Reformele 群i investi郡iile în acest pilon trebuie s< vizeze consolidarea poten郡ialului de cre群tere 群i s< 
permit< o redresare sustenabil< a economiei Uniunii. De asemenea, sunt destinate promov<rii 
antreprenoriatului, economia social<, dezvoltarea de infrastructuri 群i de transporturi sustenabile, 
industrializarea 群i reindustrializarea 群i s< atenueze efectul crizei provocate de COVID-19 asupra 
economiei. 
 
Provoc<rile principale ale României în context larg macroeconomic sunt legate de sistemul de 
administrare fiscal<, mai ales capacitatea acestuia de a gestiona rela郡ia cu contribuabilii, de sistemul 
de pensii, care este strâns legat de problematica resurselor bugetare 群i de cea a for郡ei de munc<, de 
rela郡ia cu mediul de afaceri 群i sprijinul care poate veni dinspre resursele publice - mai specific, pe baza 
fondurilor europene.  
 
România se confrunt< cu provoc<ri majore în privin郡a administr<rii taxelor 群i impozitelor. Raportul de 
郡ar< al CE 2020 men郡ioneaz< c< ratele inegalit<郡ii veniturilor 群i ale s<r<ciei r<mân printre cele mai 
ridicate din UE iar nivelul relativ sc<zut al veniturilor fiscale limiteaz< capacitatea României de a 
solu郡iona aceste probleme, fie prin redistribuire, fie prin furnizarea de bunuri 群i servicii publice. O 
provocare major< o reprezint< nivelul ridicat al deficitului de TVA, ce reprezint< o pierdere de venituri 
din cauza evaziunii, a fraudei, a insolven郡elor, a falimentelor, a erorilor administrative sau a optimiz<rii 
fiscale legale, fiind unul dintre cele mai ridicate din UE.  
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Modific<rile aduse sistemului de pensii în ultimii ani au condus la o destabilizare bugetar< 群i probleme 
majore în asigurarea sustenabilit<郡ii financiare a obliga郡iilor bugetare (bugetul asigur<rilor sociale 群i 
bugetul de stat), cu impact inclusiv asupra ratingului de 郡ar<. 
 
Existen郡a unor diferen郡e între pensiile aflate în plat< pentru femei 群i b<rba郡i, momentul pension<rii, 
tipul de munc< prestat<, precum 群i o serie de aspecte legate de perioadele de cotizare diferen郡iate, ceea 
ce implic< necesitatea stabilirii unei noi formule de calcul 群i posibilitatea recalcul<rii acestor pensii. 
Sistemul se confrunt< cu provoc<ri legate de îmb<trânire 群i de durata sc<zut< a vie郡ii profesionale. 
Digitalizarea sistemului de administrare a pensiilor, precum 群i de management al contribu郡iilor 
popula郡iei la bugetul asigur<rilor sociale de stat (pilonul I de pensii) este redus<. 
 
Prin componenta 8 - Reforma fiscal< 群i reforma sistemului de pensii sunt propuse m<suri care 
adreseaz< aceste provoc<ri. 
Aceast< component< include 6 reforme 群i 11 investi郡ii iar bugetul total propus este de 482 milioane 
euro.  
 
M<suri de reform<:  
 

1. Reforma ANAF prin digitalizare. 
2. Modernizarea sistemului vamal 群i implementarea v<mii electronice. 
3. Consolidarea capacit<郡ii institu郡ionale de prognoz< a cheltuielilor cu pensiile prin 

utilizarea de instrumente complexe de modelare economic<. 
4. Revizuirea cadrului fiscal. 
5. Crearea 群i opera郡ionalizarea B<ncii Na郡ionale de Dezvoltare. 
6. Reforma sistemului de pensii. 

 
Rezultatele a群teptate ale m<surilor în cadrul acestei componente vor fi de natur< s< duc< la finalul 
perioadei de implementare la îmbun<t<郡irea principalillor indicatori de performan郡< în domeniul fiscal, 
respectiv: 
 

 cre群terea ponderii veniturilor colectate cu 3 p.p din PIB raportat la valoarea medie a anilor 
2019 群i 2020; 

 reducerea decalajului la TVA cu 5 p.p. raportat la valoarea medie a anilor 2019 群i 2020. 
 600.000 case marcat conectate la sistemul IT ANAF  
 500.000 de contribuabili înrola郡i suplimentar în SPV  

 
o Modernizarea infrastructurii hardware-software 群i a infrastructurii suport pentru furnizarea 

serviciilor electronice c<tre contribuabili  
o Pentru sistemul vamal: 100% infrastructur< hardware-software modernizat< 

o Pentru managementul corporativ al companiilor de stat, se a群teapt< actualizarea  normelor 群i 
ghidurilor de aplicare a OUG nr.109/2011 pân< la sfâr群itul anului 2023. 
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Exemple de detalii incluse în reforma fiscal<: 
 

 Îmbun<t<郡irea administr<rii marilor contribuabili 
 Introducerea unui model mai transparent 群i orientat spre servicii al administr<rii taxelor  
 Implementarea analizei cheltuielilor (spending reviews) în domeniul de s<n<tate 群i educa郡ie 

(vor urma 群i alte sectoare)  
 Introducerea unui proces real de bugetare multi-anual<, mai ales pentru partea de cheltuieli  

 
Reforma pensiilor este una structural<, care va asigura un nivel adecvat pentru cei cu venituri mici 
群i de asemenea sustenabilitate a sistemului de pensii pe termen mediu 群i lung 
 
Exemple de detalii incluse în reform<: 
 

 Pensiile speciale sunt limitate la nivelul permis de Constitu郡ie 

 Un sistem nou bazat pe o formul< stabil< de beneficii 群i o indexare automat< a pensiilor 
 

În cadrul acestui pilon al PNRR este propus< o ini郡iativ< de importan郡< major<, crearea 群i 
opera郡ionalizarea B<ncii Na郡ionale de Dezvoltare, care va fi acreditat< de Guvern ca partener de 
implementare fonduri UE 群i de Comisia European< ca partener de implementare Invest EU. 
 
Dup< înfiin郡area sa, obiectivele B<ncii vor fi: 
 

 promovarea dezvolt<rii economice 群i a competitivit<郡ii; 
 accesul la finan郡are pentru proiecte de infrastructur< viabile din punct de vedere economic, 

inclusiv în perioadele de dezintermediere financiar<; 
 asigurarea accesului la finan郡are pentru IMM-uri; 
 îmbun<t<郡irea absorb郡iei fondurilor UE 群i a mecanismelor aferente; 
 func郡ionarea ca administrator de Fond al Fondurilor; 
 s< ac郡ioneze ca intermediar financiar cu rol de atragere a altor resurse private  
 furnizarea de servicii de consultan郡< 群i asisten郡< tehnic< 

Numeroase provoc<ri pot fi eviden郡iate, de altfel, pe domeniul mediului de afaceri, mai ales în privin郡a 
accesului la finan郡are. Potrivit Raportului de stabilitate financiar< al B<ncii Na郡ionale a României din 
iunie 2020, izbucnirea pandemiei de COVID-19 a afectat în mod deosebit toate sectoarele activit<郡ii 
economice, declan群ând o cre群tere semnificativ< a riscurilor sistemice pentru stabilitatea financiar<, în 
mod similar tendin郡elor din Europa 群i din întreaga lume. 
 
Accesul la finan郡are al întreprinderilor 群i riscul de neplat< pentru împrumuturile sectorului privat sunt 
identificate ca fiind unele dintre principalele riscuri pentru stabilitatea financiar< 群i mediului economic. 
Contextul crizei COVID-19 群i cre群terea incertitudinii economice pe care a generat-o, coroborat cu 
m<surile de izolare impuse au condus la blocaje în lan郡urile de aprovizionare ale sectorului economic, 
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la o contrac郡ie accentuat< a cererii 群i la o accentuat< lips< de lichiditate a mediului de afaceri, fiind 
afectate fluxurile de produc郡ie 群i cele comerciale. 
 
Utilizarea redus< a mecanismelor de finan郡are prin pia郡a de capital constituie, de asemenea, o provocare 
în diversificarea surselor necesare pentru cre群terea accesului la finan郡are a întreprinderilor. Facilitarea 
accesului la pia郡a capital a întreprinderilor le-ar permite acestora s< creasc< 群i s< identifice surse de 
finan郡are menite s< r<spund< nevoilor acestora de cre群tere.  
 
O alt< provocare o reprezint< dezvoltarea sectorului de cercetare -inovare. Rezultatele slabe ale 
României în materie de cercetare 群i inovare împiedic< tranzi郡ia c<tre o economie bazat< pe cunoa群tere 
群i respectiv o slab< implicare 群i disponibilitate a sectorului economic de a prelua în pia郡< rezultate ale 
cercet<rii, dar 群i generarea unor rezultate ale cercet<rii cu o slab< relevan郡< în pia郡<, aspecte ce 
influen郡eaz< competitivitatea mediului de afaceri, cu efecte negative asupra tendin郡elor migratorii ale 
for郡ei de munc<.   
 
Componenta 9 - Sprijin pentru mediul de afaceri, cercetare, dezvoltare 群i inovare propune 2 
reforme 群i 5 tipuri principale de investi郡ii, cu un buget total de 2,36 miliarde euro, care adreseaz< toate 
provoc<rile de mai sus.  

Reformele:  

1. Transparentizare legislativ<, debirocratizare 群i simplificare procedural< destinate 
mediului de afaceri 

2. Reforma privind cercetarea dezvoltarea inovarea, inclusiv a carierei de cercet<tor 
În urma investi郡iilor propuse, vor fi ob郡inute urm<toarele rezultate:  
 

 Cel pu郡in 3000 de contracte de finan郡are prin schema de ajutor de stat pentru digitalizarea 
IMM-urilor 群i transformare digital< 群i tehnologic< 

 Cel pu郡in 280 de contracte de finan郡are prin Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din 
România în procesul de listare la bursa 

 500 vouchere acordate în schema de Suport pentru mediul de afaceri 群i CDI - I.4.1 Program 
de mentorat Orizont Europa 

 Fondul de Fonduri de Capital de risc pentru Redresare, gestionat împreun< cu Fondul 
European de Investi郡ii ca 群i partener de implementare  

 Garan郡ie de portofoliu pentru Ac郡iune climatic< înfiin郡at< 群i opera郡ional<, gestionate 
împreun< cu Fondul European de Investi郡ii ca 群i partener de implementare  

 Fondul de Fonduri pentru digitalizare, ac郡iune climatic< 群i alte domenii de interes, gestionat 
împreun< cu Banca European< de Investi郡ii ca 群i partener de implementare 

 Instrumentul financiar pentru eficien郡< energetic<, gestionat împreun< cu Banca European< 
pentru Reconstruc郡ie 群i Dezvoltare ca 群i partener de implementare 

 50 de cercet<tori primesc un grant pentru a realiza proiecte de cercetare din Orizont 2020 si 
Orizont Europa 
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 Printr-un Proiect European de Interes Strategic (IPCEI) în domeniul microelectronicii cel 
pu郡in 3 entit<郡i din România vor participa în consor郡iile r<spunzând apelurilor de proiecte ale 
Întreprinderii Comune Tehnologii Digitale Esen郡iale.  
 

Pi<HCp< IVさ CHeｻipCe gHcia<ă ｧi medimHdia<ă 

Reformele 群i investi郡iile din acest pilon ar trebui s< contribuie la combaterea s<r<ciei 群i a 群omajului 
pentru ca economiile statelor membre s< se redreseze, f<r< a l<sa pe nimeni în urm<. Reformele 群i 
investi郡iile respective ar trebui s< conduc< la crearea de locuri de munc< stabile 群i de înalt< calitate, la 
incluziunea 群i integrarea grupurilor defavorizate 群i s< permit< consolidarea dialogului social, a 
infrastructurii 群i a serviciilor, precum 群i a sistemelor de protec郡ie 群i bun<stare social<. 
 
Provoc<ri semnificative se remarc< în economia României, dincolo de aspectele majore de sistem, în 
ceea ce prive群te dezvoltarea local<. Afectate semnificativ de pandemie, UAT-urile din România au o 
sc<dere semnificativ< a veniturilor proprii. Aceast< situa郡ie duce la o reducere semnificativ< a 
investi郡iilor în domenii cum ar fi educa郡ia, s<n<tatea 群i infrastructura local<. Nivelul cheltuielilor pentru 
investi郡ii la nivelul UAT-urilor este redus (15-20% din bugetul local înainte de pandemie) 群i este în 
mare m<sur< finan郡at din fonduri europene. Prin urmare, este nevoie de o injec郡ie de capital pentru a 
continua investi郡iile în infrastructura local< 群i pentru a cre群te astfel rezilien郡a localit<郡ilor în perioada 
de redresare economic<. 軍inând cont c< într-o perioad< de criz< economic<, veniturile locale sunt 群i 
mai reduse, este nevoie de suport financiar suplimentar pentru asigurarea bun<st<rii popula郡iei 群i 
garantarea unor servicii publice de calitate în perioada imediat urm<toare, cu accent pe tranzi郡ia verde 
群i digital<.  
 
Nevoia unei transform<ri urbane sustenabile este subliniat< de Agenda 2030 pentru Dezvoltare 
Durabil<, în special Obiectivul 11 pe Dezvoltare Durabil<, care este dedicat transform<rii oraşelor în 
unele incluzive, sigure, reziliente 群i durabile. Alte documente majore ce propun aceast< transformare 
includ Noua Agend< Urban<, Acordul de la Paris 群i Pactul Ecologic al Comisiei Europene. Noua Cart< 
de la Leipzig, adoptat< în 30 noiembrie 2020, ofer< un cadru de politici pentru a cuprinde dimensiunea 
urban< în acordurile europene 群i globale 群i pentru a promova ora群e mai verzi, mai echitabile, mai 
productive 群i mai bine guvernate. 
 
De群i, conform delimit<rii administrative tradi郡ionale, gradul de urbanizare în România este de numai 
55%, acesta cre群te la 76% dup< metodologia UE-OCDE, care 郡ine cont de rela郡iile func郡ionale 群i 
dinamica regional< identificate în baza fluxurilor de navet<.  
 
Astfel, prin PNRR este propus un Fond local pentru tranzi郡ia verde 群i digital< a UAT-urilor 

(componenta 10), cu 2 reforme principale 群i 6 tipuri principale de investi郡ii, cu un buget total de 2,1 
miliarde euro prin care administra郡ia local< s< poat< realiza dezvoltarea necesar<.  
 
Reforme principale:  

 

 Politica Urban< a României, cadru de politici pentru îmbun<t<郡irea dezvolt<rii urbane 
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 Strategia de Dezvoltare Teritorial< a României, cadru de politici pentru reducerea 
disparit<郡ilor teritoriale 

 
Interven郡iile ar urma s< aib< rezultate importante cu efect asupra dezvolt<rii locale 群i pentru 
îmbun<t<郡irea vie郡ii multor categorii sociale. Sunt patru categorii de beneficiari principali:  
 

 Municipiile re群edin郡< de jude郡 
 Municipii 
 Ora群e 

 Comune 

 
Pentru maximizarea impactului vor fi promovate ini郡iativele în parteneriat sau asocierile de mai multe 
UAT-uri. (Asocia郡iile de dezvoltare intracomunitar< - Zone Metropolitane, precum 群i parteneriate cu 
Consiliile Jude郡ene, Municipii - altele decât re群edin郡e de jude郡, ADI 群i parteneriate cu Consilii Jude郡ene  
Ora群e, plus ADI 群i alte parteneriate.) 
 
Câteva dintre rezultatele a群teptate: 
 

 minim 140.000 mp construi郡i pentru locuin郡e sociale/de necesitate, sau pentru 
tineri/speciali群ti în mediul urban, minim 880.000 mp construi郡i de locuin郡e pentru speciali群ti 
în educa郡ie 群i s<n<tate în mediul rural;  

 420 autobuze electrice (împreun< cu sta郡ii de înc<rcare rapide 群i lente)/hidrogen/ 群i troleibuze 
cu baterii; 50 de tramvaie - în municipii re群edin郡e de jude郡  

 240 autobuze electrice/hidrogen 群i 140 autobuze curate/troleibuze cu baterii - în alte tipuri 
de ora群e  

 6.500 sta郡ii noi de înc<rcare vehicule electrice în total, în toate categoriile de localit<郡i 
(Referitor la infrastructura pentru sta郡ii de înc<rcare a ma群inilor electrice, 群i în cadrul 
componentei 6 - Energie sustenabil< se propune dublarea num<rului pân< la finalul anului 
2022. În prezent, România are doar 400 sta郡ii de înc<rcare pentru ma群ini electrice din cele 
cca 200.000 la nivel european) 

 100 sisteme de transport inteligente 群i alte infrastructuri TIC realizate/extinse 

 1.000 microbuze electrice/hidrogen achizi郡ionate pentru scopuri comunitare  
 Alte rezultate a群teptate:  
 3.000 km de piste pe trasee velo na郡ionale, inclusiv traseele EuroVelo - Municipii, ADI, 

parteneriate multi-nivel, iar legat de aceasta:  
 Constituirea Centrului NaYional de Coordonare Velo; 
 Studii specifice pentru traseele cicloturistice; 
 Re郡ea na郡ional< de piste velo 群i trasee cicloturistice, inclusiv traseele EuroVelo 

 Platforma Na郡ional< E-Velo. 
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Pandemia a afectat puternic sectorul turismului 群i cel cultural. Sc<derea turismului extern cauzat 
de pandemie a f<cut ca turismul de destina郡ie (turism local cu valoare ad<ugat< mare dar care necesit< 
investi郡ii individuale) s< devin< crucial pentru supravie郡uirea 群i dezvoltarea sectorului turistic, 
devenind un domeniu predilect de interven郡ie.  
 
În Pactul verde european se propune o abordare interconectat< a domeniilor care sunt influen郡ate de 
mediul înconjur<tor 群i de schimb<rile climatice, cum este patrimoniul cultural 群i natural, dar care la 
rândul lor pot influen郡a în mod direct cadrul natural. 
 
Este necesar< abordarea integrat< dintre natur< 群i cultur<, pentru armonizarea leg<turilor dintre 
func郡iile ecologice, economice 群i sociale ale teritoriilor. 
 
Probleme identificate: 
 

 Destina郡ii turistice insuficient dezvoltate 群i greu accesibile 

 Oportunit<郡i de consum turistic insuficiente (群i greu de identificat) 
 Calitate necompetitiv< a experien郡elor 群i serviciilor la nivelul destina郡iilor.  
 Capacitate limitat< de elaborare 群i implementare de politici publice în domeniul turismului, 

lipsa unor date statistice actuale, segmentarea inadecvat< a pie郡ei 群i vizibilitatea redus< a 
României în str<in<tate. 

 
Turismul cultural 群i natural constituie un instrument valoros 群i sustenabil în implementarea unor 
reforme la nivel na郡ional. Acesta, poate fi firul ro群u pe baza c<ruia s< se dezvolte comunit<郡ile, s< se 
diversifice în ceea ce prive群te sursele de finan郡are, s< atrag< 群i s< creeze noi surse de venit în unit<郡i 
administrative. Proiectele propuse se bazeaz< pe o abordare responsabil< a autorit<郡ilor implicate 群i 
abilitate, optând s< nu ignore, ci s< cultive, protejeze 群i îmbog<郡easc< ecosistemul cultural, astfel 
contribuind cu impact direct în via郡a, bun<starea 群i cre群terea nivelului calit<郡ii de trai în comunit<郡ilor 
locale.  
  
Prin m<surile propuse în Pilonul IV, componenta 11 - Turism 群i cultur<, PNRR propune 3 reforme 
群i 2 investi郡ii pentru a r<spunde provoc<rilor 群i a propulsa turismul de destina郡ie, cu un buget total 
alocat de 200 milioane euro. De asemenea, se va finan郡a dezvoltarea organiza郡ional< 群i con郡inutul 
digital pentru produc<torii de audiovizual 群i transformarea digital< sectorului de carte scris<, în direc郡ia 
dezvolt<rii e-books. 

Reforme:  

 Transformarea structural< socio-economic< în zonele rurale 群i în zonele defavorizate prin 
dezvoltarea sustenabil< a turismului cultural 群i natural ca vector de dezvoltare teritorial< 

 Cre群terea competitivit<郡ii turismului românesc prin managementul participativ al 
destina郡iilor turistice 群i opera郡ionalizarea Organiza郡iilor de Management al 
Destina郡iei(OMD) 

 Modele de finan郡are pentru tranzi郡ia digital< a sectoarelor culturale 群i creative 
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Astfel, ca rezultate dup< implementare, vor exista:  
 

 12 rute (trasee) culturale dezvoltate 群i marcate, 30 castele, 95 biserici 群i m<n<stiri, 15 cule, 
20 curii, 20 fortifica郡ii romane, 20 de sate cu arhitectur< tradi郡ional<, 30 obiective 
gastronomice 群i 30 de obiective viticole puse în valoare 

 3 castele, 11 biserici 群i m<n<stiri, 2 cule, 3 curii, 115 case, 群ure, etc. tradi郡ionale, 3 fortifica郡ii 
romane restaurate 

 15 destina郡ii turistice verzi vor fi certificate  
 cu 50% mai mul郡i turi群ti români 群i str<ini viziteaz< 郡ara.  
 Pe transformarea digital< a sectoarelor creative: 
 350 de speciali群ti califica郡i în domeniul utiliz<rii mediului digital în audio-vizual. 
 10 prezent<ri na郡ionale 群i interna郡ionale de film românesc. 
 50 companii de produc郡ie/distribu郡ie finan郡ate 

 1 cartografie a nevoilor digitale pe termen mediu 群i lung ale companiilor de produc郡ie 群i 
distribu郡ie 

 1 sistem na郡ional de monitorizare a distribu郡iei de c<r郡i 群i de cre群tere a capacit<郡ii editurilor 
de realizare a c<r郡ilor în format electronic (ebook), care va include:  

 50 edituri sprijinite pentru realizare ebook-uri 

 
Pentru prima dat< în România, prin PNRR, sunt create sau modernizate muzeele memoriei: Muzeul 
Na郡ional de Istorie a Evreilor 群i al Holocaustului, Memorialul Revolu郡iei Decembrie 1989/ Timi群oara 
Capital< European< a Culturii,  Închisoarea t<cerii de la Râmnicu S<rat, Memorialul Victimelor din 
Sighetul Marma郡iei 群i alte memoriale prin care România democratic< 群i european< onoreaz< memoria 
victimelor totalitarismelor 群i educ< genera郡iile tinere. 
 

Pi<HCp< Vさ SăCămameし adecpB ｧi deｻi<ieCｨă ecHCHBicăし gHcia<ă 
ｧi iCgmimpｨiHCa<ăし îC gcHap<し adiCmde a<me<eし a< cdeｧmedii 
Ciｬe<p<pi de adegămide aeCmdp gimpaｨii de cdiｻă ｧi a caaacimăｨii 
de deacｨie <a cdiｻă 

În ciuda îmbun<t<郡irilor recente, s<n<tatea popula郡iei României se situeaz< în continuare sub media 
UE. Rata mortalit<郡ii evitabile, 群i anume decesele care ar fi putut fi evitate prin acordarea unei asisten郡e 
medicale de calitate optim<, a fost de dou< ori 群i jum<tate mai mare decât rata UE în 2015. Cheltuielile 
cu asisten郡a medical< sunt relativ sc<zute, iar deficitul de personal reprezint< în continuare o problem<. 
România se confrunt< cu provoc<ri considerabile în ceea ce prive群te asigurarea accesului la asisten郡< 
medical<. În total, aproximativ 11% din popula郡ie r<mâne neasigurat< 群i are acces doar la un pachet 
restrâns de servicii. Procentul de popula郡ie care beneficiaz< de o form< de asigurare de s<n<tate a 
sc<zut, cu un decalaj semnificativ între mediul urban 群i cel rural.  st
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Nivelul nevoilor medicale nesatisf<cute este cu aproximativ 28% mai mare în zonele rurale decât în 
întreaga 郡ar<. Cheltuielile cu asisten郡a medical< preventiv< sunt cu mult sub media UE (1,8%) fa郡< de 
3,1%. Îmbun<t<郡irea asisten郡ei medicale comunitare, de群i foarte necesar<, prezint< întârzieri. 
 
Unit<郡ile spitalice群ti nu corespund normelor de siguran郡< 群i normelor ingienico-sanitare, determinând: 
risc crescut de infec郡ii asociate actului medical, grad ridicat de nevoi medicale nesatisf<cute, costuri 
crescute cu mentenan郡a infrastructurii sanitare.  
 
Sectorul sanitar din România se bazeaz< pe o infrastructur< conceput< acum 50-60 ani, când nevoia de 
servicii de s<n<tate era diferit< fa郡< de realit<Yile de ast<zi.  
 
Componenta 12 - S<n<tate propune 3 reforme 群i 2 tipuri principale de investi郡ii cu un buget total de 
2,45 miliarde euro. Prin acestea, vor fi adresate mare parte din aceste probleme 群i provoc<ri.  
 
Reforme:  

 Reforma gestion<rii fondurilor publice din s<n<tate 

 Reforma managementului fondurilor destinate investi郡iilor în s<n<tate. 
 Reforma managementului sanitar 群i a resurselor umane din s<n<tate 

 
Rezultatele pe care PNRR 郡inte群te s< le ob郡in< la final vor fi, între altele:  
 

 200 de centre comunitare construite sau renovate, care au dot<ri noi 群i personal.  
 3.000 de (asocieri de) cabinete de asisten郡< medical< primar< dotate/dotate si renovate, 

prioritizand cabinetele din mediul rural.  
 26 compartimente/sec郡ii de terapie intensiv< nou-n<scu郡i dotate, inclusiv cu ambulan郡< 

transport nou-n<scu郡i (pentru centrele regionale).  
 30 de ambulatorii/unit<郡i medicale publice/alte structuri publice care furnizeaz< asisten郡< 

medical< ambulatorie reabilitate/modernizate/extinse/dotate 

 25 unit<郡i sanitare publice/spitale publice  care beneficiaz< de infrastructur< nou< 

 10 unitati medicale mobile - pentru zonele cu acces limitat la servicii de asisten郡< medical< 
specializat< 

 1.000 persoane care au beneficiat de programele de formare în managementul serviciilor de 
s<n<tate 

România se confrunt< în continuare cu provocarea major< a s<r<ciei unei largi categorii de români. 
Potrivit recomand<rilor specifice de 郡ar< (2019), ratele s<r<ciei 群i inegalit<郡ii veniturilor r<mân ridicate, 
iar disparit<郡ile regionale se accentueaz<. Un român din trei continu< s< fie expus riscului de s<r<cie 群i 
excluziune social<, printre cele mai afectate grupuri num<rându-se inclusiv copiii 群i persoanele cu 
handicap al<turi de persoanele în vârst< 群i romii. În cadrul aceluia群i document se constat< c<, de obicei, 
serviciile sociale sunt concentrate în zonele mai bogate sau în zonele urbane, de群i ele sunt cele mai 
necesare în zonele 群i regiunile mai s<race, rurale. Integrarea limitat< a serviciilor de ocupare a for郡ei st
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de munc<, de educa郡ie, de s<n<tate 群i a serviciilor sociale nu permite o incluziune durabil< a diferitelor 
grupuri defavorizate. O alt< provocare const< în necesitatea dezvolt<rii unor politici active de stimulare 
a formaliz<rii muncii 群i de limitare a serviciilor de asisten郡< social<. De asemenea, economia social< 
se confrunt< cu provoc<ri semnificative, cu lipsa finan郡<rii, impactul acesteia r<mânând marginal. 
 
Pentru a r<spunde acestei provoc<ri, în componenta 13 sunt propuse reforme în domeniul social. În 
special sunt necesare interven郡ii pentru grupurile vulnerabile, precum copii 群i persoane cu dizabilit<郡i. 
Sunt 5 reforme 群i 5 investi郡ii principale pe acest domeniu, cu un buget total de 167 milioane euro.  
 
Reforme:  

 
 Crearea unui nou cadru legal pentru oferirea de solu郡ii adecvate sprijinirii familiilor care 

tr<iesc în s<r<cie, cu copii în între郡inere, astfel încât ace群tia s< poat< fi men郡inu郡i în familie 

 Reforma sistemului de protec郡ie a persoanelor adulte cu dizabilit<郡i: intensificarea ac郡iunilor 
de cre群tere a rezilien郡ei sociale în comunitate, având ca scop prevenirea institu郡ionaliz<rii 群i 
îmbun<t<郡irea calit<郡ii vie郡ii persoanelor adulte cu dizabilit<郡i. 

 Implementarea Venitului Minim de Incluziune 

 Introducerea tichetelor de munc< 群i formalizarea muncii în domeniul lucr<torilor casnici 
 Îmbun<t<郡irea 群i modernizarea legisla郡iei privind economia social< 

 
În urma investi郡iilor vor fi ob郡inute rezultate importante precum:  
 

 O re郡ea de centre de zi creat< pentru copiii în situa郡ii de risc: aproximativ 150 de servicii 
comunitare de prevenire a separ<rii copilului de familia sa la nivelul municipiilor, oraşelor 
şi comunelor; vizeaz< men郡inerea a 4.500 de copii în familie 

 Modernizarea 群i crearea de infrastructur< social< pentru persoanele cu dizabilit<郡i: 
Opera郡ionalizarea a 150 de servicii comunitare: LP in comunitate, centre de zi 群i centre de 
recuperare neuro-motorie pentru persoane cu dizabilit<郡i, pentru 1.600 de persoane cu 
dizabilit<郡i, pe an 

 Introducerea Venitului Minim de Incluziune: adoptarea modific<rilor legislative 
necesare; Beneficiarii direc郡i vor fi cel pu郡in 30% din actualii beneficiari de Venit minim 
garantat (VMG) 群i Aloca郡ie pentru sus郡inerea familiei (ASF) 

 Cel pu郡in 30 000 beneficiari (care vor angaja lucr<tori casnici) prin intermediul tichetelor de 
munc<; Cel pu郡in 60 000 de lucr<tori casnici/prestatori care vor presta servicii prin 
intermediul tichetelor de munc< 

 Minim 350 de structuri de economie social< nou înfiin郡ate (din care 875 locuri de munc< 
verzi, 875 tineri NEETS angaja郡i) 群i sustinerea scale-up-ului pentru minim 50  întreprinderi 
de economie social< cu minim 350 de locuri de munc< nou create 

 
Conform semestrului european din 2020, reforma administra郡iei publice stagneaz<, cu pu郡ine progrese 
în luarea deciziilor 群i calitatea 群i utilizarea eficient< a evalu<rilor impactului procesului de st
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reglementare. De asemenea, dezvoltarea unui cadru eficient pentru planificarea strategic< 群i bugetar< 
s-a oprit. Birocra郡ia excesiva al<turi de o capacitate insuficient< de a furniza servicii publice de calitate, 
inclusiv digitale, au un impact negativ asupra cet<郡enilor 群i a mediului de afaceri. Reorganiz<rile 
frecvente 群i utilizarea excesiv< a managementului temporar împiedic< independen郡a administra郡iei. 

Semestrul european a semnalat, de asemenea, c< exist< o fragmentare ridicat< a competen郡elor 群i 
resurselor care afecteaz< în continuare furnizarea de servicii publice, în special la nivel local 群i în 
comunit<郡ile s<race. Eficien郡a achizi郡iilor publice r<mâne o problem<, iar ireversibilitatea anumitor 
m<suri ar trebui monitorizat< în continuare. 

Nu în ultimul rând, economia României se confrunt< cu o caren郡< istoric< privind managementul 
companiilor de stat. 
 
PNRR propune o adev<rat< revolu郡ie în sistemul de recrutare 群i cel de promovare a func郡ionarilor 
publici, în cadrul componentei 14.  Reforma sectorului public, cre群terea eficien郡ei justi郡iei 群i 
înt<rirea capacit<郡ii partenerilor sociali. Sunt 10 reforme 群i 5 tipuri de investi郡ii majore pe aceste 
sectoare, care vor r<spunde provoc<rilor. Bugetul total propus: 155 milioane euro. 
Reforme: 

 

 Predictibilitatea 群i eficien郡a proceselor decizionale prin înt<rirea capacit<郡ii de coordonare a 
politicilor 群i analiz< de impact la nivelul Guvernului 群i a ministerelor coordonatoare, precum 
群i prin consolidarea instrumentelor în vederea cre群terea calit<郡ii consult<rilor publice la toate 
palierele administra郡iei 

 Înt<rirea coordon<rii la Centrul Guvernului (CoG) printr-o abordare integrat< 群i coerent< a 
ini郡iativelor în domeniul schimb<rilor climatice 群i a dezvolt<rii durabile  

 Reforma func郡iei publice prin digitalizare 群i managementul parcursului de carier< 

 Modificarea 群i modernizarea legisla郡iei privind sistemul de salarizare  

 Garantarea independen郡ei justi郡iei, cre群terea calit<郡ii 群i eficien郡ei acesteia   
 Intensificarea luptei împotriva corup郡iei 
 Evaluarea 群i actualizarea legisla郡iei privind cadrul de integritate, pentru a r<spunde 

recomand<rilor mecanismului de Cooperare 群i Verificare (MCV) 群i mecanismului privind 
statul de drept (Rule of Law) 

 Reformarea sistemului na郡ional de achizi郡ii prin eficientizarea procesului de achizi郡ii, în 
sensul identific<rii m<surilor de simplificare aferente, concomitent cu înt<rirea capacit<郡ii 
administrative a autorit<郡ilor/entit<郡ilor contractante, într-un cadrul legal flexibil 群i coerent 

 Parteneriat 群i participare în dezvoltarea politicilor la nivel local 群i digitalizarea sectorului 
neguvernamental - Cre群terea predictibilit<郡ii, eficacit<郡ii, coeren郡ei 群i “inclusivit<郡ii” 
proceselor de formulare a politicilor publice/ deciziei publice prin planificare, monitorizare 
群i evaluare transparente 群i participative, cu consultarea 群i coordonarea permanent< cu actorii 
relevan郡i din comunitate 

 Îmbun<t<郡irea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernan郡ei corporative în 
cadrul întreprinderilor de stat 

În administra郡ia public<, detaliile reformei vor include:  
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 Un sistem de recrutare pilot pe modelul EPSO european pentru administra郡ia central<, în 

2022, urmat de replicarea la nivel na郡ional pe baza lec郡iilor înv<郡ate, începând cu 2023 

 Un sistem nou multi-anual de planificare pentru nevoile de recrutare din sectorul public 

 Introducerea unui sistem de recrutare nou pentru înal郡ii func郡ionari publici care interzice 
politizarea func郡iilor 

 În domeniul justi郡iei, sunt incluse în PNRR, pe lâng< reformele asumate în cadrul MCV, o 
serie de m<suri, spre exemplu:  
 Adoptarea noii Strategii Na郡ionale Anticorup郡ie 群i implementarea acestora  

 Adoptarea strategiei privind dezvoltarea sistemului judiciar pentru perioada 2022-2025 

 Adoptarea legii de modificare a competen郡elor ANABI 
 Adoptarea „Legilor justi郡iei” (statutul magistra郡ilor din România, organizarea judiciar<, 

Consiliul Superior al Magistraturii) 
 O cre群tere cu aproximativ 50% a valorii bunurilor indisponibilizate 群i administrate de 

ANABI 
 Reformarea sistemului na郡ional de achizi郡ii prin eficientizarea procesului de achizi郡ii - un 

nou formular standard electronic va fi disponibil  
 

Pentru dialogul social, sunt vizate minim 50 de parteneriate între APL 群i ONG 群i cel pu郡in 15 ini郡iative 
de colaborare func郡ional< ale sectorului neguvernamental (re郡ele, coali郡ii, platforme, grupuri de 
organiza郡ii incluzând think tank-uri, structuri de analiz< 群i cercetare etc). 

Reforma companiilor de stat este de importan郡< strategic<, detalii din reform<:  

 Toate excep郡iile la Legea 111/2016 sunt eliminate;  
 Consiliile de administra郡ie interimare sunt permise numai în anumite situa郡ii excep郡ionale, 

acestea sunt detaliate în Lege  
 Consiliile de administra郡ie sunt depolitizate 

 Un grup unic de supraveghere (task force) este creat la nivelul SGG 群i va avea responsabilit<郡i 
de monitorizare 群i coordonare suplimentare  

 10 companii de stat restructurate.  
 

Pi<HCp< VIさ PH<imici aeCmdp geCedaｨia pdBămHadeし cHaii ｧi 
miCedemし cpB ad fi edpcaｨia ｧi cHBaemeCｨe<e 

Sistemul de educa郡ie din România se confrunt< cu numeroase dificult<郡i legate de calitate, echitate 群i 
infrastructur<. Acestea limiteaz< capacitatea României de a construi o economie modern<, bazat< pe 
cunoa群tere, precum 群i capacitatea de a facilita mobilitatea social<. 

România 群i-a ratat ambele 郡inte asumate în cadrul strategiei Europa 2020, atât pentru p<r<sire timpurie st
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a 群colii (15,3% în 2019 vs. 11,3% 郡int< asumat<2) cât 群i pentru accesul la înv<郡<mântul ter郡iar (25,8% 
în 2019 vs. 26,7% 郡inta asumat<). Testele PISA, care m<soar< abilit<郡ile în matematic<, citire 群i 群tiin郡e 
ale copiilor de 15 ani plaseaz< România pe ultimele pozi郡ii din Uniunea European<, al<turi de Bulgaria 
群i Cipru3. Peste 40% din copiii de 15 ani sufer< de pe urma analfabetismului func郡ional, conform 
acestor rezultate, aspect care pune probleme sociale 群i economice pe termen lung. 
 
O problem< specific< României ultimilor ani este accesul limitat la educa郡ie înainte sau dup< 
înv<郡<mântul obligatoriu. Un bun exemplu este insuficientul acces la educa郡ia timpurie. Conform 
sondajului EU-SILC, sub 1/6 din copii de 0-3 ani au acces la programe organizate de educa郡ie timpurie, 
procent care plaseaz< România pe una din ultimele pozi郡ii la nivelul Uniunii Europene. Simultan, 
programele de formare deschise adul郡ilor r<mân limitate, doar 1,3% având acces curent la programe 
de formare în 20194. 
 
Problemele din sistemul de educa郡ie reflect< un nivel ridicat de inechitate în cadrul sistemului 
educa郡ional. 訓colile din mediul rural 群i din regiunile dezavantajate economic sufer< de pe urma unei 
precarit<郡i a ofertei educa郡ionale dar 群i a infrastructurii. 
 
PNRR propus de România adreseaz< prin componenta 15 - România Educat< - aceste provoc<ri 
prin 6 reforme 群i 18 investi郡ii acestor provoc<ri, cu un buget total propus de 3,6 miliarde euro.  
 
Reformele:  

 

 Dezvoltarea unui sistem de servicii de educa郡ie timpurie pentru copiii de la na群tere la 6 ani, 
unitar, incluziv 群i de calitate, având la baz< un mecanism eficient de cooperare inter-
institu郡ional< 群i de coordonare intersectorial<, care s< asigure beneficiarilor rate crescute de 
acces 群i participare 

 Reformarea sistemului de înv<郡<mânt obligatoriu prin cre群terea autonomiei unit<郡ilor de 
înv<郡<mânt în scopul identific<rii 群i implement<rii unor m<suri specifice pentru prevenirea 群i 
reducerea abandonului 群colar 

 Constituirea unei rute profesionale complete, facilitat< de un bacalaureat reformat,  care s< 
ofere elevilor oportunitatea unei rute deschise, cu acces la institu郡ii de înv<郡<mânt superior 
cu profil tehnic 

 Adoptarea cadrului  legislativ pentru digitalizarea educa郡iei 
 Modificarea 群i eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea standardelor de siguran郡< 

群i calitate, prietenoase cu mediul, în unit<郡ile de înv<郡<mânt preuniversitar 群i universitar 
 Reforma guvernan郡ei sistemului de înv<郡<mânt preuniversitar 群i profesionalizarea 

managementului în condi郡iile unei autonomii sporite a 群colilor. 
 

 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard 

3 https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Adult_learning_statistics 
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La finalul acestor reforme 群i investi郡ii se a群teapt< rezultate importante precum:  
 

 Cre群terea cu cel pu郡in 10% a num<rului elevilor înmatricula郡i în cadrul liceelor agricole (pân< 
la cel pu郡in 90.000 elevi) 

 50 de 群coli noi  
 1.800 de microbuze verzi pentru transportul elevilor  
 75.000 de s<li de clas< dotate cu mobilier  
 20.000 de locuri de recreere 群i lectur<  
 20.000 de locuri de cazare nou create în campusuri universitare  
 1175 SMART Lab-uri achizi郡ionate pentru unit<郡ile de înv<郡<mânt de nivel gimnazial 群i liceal 

 6176 群coli care au primit resurse tehnologie pentru dotarea laboratoarelor de informatic< 群i 
pentru derularea înv<郡<rii in format virtual 

 140 de cre群e înfiin郡ate 群i opera郡ionalizate 群i 412 servicii complementare (se înfiin郡eaz< în 
spa郡ii oferite de comunitate/diferi郡i furnizori publici 群i priva郡i de educa郡ie, în localit<郡ile 
izolate, dezavantajate unde nu se justific< construirea unei cre群e/gr<dini郡e) 

 10 centre de înv<郡<mânt dual integrate, finalizate 群i opera郡ionale, corelate cu cerin郡ele 
operatorilor economici din zona respectiv< 

Toate cele de mai sus, reforme 群i investi郡ii, sunt piese de puzzle care compun România modern< 群i 
reformat<. Fiecare pies< este la fel de important< pentru ca ansamblul s< existe 群i s< fie unul durabil.  
PNRR este r<spunsul pe care Guvernul României, prin documentul finalizat de Ministerul Investi郡iilor 
群i Proiectelor Europene, îl d< provoc<rilor majore ale 郡<rii. Un r<spuns curajos 群i care va aduce 
României dezvoltarea bine-meritat<. 
  

Depinde numai de noi.  Putem!  
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1さ┸ Legămpda cp SeBegmdp< EpdHaeaC 
 

┷さ┸さa Eｲa<icaｨii adiｬiCd abHddadea pmi<iｻamă îC 
acHaedidea decHBaCdădi<Hd gaecifice de ｨadă 
aeCmdp aCi ┸┶┷┿-┸┶┸┶さ  
 
În cadrul Semestrului European din 2019 群i 2020 România are de r<spuns la 9 recomand<ri specifice 
de 郡ar< - RST (5 pentru 2019 群i 4 pentru 2020). În procesul de elaborare a Planului s-a urm<rit 
acoperirea tuturor recomand<rilor specifice de 郡ar<. 
 
PNRR  reprezint< o sintez< între priorit<郡ile de dezvoltare identificate de Guvernul României 群i 
necesit<郡ile  indicate în recomand<rile de 郡ar<. S-a urm<rit ca prin interven郡iile propuse în PNRR s< se 
ofere un r<spuns adecvat la situa郡ia economic< 群i social< din România astfel încât provoc<rile 
men郡ionate în rapoartele de 郡ar< sau în alte documente relevante adoptate oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european s< fie rezolvate sau diminuate semnificativ în timp. În acest sens, în cazul 
României, în abordarea RST-urilor, a primat obiectivul rezilien郡ei economice, accentul fiind pus pe 
reformele legate de îmbun<t<郡irea mediului de afaceri, eficien郡a colect<rii veniturilor, sustenabilitatea 
pe termen lung a finan郡elor publice, înt<rirea eficien郡ei administra郡iei publice, consolidarea eficacit<郡ii 
sistemelor de justi郡ie 群i a statului de drept.  
 
Astfel, pentru a r<spunde recomand<rilor specifice de 郡ar< din 2019 群i 2020 în PNRR sunt incluse 
urm<toarele 9 reforme majore: 
 
1. Pensiile. O reform< major< care asigur< echitate pentru cei cu venituri mici, dar 群i sustenabilitate pe 
termen mediu 群i lung pentru sistemul de pensii. Reforma vizeaz< consolidarea capacit<郡ii institu郡ionale 
de prognoz< a cheltuielilor cu pensiile prin utilizarea de instrumente complexe de modelare economic<. 
De asemenea, o alt< reform< important< const< în realizarea unui nou cadru legislativ care s< corecteze 
inechit<郡ile din sistemul de pensii. Noua lege  va asigura sustenabilitatea 群i predictibilitatea sistemului 
群i va respecta principiul contributivit<郡ii în raport cu beneficiarii drepturilor de pensie. Legea va 
con郡ine o nou< formul< de indexare care s< asigure sustenabilitate fiscal<, continuarea vie郡ii active, 
op郡ional, în acord cu evolu郡ia speran郡ei de via郡<. În acela群i timp se va realiza o digitizare a dosarelor 
de pensie 群i recalculare pensiilor, proces care se va încheia pân< în trimestrul 4 din 2022. 
 
2. Politica fiscal<. Ca r<spuns la recomand<rile din 2019 群i 2020, în cadrul Planului sunt propuse mai 
multe reforme care urm<resc cre群terea veniturilor 群i optimizarea cheltuielilor. Prin intermediul 
acestora România se angajeaz< ca în perioada 2022-2026 s< nu înregistreze abateri de la stabilitatea 
fiscal-bugetar<. Astfel,  una din cele mai importante reforme ale componentei 8 se axeaz< pe cre群terea 
capacit<郡ii ANAF de colectare a veniturilor la bugetul de stat prin: 
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 îmbun<t<郡irea capacit<郡ii de utilizare/valorificare masiv< 群i inteligent< a 

datelor/informa郡iilor; 
 furnizarea de noi servicii digitale c<tre contribuabili; 
 transformarea digital< a finan郡elor publice; 
 sprijinirea IMM-urilor care au dificult<郡i în accesarea capitalului 群i/sau din sectoarele 

economice în care România are un avantaj competitiv. 
O alt< reform< important< inclus< în PNRR vizeaz<  înt<rirea managementului cheltuielilor publice 群i 
actualizarea 群i modernizarea sistemului informatic privind dezvoltarea 群i gestionarea bugetului 
na郡ional, prin valorificarea masiv< de date 群i informa郡ii care s< reflecte cât mai bine cheltuielile 
bugetare, la nivel de politici 群i programe (analiza procedurilor bugetare, eficientizarea timpului pentru 
generarea rapoartelor 群i a formatului în care sunt generate rapoartele). Se a群teapt< astfel ca în urma 
acestei reforme s< creasc< transparen郡a în cadrul procesului bugetar, iar sistemul de monitorizare 群i 
raportare a programelor bugetare s< se îmbun<t<郡easc<. 
 
3. Companiile de stat. În cadrul PNRR este propus< revizuirea reglement<rilor pentru a îmbun<t<郡i 
guvernan郡a corporativ<, monitorizarea eficient< 群i controlul, cu accent pe performan郡< 群i 
responsabilitate. Astfel, ca r<spuns la recomandarea 5 din 2019, se urm<re群te îmbun<t<郡irea cadrului 
procedural de implementare a principiilor guvernan郡ei corporative în cadrul întreprinderilor de stat prin 
reorganizarea 群i restructurarea companiilor 群i participa郡iilor statului, inclusiv cele de la nivelul UAT-
urilor. Reforma va consta în principal în modificarea 群i actualizarea Legii nr. 11/2016, eliminând astfel 
excep郡iile de la aplicare. Reforma va consta de asemenea în crearea unui task-force distinct la nivelul 
SGG care s< aib< responsabilit<郡i  de monitorizare 群i coordonare a companiilor de stat, precum 群i în 
introducerea unui nou sistem de indicatori de performan郡< pentru membrii consiliului de administra郡ie 
al companiilor de stat; precum 群i  m<suri de auditare 群i derulare a planurilor de restructurare. De 
asemenea, în cadrul componentelor 4 群i 6 sunt asumate interven郡ii referitoare la îmbun<t<郡irea 
capacit<郡ii institu郡ionale de management 群i guvernan郡< corporativ< în companiile de stat gestionate de 
c<tre Ministerul Transporturilor 群i Infrastructurii, respectiv Ministerul Energiei. 
 
4. O nou< formul< de calcul a salariului minim.  
În cadrul componentei 14, ca r<spuns la recomandarea 3 din 2019 este prev<zut< o ini郡iativ< de reform< 
a modului de stabilire a salariului minim în plat< la nivelul economiei, începând cu anul 2023. Aceasta 
se va concretiza printr-o formul< de stabilire obiectiv< a nivelului salariului minim în linie cu viitoarea 
Directiv</Regulament/Recomandare comunitar< pentru stabilirea salariului minim la nivelul Statelor 
Membre.  
 
Partenerii sociali vor avea un rol pregnant, în procesul tripartit de consultare pentru actualizarea 
periodic< a salariului minim. Aceast< formul< de calcul va fi bazat< pe bunele practici de la nivel 
european, raportandu-se la indicatori precum salariul mediu 群i median din economie 群i rata infla郡iei. 
 
5. Banca Na郡ional< de Dezvoltare. Ca r<spuns la recomandarea 3 din 2020 referitoare la dezvoltarea 
群i consolidarea mediului de afaceri, în componentele 8 群i 9 sunt propuse interven郡ii referitoare la st
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dezvoltarea cadrului institu郡ional na郡ional pentru derularea de instrumente financiare 群i, ulterior, 
facilitarea accesului la finan郡are pentru întreprinderi, prin opera郡ionalizarea B<ncii Na郡ionale de 
Dezvoltare. BND va fi înfiin郡at< ca o institu郡ie de credit, de郡inut< 100% de stat 群i va activa sub 
supravegherea BNR 群i în conformitate cu legisla郡ia local< 群i UE în vigoare. 
 
 6. Administra郡ia public<. În cadrul componentei 14, ca r<spuns la recomandarea 5 din 2019 群i 
recomandarea 4 din 2020, este propus un nou sistem de intrare în serviciul public (pe modelul EPSO 
al institu郡iilor europene), precum 群i un cadru îmbun<t<郡it de promovare, inclusiv pentru pozi郡iile de 
conducere. În principal, func郡ia public< va fi reformat< prin digitalizare 群i managementul parcursului 
de carier<. Ini郡ial vor fi organizate concursurile na郡ionale pentru debutan郡i 群i înal郡i func郡ionari publici, 
iar ulterior etapizat 群i pentru celelalte categorii de func郡ii publice la nivelul administra郡iei publice 
centrale. 
 
7. Justi郡ie. Modificarea legilor justi郡iei 群i înt<rirea cadrului anti-corup郡ie este un r<spuns concret la 
recomandarea 5 din 2020. Obiectivele reformelor incluse în componenta 14 vizeaz< cre群terea  
eficien郡ei serviciilor în sistemul judiciar, precum 群i consolidarea independen郡ei justi郡iei. România î群i 
asum< astfel adoptarea noilor legi ale justi郡iei (organizare judec<toreasc<, Consiliul Superior al 
Magistraturii 群i statut magistra郡i), precum 群i modificarea Codului penal si a Codului de procedur< 
penal< pentru a le pune în acord cu deciziile Cur郡ii Constitu郡ionale a României 群i directivele europene 
relevante. De asemenea, reforma sistemului de justi郡ie pune accentul pe dezvoltarea managementului 
resurselor umane în sistemul judiciar. 
 
8. Decarbonizarea transportului. Introducerea unui nou sistem de taxare a utiliz<rii re郡elei publice 
群i promovarea transportului f<r< emisii de carbon. Componentele 4; 6; 8 群i 10 vizeaz< oferirea unor 
r<spunsuri concrete la recomandarea 4 din 2019 群i 3 din 2020 în special în direc郡ia îmbun<t<郡irii 
cadrului strategic, legal 群i procedural pentru dezvoltarea transportului sustenabil. Totodat<, sunt 
propuse o serie de interven郡ii referitoare la decarbonizarea sectorului de transporturi prin investi郡ii în 
infrastructura de transport electric 群i crearea de stimulente pentru transportul verde. 
 
9. Energie regenerabil<. Prin reformele propuse în cadrul componentelor 4; 6; 8; 9 群i 10 România î群i 
asum< reducerea utiliz<rii c<rbunelui, sus郡inerea produc郡iei de hidrogen 群i baterii, reforma pie郡ei de 
energie. Cele mai importante interven郡ii vizeaz< dezvoltarea unui cadru legislativ 群i de reglementare 
favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen 群i solu郡ii de stocare, precum 群i dezvoltarea unor 
lan郡uri industriale de produc郡ie 群i/sau reciclare a bateriilor, a celulelor 群i panourilor fotovoltaice. În 
ceea ce prive群te rezultatul reformelor implementate se urm<re群te adoptarea unei legi care va cuprinde 
un calendar obligatoriu de înlocuire a c<rbunelui, inclusiv m<suri privind închiderea sau conservarea 
minelor 群i m<suri pentru recalificare 群i reconversie profesional<, precum 群i alte masuri cu impact socio-
economic asupra comunit<郡ilor afectate. Pân< cel târziu în 2006 vor fi înlocuite cel pu郡in 1.300MW pe 
lignit cu capacitate flexibil< pe gaz, în ciclu combinat hidrogen. 
 
 
În completarea reformelor majore men郡ionate mai sus, în componentele din PNRR sunt incluse reforme 
sectoriale importante: 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  1さ┸ Legămpda cp SeBegmdp< EpdHaeaC 

 

4 
 

 
 reforma venitului minim de incluziune (componenta 13, ca r<spuns la recomandarea 2 din 

2020 群i recomandarea 3 din 2019); 
 reforma sistemului de înv<郡<mânt obligatoriu 群i a guvernan郡ei acestuia în sensul cre群terii 

calit<郡ii 群i accesibilit<郡ii (componenta 15 ca r<spuns la recomand<rile 3 din 2019 群i 2020); 
 reforma managementului fondurilor destinate investi郡iilor în s<n<tate 群i a managementului 

sanitar (componenta 12 ca r<spuns la recomandarea 3 din 2019 群i recomandarea 2 din 2020); 
 asigurarea sustenabil< a apei pentru un viitor sigur al popula郡iei, mediului 群i economiei 

(componenta 1, ca r<spuns la recomand<rile din Raportul de 軍ar< din 2019, pag 63); 
 reducerea t<ierilor ilegale de lemn (componenta 2 ca r<spuns la recomand<rile din Raportul 

de 郡ar< din anul 2020, pag 74); 
 cre群terea ratei recicl<rii (componenta 3, ); 
 adoptarea unor criterii obiective pentru stabilirea salariului minim (componenta 14); 
 îmbun<t<郡irea cadrului privind achizi郡iile publice (componenta 14 ca r<spuns la 

recomandarea 4 din 2019); 
 interconectarea sistemelor digitale din administra郡ia public< printr-o abordare standardizat< 

(componenta 2, ca r<spuns la multiplele constat<ri 群i recomand<ri din rapoartele de 郡ar< din 
2019 群i 2020). 
 
 

T;HWﾉ┌ﾉ ;ﾉBデ┌ヴ;デ ヮヴW┣ｷﾐデB ｷﾏ;ｪｷﾐW; SW ;ﾐゲ;ﾏHﾉ┌ ヮヴｷ┗ｷﾐS ﾏﾗS┌ﾉ ｺﾐ I;ヴW PNRR ;IﾗヮWヴB ヴWIﾗﾏ;ﾐSBヴｷﾉW 
ゲヮWIｷaｷIW SW バ;ヴB Sｷﾐ ヲヰヱΓ ゼｷ ヲヰヲヰく  

AC CHd RecHBaCdade gaecifică de ｨadă 

IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデW 

ヱ ヲ 3 4 5 6 7 8 Γ ヱヰ ヱヱ ヱヲ ヱン ヱヴ ヱヵ 

2019 

19_I.1 Să agigpde degaecmadea RecHBaCdădii CHCgi<ip<pi diC ┷┺ ip<ie 
┸┶┷┿ de a cHdecma abamedea geBCificamiｬă de <a mdaiecmHdia 
de ajpgmadeし îC ｬededea amiCgedii Hbiecmiｬp<pi bpgemad ae 
medBeC Bedip 

19_I.2 Să agigpde aa<icadea iCmegda<ă a caddp<pi figca<-bpgemad 

19_I.3 Să cHCgH<ideｻe degaecmadea Hb<igaｨii<Hd figca<e ｧi cH<ecmadea 
iBaHｻime<Hd 

19_II.1 Să adHmejeｻe gmabi<imamea fiCaCciadă ｧi gH<idimamea gecmHdp<pi 
baCcad 

19_II.2 Să agigpde gpgmeCabi<imamea gigmeBp<pi apb<ic de aeCgii 

19_II.3 Să agigpde ｬiabi<imamea ae medBeC <pCg a fHCdpdi<Hd de aeCgii 
diC caddp< ce<pi de a< dHi<ea ai<HC 

19_III.1 Să aBe<iHdeｻe ca<imamea ｧi cadacmedp< iCc<pｻiｬ a< edpcaｨieiし îC 
gaecia< aeCmdp dHBi ｧi a<me gdpapdi defaｬHdiｻame 

19_III.2 Să agigpde îBbpCămăｨidea cHBaemeCｨe<Hdし iCc<pgiｬ a 
cHBaemeCｨe<Hd digima<eし îC gaecia< adiC gaHdidea de<eｬaCｨei 
ae aiaｨa fHdｨei de BpCcă a edpcaｨiei ｧi fHdBădii adHfegiHCa<e 
ｧi a îCｬăｨăBâCmp<pi gpaediHd st
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19_III.3 Să gaHdeagcă acHaedidea ｧi ca<imamea gedｬicii<Hd gHcia<e 

┷┿ゆIIIさ┺ Să fiCa<iｻeｻe defHdBa ｬeCimp<pi BiCiB de iCc<pｻipCe 

19_III.5 Să îBbpCămăｨeagcă fpCcｨiHCadea dia<Hgp<pi gHcia< 

19_III.6 Să agigpde gmabi<idea ga<adip<pi BiCiBし ae baｻa pCHd cdimedii 
Hbiecmiｬeし cHBaamibi<e cp cdeadea de <Hcpdi de BpCcă ｧi cp 
cHBaemimiｬimamea 

 

19_III.7 Să îBbpCămăｨeagcă accegp< <a agigmeCｨă Bedica<ă ｧi 
eficieCｨa gecmHdp<pi găCămăｨii diC apCcmp< de ｬedede a< 
cHgmpdi<Hdし iCc<pgiｬ adiC faｬHdiｻadea mdamaBeCmp<pi 
aBbp<amHdip 

19_IV.1 Să aｲeｻe aH<imica ecHCHBică îC Bamedie de iCｬegmiｨii aeCmdp 
gecmHdp< mdaCgaHdmpdi<Hdし ｬiｻâCd îC gaecia< gpgmeCabi<imamea 
acegmpiaし ae gecmHdp< eCedgemic cp eBigii gcăｻpme de diHｲid 
de cadbHC ｧi ae eficieCｨa eCedgemicăし ae iCfdagmdpcmpda de 
Bedip ｧi ae iCHｬadeし ｨiCâCd geaBa de digaadimăｨi<e degiHCa<e 

19_IV.2 Să îBbpCămăｨeagcă adHcegp< de adegămide ｧi gmabi<ide a 
adiHdimăｨi<Hd îC ceea ce adiｬeｧme adHiecme<e Badi ｧi gă ge 
acce<edeｻe apCedea îC aa<icade a acegmHda 

19_IV.3 Să îBbpCămăｨeagcă eficieCｨa achiｻiｨii<Hd apb<ice ｧi gă 
agigpde apCedea îC aa<icade iCmegda<ă ｧi gpgmeCabi<ă a 
gmdamegiei CaｨiHCa<e îC dHBeCip< achiｻiｨii<Hd apb<ice 

19_V.1 Să ge agigpde că iCiｨiamiｬe<e <egig<amiｬe Cp gpbBiCeaｻă 
gecpdimamea jpdidicăし adiC îBbpCămăｨidea ca<imăｨii ｧi a 
adeｬiｻibi<imăｨii adHcegp<pi deciｻiHCa<し iCc<pgiｬ adiC cHCgp<mădi 
adecｬame cp aădｨi<e iCmedegameし adiC eｬa<pădi efecmiｬe a<e 
iBaacmp<pi ｧi adiC giBa<ificadea adHcedpdi<Hd adBiCigmdamiｬe 

19_V.2 Să cHCgH<ideｻe gpｬedCaCｨa cHdaHdamiｬă a îCmdeadiCdedi<Hd de 
gmam 

2020 

20_I.1 Să aa<ice aH<imici figca<-bpgemade îC cHCcHddaCｨă cp 
decHBaCdadea CHCgi<ip<pi diC ┹ aadi<ie ┸┶┸┶ ｧi gă ia mHmHdamă 
mHame Băgpdi<e Cecegade aeCmdp a cHBbame îC BHd eficace 
aaCdeBiaし a gpgｨiCe ecHCHBia ｧi a gadijiCi deddegadea 
ｬiimHade 

20_I.2 Să eｬime adHamadea pCHd Băgpdi aedBaCeCme cade ad apCe îC 
aedicH< gpgmeCabi<imamea fiCaCｨe<Hd apb<ice 

20_I.3 Să cHCgH<ideｻe deｻi<ieCｨa gigmeBp<pi de găCămameし iCc<pgiｬ îC 
ceea ce adiｬeｧme aedgHCa<p< Bedica< ｧi adHdpge<e Bedica<e 
ｧi gă îBbpCămăｨeagcă accegp< <a gedｬicii<e de găCămame 

20_II.1 Să Hfede gH<pｨii adecｬame de gpbgmimpｨie a ｬeCimpdi<Hd  

20_II.2 Să eｲmiCdă Băgpdi<e de adHmecｨie gHcia<ă 

20_II.3 Să eｲmiCdă  accegp< <a gedｬicii<e egeCｨia<e aeCmdp mHｨi 

┸┶ゆIIさ┺ Să ameCpeｻe iBaacmp< cdiｻei agpada Hcpaădii fHdｨei de BpCcă 
adiC deｻｬH<madea pCHd fHdBp<e f<eｲibi<e de <pcdp ｧi a pCHd 
Băgpdi de acmiｬade 

20_II.5 Să cHCgH<ideｻe cHBaemeCｨe<e ｧi îCｬăｨadea digima<ă  

20_II.6 Să agigpde accegp< ega< <a edpcaｨie 

20_III.1 Să agigpde gadijiC gpb fHdBă de <ichidimăｨi aeCmdp ecHCHBieし 
de cade gă beCeficieｻe îCmdeadiCdedi<e ｧi gHgaHdădii<eし îC 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  1さ┸ Legămpda cp SeBegmdp< EpdHaeaC 

 

6 
 

gaecia< îCmdeadiCdedi<e Bici ｧi Bij<Hcii はIMMひ ｧi <pcdămHdii 
iCdeaeCdeCｨiさ 

20_III.2 Să aｬaCgeｻe fiCaCｨadea adHiecme<Hd de iCｬegmiｨii apb<ice 
Bampde ｧi gă adHBHｬeｻe iCｬegmiｨii<e adiｬame aeCmdp a faｬHdiｻa 
deddegadea ecHCHBică 

20_III.3 Să didecｨiHCeｻe cp adiHdimame iCｬegmiｨii<e cămde mdaCｻiｨia 
ecH<Hgicăし Să didecｨiHCeｻe cp adiHdimame iCｬegmiｨii<e cămde 
iCfdagmdpcmpda de gedｬicii digima<ăし  

┸┶ゆIIIさ┺ Să didecｨiHCeｻe cp adiHdimame iCｬegmiｨii<e cămde  adHdpcｨia ｧi 
pmi<iｻadea eCedgiei îC BHd CeaH<paCm ｧi eficieCmし adecpB ｧi 
mdaCｻiｨia cămde iCfdagmdpcmpda de Bedipし iCc<pgiｬ îC degipCi<e 
BiCiede 

20_IV.1 Să îBbpCămăｨeagcă eficacimamea ｧi ca<imamea adBiCigmdaｨiei 
apb<iceし adecpB ｧi adeｬiｻibi<imamea adHcegp<pi deciｻiHCa<し 
iCc<pgiｬ adiCmd-H iBa<icade adecｬamă a aadmeCedi<Hd gHcia<i 

 

De asemenea, în Anexa I.2.1 este prezentat în detaliu modul în care PNRR propus de România, 
r<spunde  punctual celor 9 recomand<ri specifice de 郡ar<. Sunt trecute în revist< toate enun郡urile 
derivate  din cele 9 recomand<ri din 2019 群i 2020 pentru care sunt asociate reformele 群i investi郡iilor 
cheie prin care sunt acoperite priorit<郡ile stabilite în cadrul semestrului european. 
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┷さ┸さb CHCmdibpｨia <a amiCgedea Hbiecmiｬe<Hd iCiｨiamiｬe<Hd eBb<eBamice a<e UE  
Obiectiv Strategii existente/軍inte 

Existing strategies/targets 

Investi郡ii Reforme Contribu郡ia la atingerea obiectivelor 
UE 

Power up/ 
Energie Strategia energetic< a României 

2020-2030, cu perspectiva anului 
2050  

 

Planul Na郡ional Integrat în 
Domeniul Energiei 群i 
Schimb<rilor Climatice 2021-
2030 (PNIESC)  

Componenta 6 - Energie verde 

 

Investi郡ia 1: Digitalizarea 群i 
tranzi郡ia c<tre surse regenerabile 
de energie atât a consumurilor 
proprii ale operatorilor din re郡ea 
群i altor operatori critici, cât 群i 
investi郡ii în noi capacit<郡i pentru 
produc郡ia de electricitate din 
surse regenerabile. De la 4.405 
MW instala郡i pe eolian si solar, 
in urma proiectelor urmate a fi 
finan郡ate prin PNRR aceasta 
capacitate va cre群te la 4.640. 
Pana în trimestrul  2 din 2026 se 
vor instala 545 MW de 
capacitate nou< doar prin schema 
suport pus< la dispozi郡ie de 
guvern prin PNRR, în plus fa郡< 
de alt< capacitate instalat< livrat< 
de pia郡a care s< ne duc< spre 
郡inta de 6,9 GW de capacit<郡i 
adi郡ionale de energie din surse 
regenerabile pân< în anul 2030. 

Componenta 6: Energie 
verde 

Reforma 1: Reforma 
pie郡ei de energie 
electric<, prin înlocuirea 
c<rbunelui din mixul 
energetic 群i sus郡inerea 
unui cadru legislativ 群i 
de reglementare 
stimulativ pentru 
investi郡iile private în 
produc郡ia de electricitate 
din surse regenerabile.  

• Pana cel târziu in 
trimestrul 3 2026 se 
vor închide cel pu郡in 
5 din cele 9 
exploata郡ii miniere 
pe lignit din cadrul 
CE Oltenia; 

• Pana cel târziu in 
trimestrul 3 2026 se 
vor fi înlocui郡i cel 
pu郡in 1.300MW pe 
lignit cu capacitate 

Contribuie la cre群terea ponderii 
hidrogenului prin dezvoltarea de capacit<郡i 
de produc郡ie a hidrogenului verde (sunt 
vizate dou< instala郡ii pe energie 
fotovoltaic<), prin componenta 6. 

軍int< - strategii na郡ionale: Energia 
regenerabila, minim 30,7% pana in 2030, 
intermediar 26,9% în 2025. 

軍int< - strategii na郡ionale: Dezvoltarea de 
capacit<郡i adi郡ionale de energie din surse 
regenerabile pân< în anul 2030 de 
aproximativ 6,9 GW comparativ cu anul 
2020. 

Pentru integrarea SRE în sistemul energetic 
na郡ional, se va demara din anul 2024 o 
tranzi郡ie de la capacit<郡i pe baz< de c<rbune 
la cele pe baz< de gaz natural. Pentru 2030, 
este prev<zut< instalarea unor capacit<郡i noi 
pe gaz natural de cel pu郡in 1.400 MW. 
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Investi郡ia 2: Infrastructura de 
distribu郡ie de gaz natural în 
combina郡ie cu hidrogen. Pân< în 
trimestrul 2 2026 vor fi conecta郡i 
90.000 de consumatori la re郡ea 
de distribu郡ie gaz în amestec cu 
hidrogen. 

Investi郡ia 3: Proiecte 
demonstrative integrate în 
domeniul hidrogenului verde. 
Prin aceste proiecte pilot 
estimam sa putem produce din 
cel pu郡in 30 MW de energie 
solar<, pân< în 2024. 

flexibila pe gaz, in 
ciclu combinat 
hydrogen readiness 
sau in înalt< 
cogenerare 

Componenta 4. Transport 
sustenabil  

Reforma 1: Transport sustenabil, 
decarbonizare 群i siguran郡< 
rutier<” - Îmbun<t<郡irea cadrului 
strategic, legal 群i procedural 
pentru tranzi郡ia c<tre transport 
sustenabil. 

Componenta 4 

Transport sustenabil  

 Investi郡ia 3 
Achizi郡ionare de 
material rulant 
sustenabil 群i 
modernizarea 
materialului rulant 
existent. 

Achizi郡ia a 12 rame electrice alimentate cu 
hidrogen - Automotoare EMU 群i H-EMU 
(inclusiv sta郡ii de alimentare cu hidrogen 
pentru trenurile de tip H-EMU) cu 
capacitate între 150 群i 500 locuri. 
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Renovare Strategia Na郡ional< de Renovare 
pe Termen Lung SNRTL (2020-
2050) pentru sprijinirea parcului 
na郡ional de cl<diri reziden郡iale 群i 
nereziden郡iale, atât publice cât 群i 
private, într-un parc imobiliar cu 
un nivel ridicat de eficien郡< 
energetic< 群i decarbonizat pân< în 
2050;  

 

Strategia Na郡ional< de Reducere a 
Riscului Seismic 2020-2050 (în 
curs de elaborare) 

 

Politica Urban< a României 2020-
2035 (în curs de elaborare) 

 

Planul Na郡ional Integrat în 
domeniul Energiei 群i Schimb<rilor 
Climatice 2021-2030 

 

Pilonul I, componenta 5/ Valul 
Renov<rii 

1. Instituirea unui fond 
pentru Valul Renov<rii care s< 
finan郡eze adecvat, printr-un 
program de investi郡ii,  lucr<ri de 
îmbun<t<郡ire a fondului construit 
existent: 

a. cl<diri reziden郡iale 
multifamiliale;  

b. Rezilien郡a 群i eficien郡a 
energetic< în cl<diri publice 
(sedii administrative, cl<diri 
publice care deservesc servicii 
publice;  

c. cre群terea eficien郡ei 
energetice a cl<dirilor istorice. 

2. Realizarea registrului na郡ional 
digital al cl<dirilor 群i 
implementarea treptat< a 
pa群aportului energetic al 
cl<dirilor;   

3, Consolidarea capacit<郡ii 
profesionale a speciali群tilor 群i 
lucr<torilor în domeniul 
construc郡iilor pentru realizarea 
de construc郡ii cu performan郡e 
energetice sporite - dezvoltarea 

Pilonul I, componenta 
V/ Renovare  

1. Realizarea unui cadru 
normativ simplificat 群i 
actualizat care s< 
sprijine implementarea 
investi郡iilor în tranzi郡ia 
spre cl<diri verzi 群i 
reziliente; 

2. Asigurarea cadrului 
strategic 群i de 
reglementare tehnic< 
actualizat pentru 
proiectarea 群i realizarea 
de construc郡ii verzi 群i 
reziliente; 

軍int< - strategie na郡ional< SNRTL -  

Aproximativ 77% din suprafa郡a total< a 
fondului de cl<diri, în plan pentru a fi 
renovat< din 2021 pân< în 2050.  

Contribuie la obiectivul Renov<ri, de 
dublare a ratei renov<rii pân< în 2025.  

 

軍int< -  2030, consum primar de energie de 
32,3 Mtep, respectiv un consum final de 
energie de 25,7 Mtep. 

 

Contribuie la obiectivul de creare de locuri 
de munc<: prin SNRTL se estimeaz<13 mld  
euro investi郡ii 群i creare a 18 locuri de 
munca la fiecare million de euro investit. 

 

Prin componenta 5 se va contribui la 
atingerea acestor 郡inte na郡ionale prin 
urm<toarele rezultate cantitative: 

 

• Pân< în trimestrul 4 din 2023 vor fi 
derulate cel pu郡in 10 scheme de 
certificare în domeniul performan郡ei 
energetice a cl<dirilor, în cadrul c<rora 
se estimeaz< preg<tirea a cel pu郡in 6000 st
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de centre regionale de preg<tire 
群i formare profesional< 群i 
organizarea de sesiuni de 
instruire;  

4. Economie circular< 群i 
cre群terea eficien郡ei energetice a 
cl<dirilor istorice 

3. dezvoltarea de centre 
pilot pentru recuperarea 
materialelor de construc郡ii  
istorice 群i reutilizarea lor în 
procesele de 
restaurare/reabilitare/renovare. 

a. Sus郡inerea eficien郡ei 
energetice prin dezvoltarea 群i 
testarea de materiale noi 群i 
solu郡ii tehnologice a cl<dirilor 
istorice;  

b. Dezvoltarea aptitudinilor 
profesionale în vederea 
interven郡iei pe cl<diri istorice;  

c. Sus郡inerea economiei circulare 
prin crearea unui centru-pilot 
pentru colectarea 群i reutilizarea 
materialelor de construc郡ie 
istorice provenite din demol<ri 
legale 

speciali群ti 群i pentru lucr<tori în 
domeniul construc郡iilor; 

• Pân< în trimestrul 2 din 2025 va intra în 
func郡iune Registrul na郡ional digital al 
cl<dirilor, sistem informatic opera郡ional 
cu date despre cl<diri, care va integra 群i 
pa群apoarte energetice ale cl<dirilor 

• Pân< în trimestrul 2 din 2026 vor fi 
ob郡inute:  

o  cel pu郡in 2,5 milioane mp 
suprafa郡< de cl<diri publice 
renovate energetic moderat sau 
aprofundat/renovate integrat, 
pentru care se estimeaz< o 
economie de energie de 0,02 
Mtep 群i o reducere a emisiilor 
de CO2;  

o cel pu郡in 4,0 milioane mp 
suprafa郡< de cl<diri reziden郡iale 
multifamiliale renovate 
energetic moderat sau 
aprofundat/renovate integrat, 
pentru care se estimeaz< o 
economie de energie de 0,03 
Mtep 群i o reducere a emisiilor 
de CO2 de 0,13 M tone; 

• Pân< în trimestrul 4 din 2025 se vor 
derula cel pu郡in 2 scheme de certificare 
privind interven郡iile 群i eficientizarea 
energetic< a cl<dirilor istorice, în cadrul st
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d. Sus郡inerea economiei circulare 
prin asigurarea între郡inerii 
regulate a cl<dirilor istorice . 

c<rora se estimeaz< preg<tirea a 400 
lucr<torilor din domeniul restaur<rii. 

Reîncarc< 群i 
realimenteaz< 

Planul de investi郡ii pentru sectorul 
transporturilor 2020-2030 

 

Politica Urban< a României 2020-
2035 (în curs de elaborare)  

Componenta 4. Transport 
sustenabil 

 

Investi郡ia 1 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere aferente 
re郡elei TEN-T centrale 

Investi郡ia 2 Modernizarea liniilor 
de cale ferat< 

Investi郡ia 3 Achizi郡ionare de 
material rulant sustenabil 群i 
modernizarea materialului rulant 
existent 

Componenta 4.  

Reforma 1: Transport 
sustenabil, 
Decarbonizare 群i 
siguran郡< rutier<” - 
Îmbun<t<郡irea cadrului 
strategic, legal 群i 
procedural pentru 
tranzi郡ia c<tre transport 
sustenabil 

 

 

 

 

• Cre群terea cu cel pu郡in 100% a cotei 
vehiculelor electrice/hibride din totalul 
parcului auto pân< în 2026 (raportat la 
valorile din 2020); 

• 52 de sta郡ii electrice construite (cu 264 
de puncte de înc<rcare), se va contribui 
astfel la de construc郡ia la nivelul UE a 
cel pu郡in 1 milion sta郡ii electrice de 
înc<rcare pana in 2025;  

• Înnoirea a 200.000 de ma群ini din parcul 
auto pân< în anul 2026 (raportat la 
valorile din 2020). 

• Achizi郡ia de material rulant ecologic – 
20 de trenuri  (electric-EMU/baterii-B-
EMU) - aceste trenuri vor circula atât 
pe re郡eaua feroviar< na郡ional< ca trenuri 
de lung parcurs (de tip IR 群i IC), cât 群i 
ca trenuri de scurt parcurs (de tip R) 
precum 群i în serviciul metropolitan (de 
tip S-Bahn); st
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• Prin dezvoltarea re郡elei de metrou 
investi郡iile din componenta 4 contribuie 
la accelerarea extinderii transportului 
smart 群i durabil. 

*Strategia energetic< a României 
2020-2030, cu perspectiva anului 
2050  

 

*Planul Na郡ional Integrat în 
Domeniul Energiei 群i 
Schimb<rilor Climatice 2021-
2030 (PNIESC) 

Componenta 6 Energie verde  

Investi郡ia 7: Infrastructur< 
înc<rcare vehicule electrice 

Componenta 6 Energie 
verde  

Reforma 6: 
Decarbonizarea 
sectorului de 
transporturi prin 
investi郡ii în 
infrastructur< de 
transport electric 群i 
crearea de stimulente 
pentru transportului 
verde 

• Pân< în martie 2022 va fi elaborat un 
plan pentru implementarea re郡elelor 
publice de înc<rcare, precum 群i 
încurajarea investi郡iilor private pentru 
dezvoltarea infrastructurii, printr-un 
mecanism de stimulare; 

• 800 de sta郡ii de înc<rcare electric< pana 
la sfâr群itul anului 2022. În prezent 
Romania are doar 400 de astfel de 
sta郡ii.  

Conecteaz< Programul de Guvernare 2021-
2024/ MCID 

 

Guvernul î群i propune s< ofere 
acces la internet de vitez< rapid< a 
unei mari p<r郡i a popula郡iei iar în 
aceast< direc郡ie are în vedere 
luarea urm<toarelor masuri: 

a) Modificarea Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilit<郡i 
publcie, în urma unei ample 
dezbateri publice cu operatorii 

Componenta 6 Digital  

Investi郡ia B.2: Implementarea 
unei scheme de sprijinire a 
utiliz<rii serviciilor de 
comunica郡ii prin diferite tipuri de 
instrumente pentru beneficiari, 
cu accent pe zonele albe 

 

Componenta 6 Digital  

Reforma B.1: Alinierea 
strategiei na郡ionale în 
domeniul conectivit<郡ii 
digitale la legisla郡ia 
european< prin m<suri 
specifice pentru 
atingerea obiectivelor de 
conectivitate UE 2025 si 
stimularea investi郡iilor 
private pentru 
dezvoltarea re郡elelor de 
foarte mare capacitate 

Acoperirea cu servicii de acces la internet 
de mare vitez<, la punct fix a aproximativ 
790 de localit<郡i rurale (sate). Vor fi astfel 
asigurate: 

• acoperirea cu internet de mare 
vitez< a aprox. 30.000 – 40.000 de 
gospod<rii rurale îndep<rtate, 
precum 群i a 200 - 250 de inductori 
socio-economici, care ar fi r<mas 
neacoperite cu niciun fel de re郡ele 
în absen郡a interven郡iei; 

• îmbun<t<郡irea acoperirii la internet 
pentru aproximativ 80.000 – 90.000 st
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b) Elemente esen郡iale care nu 
trebuie s< lipseasc< din acest act: 
Acoperirea a peste 96% din 
popula郡ia din România cu 
internet NGN a. Generalizarea 群i 
facilitarea accesului la servicii de 
telemedicin< în mediul rural, 
acordând prioritate comunit<郡ilor 
vulnerabile 群i celor aflate la 
distan郡e mari fa郡< de spitalele 
jude郡ene. Generalizarea 群i 
facilitarea accesului la 
înv<郡<mântul online în mediul 
rural 群i la resurse educa郡ionale 
deschise. Facilitarea dezvolt<rii 
competen郡elor digitale în rândul 
popula郡iei din zone vulnerabile. 

c) Ac郡iuni institu郡ii:  

Autoritatea NaYional< pentru 
Administrare şi Reglementare în 
ComunicaYii  (ANCOM): proiecte 
dedicate de extindere a re郡elei, 
prin operatori priva郡. Sprijin 
na郡ional pentru fiecare localitate 
astfel încât în m<car un loc public, 
dotat 群i cu prize, s< fie acces 
gratuit la Wifi, pentru ca cei care 
nu î群i permit accesul acas< s< se 
poat< conecta acolo. Dotarea 
bibliotecilor publice , inclusiv a 

cu acoperire larg< 
na郡ional<, inclusiv în 
corela郡ie cu re郡elele de 
transport, respectiv 
zonele de interes de 
mediu, prin eliminarea 
barierelor din cadrul 
normativ în vigoare. 

 

 

 

 

 

de gospodarii rurale, precum 群i a 
500 - 600 de inductori socio-
economici, care nu ar putea 
beneficia de upgrade în absen郡a 
interven郡iei; 

• conectarea la internet de mare 
vitez< a 600 de inductori socio-
economici suplimentari 群i a 60.000 
de gospod<rii (estimare take-up). 

 

În 2022 va fi elaborat< planificarea 
strategic< Romania Gigabit 2025. 
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celor 群colare, cu infrastructur< 
TIC modern< 群i acces la internet 
群i organizarea unor cursuri 群i 
sistem de asisten郡< pentru 
alfabetizare digital< 群i a adul郡ilor 
(Program de Interes Na郡ional prin 
Ministerul Educa郡iei 群i Cercet<rii) 

Modernizeaz< Cadrul Na郡ional de 
Interoperabilitate, aprobat prin 
Hot<rârea de Guvern (HG) nr. 
908/2017  

 

”Cadrul de dezvoltare a 
instrumentelor de e-guvernare 
(EGOV)” 

 

Programul de Guvernare 2021-
2024 – Ministerul Cercet<rii, 
Inov<rii si Digitaliz<rii.  

4 Axe strategice: 

 

*Administra郡ie public< digital< - 
tranzi郡ia rapid<, printr-un proces 
de transformare digital< a 
administra郡iei publice din 
România, de la statutul 
neconsolidat înc< de e-

Componenta 7 Digital  

A.2 Investi郡ii privind realizarea 
infrastructurii cloudului 
guvernamental 

A.3 Investi郡ii pentru 
dezvoltarea/migrarea în cloud 
(cloud ready), upgradarea 群i 
cre群terea gradului de 
interoperabilitate al tehnologiilor 
digitale folosite în prezent la 
nivelul institu郡iilor publice 群i 
dezvoltarea de noi aplica郡ii 
cloud-native pentru livrarea de 
servicii digitale guvernamentale. 

A.4 Investi郡ii pentru realizarea 
unui sistem integrat de eHealth 群i 
telemedicin< 

A.5 Digitalizarea sistemului 
judiciar 

Componenta 7 Digital  

 

A.1 - Dezvoltarea 群i 
implementarea unui 
cadru unitar pentru 
definirea arhitecturii 
unui sistem de tip cloud 
guvernamental, a 
principalelor servicii 
livrate de c<tre acesta, a 
componentelor sale de 
infrastructur< 群i 
guvernan郡<, inclusiv 
proiectarea, 
implementarea 群i 
operarea acestui tip de 
sistem care s< permit< 
interconectarea 
sistemelor digitale din 
administra郡ia public< 
printr-o abordare 
standardizat< 群i livrarea 
de servicii digitale de 

• Contribuie la e-ID prin 郡inta de 8.5 
milioane de persoane pentru care se 
elibereaz< pân< în trimestrul 2 din 
2026  cartea de identitate 
electronic< 

• Dezvoltarea a 15 Solu郡ii pentru 
sus郡inerea robotiz<rii în 
administra郡ie - Robotic Process 
Automation (RPA) 群i promovarea 
Inteligen郡ei Artificiale (AI) 
implementate în administra郡ia 
public<;  

• Digitalizarea a 60 de institu郡ii cu 
atribu郡ii in domeniul sanitar aflate 
in subordinea Ministerului 
S<n<t<郡ii, precum 群i a 200 de unit<郡i 
sanitare publice;  

• Dezvoltarea 群i opera郡ionalizarea a 4 
centre de date Tier IV by design, 
infrastructur< si tehnologii pentru 
servicii de cloud pân< în decembrie 
2024; 

• Vor fi dezvoltate 25 aplica郡ii de 
servicii digitale guvernamentale st
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Government, la cel de smart 
government. Aceast< tranzi郡ie se 
realizeaz< parcurgând în mod 
obligatoriu etapa fundamental< de 
guvernare bazata pe date (data-
centric government); 

* Economie digital< - 
Transformarea digital< a 
economiei române群ti, cu un 
accent pe IMM-uri, care 
reprezint< 99% din companiile 
române群ti; 

* Educa郡ie digital< – digitalizarea 
procesului educa郡ional prin 
includerea la nivel transversal a 
tehnologiei în toate procesele 
educa郡ionale, dar mai ales prin 
implementarea unor politici de 
dobândire/cre群tere/îmbun<t<郡ire a 
competen郡elor digitale la nivelul 
întregii societ<郡i române群ti; 

* Societate digital< 

A.6 Investi郡ii pentru digitalizare 
in domeniul mediului 

A.7 Investi郡ii pentru digitalizare 
in domeniul muncii si protec郡iei 
sociale 

A.8 Investi郡ii pentru realizarea 
interoperabilit<郡ii sistemului 
informatic SMIS2014+ cu alte 
sisteme informatice na郡ionale 
utilizând instrumente 群i 
tehnologii TIC de tip Big Data 

A.9 Investi郡ii pentru 
implementarea formularelor 
electronice eForms in domeniul 
achizi郡iilor publice 

A.10 Investi郡ii pentru 
transformare digital< si 
automatizare RPA in 
administra郡ia publica  

A.11 Crearea unui program de 
finan郡are pentru adoptarea c<r郡ii 
de identitate electronice 群i a 
semn<turii digitale calificate 
(qualified electronic signature) 

înalt< calitate c<tre 
cet<郡eni, firme 群i alte 
autorit<郡i publice. 

cloud-native în PaaS 群i migrarea 
celor existente cloud-ready / 
virtualizate in IaaS pân< în 
trimestrul 2 din 2026;  

• 5 autorit<郡i publice centrale din 
domeniul judiciar vor  beneficia de 
upgrade tehnologic pentru 
eficientizarea proceselor de lucru; 

• Vor fi implementate 4 servicii 
digitale în domeniul muncii 群i 
protec郡iei sociale pân< în trimestrul 
2 din 2026;  

• Vor fi implementate 27 de servicii 
publice digitalizate din domeniul 
mediului. 

 

 

Intensificare Plan Na郡ional de Cercetare, 
Dezvoltare 群i Inovare (PNCDI 4) 
pentru perioada 2021-2027, care 

 

 

Componenta 6 Energie 

Investi郡ia 3: Proiecte 
demonstrative integrate 

Va contribui prin: 
• Implementarea de proiecte 

demonstrative de hidrogen verde, 
folosind tehnologii diferite pentru a st
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va fi aprobat pân< la sfâr群itul 
anului 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în domeniul 
hidrogenului verde, 
cercetare-dezvoltare în 
domeniu 群i facilitarea 
IPCEI 

 

Componenta 9 Suport 
pentru mediul de 
afaceri, cercetare, 
dezvoltare 群i inovare 

Investi郡ia 3. Investi郡ii 
inovative în 
microelectronic< 
(consor郡iu IPCEI) 

Structurarea 
ecosistemului român de 
concep郡ie, dezvoltare, 
prototipare, validare 群i 
aplicare a 
componentelor prin 
integrarea insulelor de 
excelen郡<, completarea 
cu capabilit<郡i absente 
sau insuficiente 群i 
racordarea activit<郡ilor 
la efortul european în 
cadrul IPCEI-ME-2 

 

putea determina fezabilitatea 
economic< 群i tehnic< a acestora. 

• Implementarea de proiecte 
demonstrative integrate gaz natural 
– fotovoltaic – hidrogen – 
alimentare sere agricole/ Ora群ul 
Viitorului 

 
Stabilirea modelului de func郡ionare 
contractual< a hub-urilor de inovare digital 
destinate microelectronicii aliniate cu 
priorit<郡ile regionale de specializare 
inteligent< 
Pân< în decembrie 2022 cel pu郡in 3 entit<郡i 
din România vor participa în consor郡iile 
r<spunzând apelurilor de proiecte ale 
Întreprinderii Comune Tehnologii Digitale 
Esen郡iale (KDT JU).  
Vor fi dezvoltate programe de asisten郡< 
pentru companiile active în dezvoltarea 
sistemelor embedded eficiente din punct de 
vedere energetic 群i vor fi create: 

• un centru na郡ional de tehnologii 
avansate, specializat în 
subiecte/etape tehnologice 
specifice 群i micro-produc郡ie; 

• 4 centre Digital Innovation Hub’s 
în tehnologii avansate de 
componente 群i sisteme 
microelectronice specializate; 
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Componenta 8 

Reforma Fiscal<  

Reforma 7.2 
Dezvoltarea capacit<郡ii 
institu郡ionale pentru 
gestionarea unui Fond 
de capital de risc  

 

 

Reforma 8: 
Suplimentarea bugetului 
群i orientarea schemei de 
ajutor de stat spre 
investi郡ii semnificative, 
în special în zona de 
inovare 群i noi tehnologii 
aplicate în zona de 
producYie   

 

 

Componenta 9  - 
Mediul de afaceri, 
CDI, Comanii de stat 

Reforma 2  

Implementarea unei 
politici de cre群tere 
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sustenabile pentru 
mediul de afaceri prin 
crearea de mecanisme 
de finan郡are adaptate 
nevoilor de dezvoltare 
ale companiilor, cu 
accent pe contribu郡ia la 
schimb<rile climatice 群i 
tranzi郡ia digital<, prin 
realizarea strategiei 
IMM 

Recalificare 群i 
upskill 

 

Programul România Educat< 

 

 

Componenta 5  

Investi郡ia 4 Economie circular< 
群i cre群terea eficien郡ei energetice 
a cl<dirilor istorice 

b. Dezvoltarea aptitudinilor 
profesionale în vederea 
interven郡iei pe cl<diri istorice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pân< în trimestrul 1 din 2023 vor fi 
create  cel pu郡in 8 centre teritoriale în 
cadrul centrelor universitare pentru a 
coordona 群i furniza cursuri de 
specializare 群i instruire în domeniul 
performan郡ei energetice a cl<dirilor, 
pentru speciali群ti 群i pentru lucr<tori în 
domeniul construc郡iilor;  

• Pân< în trimestrul 4 din 2023 vor fi 
derulate cel pu郡in 10 scheme de 
certificare în domeniul performan郡ei 
energetice a cl<dirilor, în cadrul c<rora 
se estimeaz< preg<tirea a cel pu郡in 6000 
speciali群ti 群i pentru lucr<tori în 
domeniul construc郡iilor. st
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Componenta 7 Digital   

 

Reforma E. Competen郡e digitale, 
Capital Uman 群i utilizarea 
Internetului 

 

Investi郡ii 

E.2 Program de formare 
competen郡e digitale avansate 
pentru func郡ionarii publici 

 

E.3  Scheme de granturi dedicate 
upskilling-ului/reskillingului 
angaja郡ilor  

 

E.4 Scheme de finan郡are pentru 
biblioteci pentru a deveni HUB-
uri de dezvoltare a competen郡elor 
digitale 

 

Componenta 7 Digital   

 

Reforma E. Competen郡e 
digitale, Capital Uman 
群i utilizarea Internetului 

 

Dezvoltarea 群i 
consolidarea Huburilor 
de Inovare Digital< 群i a 
altor organiza郡ii suport 
(ecosystem enablers) din 
ecosistemul de inovare 
digital< 群i tehnologic<. 

 

 

 

Pân< la finalul trimestrului 2 din 2026: 

• Vor fi instrui郡i minim 30.000 de 
func郡ionari public pentru dobandirea 
competentelor digitale avansate (de ex. 
administrator baze de date (SQL, 
MySQL etc); Administrator de sistem; 
Anali群ti de business; Data analist; 
Programatori pe diverse platforme);  

• 248000 de angaja郡i din cadrul firmelor 
din Romania vor beneficia de training 
pentru upskilling/reskilling în domeniul 
competen郡elor digitale;  

• 100000 de cet<郡eni vor beneficia de 
training privind dezvoltarea 
competentelor digitale în cadrul 
bibliotecilor. 
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Componenta 14 Administra郡ie 
public< 群i eficien郡a justi郡iei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenta 14 

Administra郡ie public< 
群i eficien郡a justi郡iei 

 

Reforma 1.1 
Introducerea 
conceptului de inovare 
in sectorul public, 
elaborarea unei strategii 
de guvernan郡< inovativ< 
群i anticipativ< dedicat< 
administra郡iei public< 
prin integrarea în 
procesul decizional 群i 
prin promovarea de noi 
instrumente moderne de 
planificare în mediul 
guvernamental. 

 

 

Reforma 1. 1 Cre群terea 
eficien郡ei 群i eficacit<郡ii 
m<surilor 群i politicilor 
în domeniul 
schimb<rilor climatice, 
prin opera郡ionalizarea 
unui mecanism de 
guvernan郡<, pentru 

Organizarea de cursuri cu cele 17 ministere 
pentru preg<tirea 群i încurajarea 
func郡ionarilor publici în a utiliza conceptul 
de inovare 群i a aplica principiile guvern<rii 
anticipative 群i inovative; 
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Investi郡ia 4.3 Dezvoltarea 
infrastructurii logistice (non-IT) 
necesare luptei împotriva 
corup郡iei 群i a recuper<rii 
produsului şi prejudiciilor 
generate de infrac郡iuni, inclusiv a 
form<rii profesionale în aceste 
domenii 

coordonarea 群i 
implementarea Pactului 
Verde European în 
România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma 5.1 
Reformarea sistemului 
na郡ional de achizi郡ii prin 
eficientizarea procesului 
de achizi郡ii, în sensul 
identific<rii m<surilor de 
simplificare aferente, 
concomitent cu înt<rirea 
capacit<郡ii 
administrative a 
autorit<郡ilor/entit<郡ilor 
contractante, într-un 

Dezvoltarea de cursuri postuniversitare 
specializate pentru a instrui oamenii care 
doresc s< lucreze pe pia郡a muncii ca exper郡i 
în domeniul schimb<rilor climatice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea de m<suri „soft” destinate 
cre群terii competen郡elor profesionale ale 
speciali群tilor din domeniile combaterii 
corup郡iei 群i recuper<rii/administr<rii 
bunurilor indisponibilizate, precum ac郡iuni 
de formare profesional< a speciali群tilor 

 

 

 

Programe de formare profesional< 
specializat< a exper郡ilor în achizi郡ii publice, 
cu prioritizarea autorit<郡ilor contractante st
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Componenta 15 Educa郡ie  

cadrul legal flexibil 群i 
coerent. 

 

 

Componenta 15 

Educa郡ie 

 

Reforma 2  

Reformarea sistemului 
de înv<郡<mânt 
obligatoriu prin 
cre群terea autonomiei 
unit<郡ilor de înv<郡<mânt 
în scopul identific<rii 群i 
implement<rii unor 
m<suri specifice pentru 
prevenirea 群i reducerea 
abandonului 群colar. 

 

Reforma 4. Adoptarea 
cadrului  legislativ 
pentru digitalizarea 
educa郡iei 

 

Reforma 6 Reforma 
guvernan郡ei sistemului 

mari, inclusiv companiile de stat (ex. 
CNAIR, CFR etc).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minim 45% dintre cadrele didactice 
participante la Programul  pentru reducerea 
abandonului include trei componente 
majore vor participa la cursuri de formare st
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Investi郡ia 3.Program-cadru de 
formare continu< a 
profesioni群tilor care lucreaz< în 
serviciile de educa郡ie timpurie, 
cu prec<dere a celor care 
lucreaz< în servicii destinate 
copiilor cu vârste de la na群tere la 
3 ani;  

 

Investi郡ia 9 Program de formare 
continu< a personalului didactic, 
accesibil la nivel na郡ional, aliniat 
Cadrului european al 
competen郡elor digitale pentru 
cet<郡eni (DigComp), cu accent 
pe îmbun<t<郡irea competen郡elor 
de pedagogie digital< ale 
cadrelor didactice. 

 

 

 

de înv<郡<mânt 
preuniversitar 群i 
profesionalizarea 
managementului în 
condi郡iile unei 
autonomii sporite a 
群colilor 

 

 

 

 

 

 

pentru utilizarea modulului informatic, 
cursuri. 

În cazul investi郡iei 3, vor fi alocate 42 de 
granturi 群i vor fi formate cel pu郡in 475 de 
persoane pe jude郡 (în total 19950 de 
persoane) din serviciile de educa郡ie 
timpurie standard 群i complementare 
(personal didactic 群i nedidactic), cu 
prioritate a celor din serviciile nou înfiin郡ate 

 

Pentru reforma 4 群i investi郡ia 9 vor fi 
opera郡ionalizate rela郡iile dintre profilul de 
competen郡e al cadrului didactic, cu 
prec<dere referirile la competen郡ele 
digitale, 群i curriculumul pentru formarea 
profesional< ini郡ial< (FPI) 群i formarea 
profesional< continu< (FPC) 群i curriculumul 
asociat form<rii competen郡elor. Va fi astfel 
elaborat 群i validat profilul de competen郡e al 
cadrului didactic, componenta de 
competen郡e digitale, care va fi ulterior baza 
programelor de formare ini郡ial< 群i continu< 
a cadrelor didactice. De asemenea, va fi 
dezvoltat un program na郡ional de formare 
continu<, în vederea dobândirii de 
cuno群tin郡e avansate în domeniul utiliz<rii 
tehnologiilor noi 群i emergente în procesele 
educa郡ionale la care vor participa 100.000 
de cadre didactice. st
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În cazul reformei 6 vor fi: 

• organizate cursuri specifice de 
formare a directorilor 群i cadrelor 
didactice din unit<郡ile de 
înv<郡<mânt ce vor beneficia de 
granturi, astfel încât ace群tia s< aib< 
informa郡iile necesare 群i capacitatea 
de a identifica corect activit<郡ile 
eligibile în raport cu nevoile 
specifice. 

• dezvoltate programe de formare 
pentru manageri 群colari centrate pe 
crearea unei calific<ri distincte de 
lider/manager 群colar, care s< fie 
definit< de achizi郡ia unor 
competen郡e relevante. 

În total la aceste programe vor participa 
10000 de persoane. 
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┷さ┹ Ega<imamea de geC ｧi de ｧaCge  
 
PNRR abordeaz< aspectele referitoare la existen郡a 群i persisten郡a inechit<郡ilor de gen 群i a celor de 群anse, 
în cazul persoanelor vulnerabile. Prin intermediul componentelor incluse, PNRR va contribui la 
atingerea obiectivelor urm<toarelor strategii care au leg<tur< direct< cu aplicarea principiilor 2 
(egalitatea de gen) 群i 3 (egalitatea de 群anse) din Pilonul european al drepturilor sociale: 
 

 Smdamegia CaｨiHCa<ă adiｬiCd adHBHｬadea ega<imăｨii de ｧaCge ｧi de mdamaBeCm îCmde feBei ｧi 
bădbaｨi ｧi adeｬeCidea ｧi cHBbamedea ｬiH<eCｨei dHBegmice aeCmdp aediHada ┸┶┸┷-┸┶┸┽せ 

 Smdamegia CaｨiHCa<ă adiｬiCd ddeampdi<e aedgHaCe<Hd cp diｻabi<imăｨi ┸┶┸┷-┸┶┸┽せ 

 Smdamegia CaｨiHCa<e adiｬiCd iCc<pｻipCea gHcia<ă ｧi dedpcedea gădăciei aeCmdp aediHada 
┸┶┸┷-┸┶┸┽せ 

 Smdamegia GpｬedCp<pi RHBâCiei de iCc<pｻipCe a cemăｨeCi<Hd dHBâCi aaadｨiCâCd BiCHdimăｨii 
dHBe aeCmdp aediHada ┸┶┸┷-┸┶┸┽さ 

 

Un element important al noii genera郡ii de strategii se refer< la faptul c< au fost înt<rite  mecanismele 
de monitorizare 群i evaluare a acestora. De asemenea, noua genera郡ie de strategii permite dezagregarea 
datelor administrative (în anumite situa郡ii chiar 群i cele referitoare la apartenen郡a la un grup etnic, cum 
ar fi romii). Astfel, vor putea fi furnizate în timp real eviden郡e mai clare privind evolu郡ia fenomenelor 
sociale referitoare la egalitatea de gen sau de 群anse. 
 
Din perspectiva respect<rii principiilor 2 群i 3 din Pilonul european al drepturilor sociale, în coroborare 
cu obiectivul 5 din Strategia pentru Dezvoltare Durabil<, componentele din cadrul PNRR urm<resc s< 
contribuie la: 

 

 cre群terea ratei de participare a femeilor pe pia郡a muncii, inclusiv prin ac郡iuni ce urm<resc 

reducerea disparit<郡ilor salariale dintre sexe, precum 群i facilitarea proceselor de evolu郡ie în 

carier< sau asumarea unor roluri antreprenoriale sau func郡ii de management; 

 cre群terea echilibrului de gen în sectoarelor care au procente mari de ocupare din rândul 

b<rba郡ilor precum: energie, economie verde 群i digital<, agricultura, industriile de construc郡ii 

群i transporturi; 

 reducerea progresiv< a num<rului de persoane care au acces redus la servicii publice primare 

(s<n<tate, educa郡ie, protec郡ie social< 群.a.). 
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Cu toate c< în România s-au înregistrat anumite progrese în domeniul diminu<rii formelor de 
discriminare pe diverse criterii (gen, grup etnic sau social, dizabilitate 群.a.) în continuare persist< 
prejudec<郡i, stereotipuri, proceduri 群i norme cu efecte negative asupra stabilit<郡ii emo郡ionale, 
profesionale, economice 群i sociale a persoanelor. Totodat<, criza sanitar< a readus în prim plan o serie 
de subiecte care, cel pu郡in în cazul României din ultimul deceniu, p<reau a fi oarecum trecute pe plan 
secund sau ter郡iar, dar care ascundeau procese sau considerente inechitabile sau discriminatorii, cum 
ar fi: rolul femeilor în îngrijirea copiilor; pierderea locurilor de munc< în cazul persoanelor cu 
dizabilit<郡i; alocarea limitat< a resurselor pentru comunit<郡ile izolate sau defavorizate, în special cele 
de romi 群.a. Astfel, componentele incluse în cadrul PNRR abordeaz< fie, direct, fie indirect, obiective 
referitoare la cauzele structurale care conduc la perpetuarea diverselor tipuri de inechit<郡i, mai ales a 
celor pe criterii de sex, origine social<, dizabilitate, apartenen郡< la un grup etnic 群.a. 
 
Indexul Egalit<郡ii de Gen (Gender Equality Index) din 2020 plaseaz< România pe locul 26 din 28 (la 
nivelul Uniunii Europene), cu un scor de 54.4 (din 100) cu 13,5 puncte în minus fa郡< de media UE. 
Conform datelor furnizate de Institutul European pentru Egalitatea de 訓anse între Femei 群i B<rba郡i, 
fa郡< de 2010, scorul României a crescut cu doar 3,6 puncte (–0,1 puncte fa郡< de 2017). Pozi郡ia României 
în clasament a r<mas aceea群i din 2010 群i a sc<zut cu un loc fa郡< de 2017. 
 
O prim< provocare cu care se confrunt< România din perspectiva egalit<郡ii de 群anse între b<rba郡i 群i 
femei se refer< la persisten郡a cronic< a dezechilibrelor pe pia郡a muncii. În ultimul deceniu raportul 
dintre b<rba郡i 群i femeile ocupate a fost de aprox. 1,3. Astfel, în 2020, conform datelor Institutului 
Na郡ional de Statistic< rata de ocupare a femeilor a fost de 56,5 % în compara郡ie cu 74,4% în cazul 
b<rba郡ilor. Conform unor date preliminare, în contextul pandemiei, num<rul femeilor 群omere din 
România a crescut cu 50%, în timp cea a b<rba郡ilor 群omeri cu doar 16%. Chiar dac< rata 群omajului 
r<mâne în continuare mai ridicat< în rândul b<rba郡ilor, în termeni absolu郡i dou< treimi dintre persoanele 
intrate în 群omaj în 2020 au fost femei. De asemenea, ponderea femeilor din popula郡ia inactiv< ca 
urmare a desf<群ur<rii responsabilit<郡ilor familiale (20-64 ani) la nivelul anului 2019 era de aproximativ 
36%. În ultimul deceniu aceast< pondere a crescut cu 10 puncte procentuale, chiar dac< au fost luate 
anumite m<suri guvernamentale (cum ar fi Ordonan郡a de Urgen郡< a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul 群i indemniza郡ia lunar< pentru cre群terea copiilor) care au facilitat b<rba郡ilor optarea, pe lâng< 
concediul parental, 群i pentru concediu de cre群tere a copilului. Una dintre cauzele acestui fenomen se 
refer< atât la lipsa cre群elor, cât 群i la cea a predominan郡ei stereotipurilor angajatorilor referitoare la 
responsabilit<郡ile familiale ale femeilor de a cre群te 群i îngriji copiii. De asemenea, activit<郡ile femeilor 
de îngrijire a copiilor 群i de suplinire a serviciilor de educa郡ie au crescut considerabil de la declan群area 
crizei pandemice  din cauza închiderii gr<dini郡elor 群i 群colilor. În acest sens, Componenta 15 r<spunde 
la aceast< provocare prin înfiin郡area 群i opera郡ionalizarea unui num<r de 552 de servicii standard 群i 
complementare (140 cre群e nou construite 群i 412 de servicii complementare) în cele 41 de jude郡e 群i în 
municipiul Bucure群ti. Astfel, prin intermediul acestei investi郡ii se va contribui la reducerea timpului 
alocat de femei pentru sarcinile de îngrijire a copiilor, precum 群i facilitarea revenirii la locul de munc< 
pentru femeile care nasc. 
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În pofida cre群terii în ultimul deceniu a câ群tigurilor medii lunare înregistrate atât de femei (+ 70%), cât 
群i de b<rba郡i (+ 65%), disparitatea de gen persist<. Femeile câ群tig< cu 4% mai pu郡in decât b<rba郡ii, 
fiind cea mai mic< rat< din UE. În schimb, decalajul de pensii între femei 群i b<rba郡i este de 28%. În 
acest sens, prin Componenta 8 - Reforma fiscal< 群i a pensiilor se abordeaz< 群i aceast< provocare prin 
propunerea unui set de m<suri de reformare a sistemului de pensii prin care în timp s< se diminueze 
decalajul de pensii între b<rba郡i 群i femei. 
 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl<tit din fonduri publice a înt<rit aplicarea 
principiului nediscrimin<rii a 群i instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul 
bugetar care presteaz< aceea群i activitate 群i are aceea群i vechime în munc< 群i în func郡ie. Cu toate acestea, 
se perpetueaz<  anumite discrepan郡e de salarizare, inclusiv pe criterii de gen. Consolidarea principiului 
egalit<郡ii de remunerare între femei 群i b<rba郡i prin transparentizare, atât în domeniul public, cât 群i în 
domeniul privat, inclusiv prin aplicarea adecvat< a legisla郡iei în vigoare în domeniul salariz<rii 
reprezint< unul dintre obiectivele specifice din Strategia na郡ional< privind promovarea egalit<郡ii de 
群anse 群i de tratament între femei 群i b<rba郡i 群i prevenirea 群i combaterea violen郡ei domestice pentru 
perioada 2021-2027. De aceea, prin aplicarea principiului privind asigurarea pl<Мii egale pentru 
munc< de valoare egal<, reforma în domeniul salariz<rii unitare în sectorul public (Componenta 14 
Reforma administra郡iei publice 群i a justi郡iei) va urm<ri realizarea acestui obiectiv cel pu郡in în cazul 
sectorului public. 
 
La fel ca 群i în alte state membre UE, în România este înr<d<cinat fenomenul segreg<rii în educa郡ie 群i 
pe pia郡a muncii în domeniul TIC. Conform Indexului Egalit<郡ii de Gen din 2020, la nivelul datelor din 
2018 ponderea absolventelor femei de studii TIC era de 35% în raport cu cea a b<rba郡ilor de 65%. 
România se afl< astfel pe locul 3 la num<r de femei specializate în domeniul TIC, cu mult peste media 
UE. Cu toate acestea, în 2019 ponderea specialistelor femei în domeniul TIC era de doar 23%, iar cea 
a cercet<toarelor 群i inginerelor în sectoarele de înalt< tehnologie era de 24%. Eliminarea factorilor care 
conduc la dezechilibre de gen în anumite domenii de studiu, inclusiv în cele STEM constituie un 
obiectiv specific al Strategiei na郡ionale privind promovarea egalit<郡ii de 群anse 群i de tratament între 
femei 群i b<rba郡i 群i prevenirea 群i combaterea violen郡ei domestice pentru perioada 2021-2027. În acest 
sens, în componenta 7 - Digitalizare în cadrul investi郡iilor pentru dezvoltarea de capacit<郡i digitale, 
construirea unui ecosistem de educa郡ie digital< european care s< includ< con郡inut, instrumente, servicii 
群i platforme, inclusiv pentru îmbun<t<郡irea accesului la înv<郡<mântul/formare de la distan郡< vor fi avute 
în vedere 群i m<suri prin care s< se reduc< diferen郡ele de formare profesional< 群i ocupare a femeilor în 
domeniul TIC. 
 
În aprecierea Agen郡ia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), România se num<ra 
printre 郡<rile în care 80% dintre romi tr<iesc sub pragul riscului de s<r<cie. Pe de alt< parte, Comisia 
European< împotriva Rasismului 群i Intoleran郡ei (ECRI), structur< reprezentativ< a Consiliului Europei, 
men郡ioneaz<, în Raportul privind România din 2019, c< situa郡ia locuin郡elor pentru romi r<mâne o 
chestiune îngrijor<toare: un procent semnificativ din popula郡ia rom< tr<ia f<r< ap< curent< (68%) 群i 
f<r< o baie sau toalet< în interiorul locuin郡ei (79%). Conform Raportului privind drepturile 
fundamentale 2018 al Agen郡iei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), din rândul 
persoanelor intervievate din România, 42% din romi 群i 12% din persoanele de alt< etnie au declarat c< 
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nu au acces la energie electric<, la ap< curent< sau la canalizare. Nevoia de energie electric<, ap< 群i 
canalizare r<mâne nesatisf<cut< în cazul a 84% din romii intervieva郡i în România, fa郡< de 52% din 
persoanele de alt< etnie din proximitate. Propor郡ia locuin郡elor racordate la ap< curent<, gaze, 
canalizare, ap< cald<, termoficare este dubl< în cazul popula郡iei majoritare fa郡< de cea a romilor. Doar 
24% dintre romi au un drum pietruit în apropierea casei sau din p<mânt. În acest sens, investi郡ia 3 din 
cadrul  componentei 1 precum  群i investi郡iile 1, 2, 3 din cadrul componentei 10 r<spund la aceast< 
provocare. 
 
Studiul Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie din 2018 ar<ta c< 52% dintre romi aveau 
venituri sub 1500 lei, în timp ce numai 24% din restul popula郡iei declarau c< se afl< sub acest prag 群i 
doar 15% dintre romi aveau venituri peste 2000 de lei. Comparativ cu situa郡ia de la începutul 
deceniului trecut, de群i se constata o relativ< îmbun<t<郡ire a situa郡iei romilor, decalajele dintre veniturile 
popula郡iei rome s<race se men郡in 群i chiar se accentueaz<, atât fa郡< de categoria romilor înst<ri郡i, cât 群i 
fa郡< de restul popula郡iei. În acest sens, reformele incluse în componenta 13, respectiv implementarea 
Venitului Minim de Incluziune (reforma 3) 群i introducerea tichetelor de munc< 群i formalizarea muncii 
în domeniul lucr<torilor casnici (reforma 4) va contribui la îmbun<t<郡irea veniturilor în familiile rome. 
La fel, studiul Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie din 2018 arat< c< numai pentru 39% 
dintre romi  efectueaz< controlului medical anual 群i numai 12% sus郡in c< au beneficiat de îngrijire de 
specialitate în spital. De aceea, prin reformele 群i investi郡iile din componenta 12 dedicat< s<n<t<郡ii se 
a群teapt< reducerea inegalit<郡ilor în ceea ce prive群te accesul la asisten郡a medical< prin crearea 群i 
implementarea unor mecanisme juridice 群i financiare de încurajare a implic<rii personalului medical 
群i de asisten郡< comunitar< în oferirea serviciilor medicale 群i c<tre romi, inclusiv prin mijloace de 
telemedicin<. 
 
Conform datelor celui de-al doilea studiu al UE privind minorit<郡ile 群i discriminarea (EU-MIDIS II), 
România nu a înregistrat în ultimii ani progrese în domeniul facilit<rii accesului copiilor romi la 
înv<郡<mântul timpuriu. Nici în înv<郡<mântul obligatoriu nu s-au constatat progrese, chiar dac< 
decalajul dintre romi 群i majoritari este mai mic decât în cazul educa郡iei timpurii.  Ponderea copiilor 
romi care frecventeaz< înv<郡<mântul obligatoriu este de 78% (fa郡< de 95% pentru copiii majoritarilor 
din vecin<tate). Decalajul se m<re群te din nou în cazul accesului la înv<郡<mântul liceal, unde reg<sim 
mai pu郡in de un sfert dintre elevii romi (22%), comparativ cu popula郡ia majoritar< unde ponderea urc< 
la 80%. De aceea, prin implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educa郡ie (componenta 
15, reforma, investi郡ia 4) va cre群te rata de participare a copiilor romi la educa郡ie. De asemenea, în 
vederea dezvolt<rii/cre群terii abilit<郡ilor necesare pentru accesarea mai facil< a locurilor de munc< de 
c<tre cet<郡enii de etnie rom<, prin – componenta 7, reforma E 1 群i investi郡iile E2; E3; E4 vor fi oferite 
programe de educa郡ie continu< a tuturor categoriilor de vârst< în domeniul alfabetiz<rii digitale. 
 
Persoanele cu dizabilit<郡i reprezint< un grup semnificativ în România, cu un profil divers. Oficial, în 
2020 în România existau 853.465 de persoane înregistrate ca având certificate de încadrare în grad de 
handicap 群i 457.730 care primeau pensie de invaliditate – f<r< a exista o estimare privind suprapunerea 
dintre aceste dou< grupuri. Conform datelor Eurostat, România are aproximativ un sfert din popula郡ia 
cu vârste de 16 ani 群i peste cu dizabilit<郡i, din care persoanele cu limit<ri ale activit<郡ii severe reprezint< 
6% din popula郡ie (1,2 milioane persoane). Jum<tate dintre persoanele cu dizabilit<郡i au vârste de 65 de 
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ani 群i peste, iar alte 30% sunt cu vârste între 50 群i 64 de ani. Persoanele care sufer< de limit<ri ale 
activit<郡ii au o probabilitate mai mare de a fi femei 群i de a avea un nivel mai sc<zut de educa郡ie. 
Persoanele cu dizabilit<郡i întâmpin< dificult<郡i semnificative de acces fizic în sediul cl<dirilor publice 
sau chiar al locuin郡elor proprii. Dintre persoanele cu dizabilit<郡i, cele mai multe au dificult<郡i mari sau 
incapacitate total< de a merge sau de a urca sc<ri (38%), urmate de dificult<郡i de vedere, memorare 群i 
concentrare (13%) 群i îngrijire proprie (13%). Având în vedere gradul extrem de sc<zut de accesibilitate 
a tuturor cl<dirilor accesibile pentru public, inclusiv a celor administrate de c<tre autorit<郡ile publice 
centrale, jude郡ene 群i locale 群i inclusiv a celor care deservesc în mod direct persoanele cu dizabilit<郡i, 
cum ar fi: DGASPC, prim<rii, case teritoriale de pensii, dar mai ales unit<郡i de înv<郡<mânt (peste 50% 
dintre 群colile din România nu faciliteaz< accesul persoanelor cu dizabilit<郡i fizice) investi郡iile din 
cadrul componentei 5 - Valul Renov<rii, precum cele în infrastructura medical< (componenta 12) 群i 
cea educa郡ional< (componenta 15) vor viza îmbun<t<郡irea accesibilit<郡ii persoanelor cu dizabilit<郡i în 
cl<dirile renovate ale serviciilor publice sau celor reziden郡iale. De asemenea, reformele 群i investi郡iile 
asociate componentei 7 - Digitalizare implic< diferite m<suri de îmbun<t<郡ire a accesibiliz<rii complete 
a mediului informa郡ional 群i comunica郡ional pentru persoanele cu dizabilit<郡i în vederea cre群terii 
accesului acestora la servicii publice. 
 
În ceea ce prive群te mijloacele de transport, persoanele cu limit<ri le acceseaz< în propor郡ie mult mai 
sc<zut< decât cele f<r< limit<ri 群i declar< în procente mult mai ridicate c< se confrunt< cu probleme în 
utilizarea acestora. Conform unei anchete derulate de BERD în 2020 în vederea stabilirii diagnozei 
situa郡iei persoanelor cu dizabilit<郡i în România, doar 23% dintre persoanele cu unele limit<ri 群i 18% 
dintre persoanele cu limit<ri severe utilizaser< un mijloc de transport la data anchetei, fa郡< de 30% în 
cazul persoanelor f<r< limit<ri, în cadrul anchetei desf<群urate cu persoane cu dizabilit<郡i 群i persoane 
f<r< dizabilit<郡i. De asemenea, exist< un decalaj urban-rural accentuat, mai mare pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i. Dintre persoanele care au folosit mijloacele de transport public, au avut unele dificult<郡i 
sau dificult<郡i în a accesa mijloacele de transport 36% dintre persoanele cu limit<ri severe 群i 15% dintre 
persoanele cu unele limit<ri fa郡< de 7% dintre persoanele f<r< limit<ri. În acest sens, investi郡iile aferente 
achizi郡iei de material rulant în cadrul componentelor 4, precum 群i cele referitoare la achizi郡ia de 
mijloace de transport în comun în cadrul componentei 10 - Fondul local verde vor viza îmbun<t<郡irea 
accesibilit<郡ii la serviciile de transport în comun a persoanelor cu dizabilit<郡i. 
 
În România, serviciile din comunitate pentru persoanele cu dizabilit<郡i sunt insuficient dezvoltate 群i 
exist< înc< persoane cu dizabilit<郡i în îngrijire reziden郡ial< de tip institu郡ionalizat. În mod special, în 
cea mai mare parte copiii cu cerin郡e educa郡ionale speciale nu beneficiaz< de serviciile de sprijin 
necesare pentru a urma un înv<郡<mânt de mas< de calitate 群i ating un nivel de educa郡ie mult mai sc<zut. 
În acela群i timp, prin absen郡a facilit<郡ilor necesare, persoanele cu dizabilit<郡i se simt singure într-o 
m<sur< mult mai mare decât cele f<r< dizabilit<郡i 群i nu pot participa la via郡a public< 群i politic< în 
condi郡ii de egalitate cu ceilal郡i. În ultimii ani autorit<郡ile publice de specialitate au întreprins demersuri 
privind programarea, implementarea 群i monitorizarea ac郡iunilor de preg<tire pentru transferul 
persoanelor cu handicap din centrele reziden郡iale de tip vechi în alternative de tip familial sau 
reziden郡ial înfiin郡ate/dezvoltate în cadrul comunit<郡ii. Chiar dac< aceste demersuri sunt sus郡inute prin 
intermediul fondurilor de coeziune (Programul Opera郡ional Regional 2104-2020, Programul 
Opera郡ional Capital Uman 2014-2020), acestea înc< nu au oferit rezultate conving<toare în 
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ireversibilitatea proceselor. De aceea, prin reformele sociale asumate în cadrul componentei 13 se 
propune accelerarea proceselor de dezinstitu郡ionalizare 群i transfer a persoanelor cu dizabilit<郡i în 
alternative de tip familial sau reziden郡ial înfiin郡ate sau dezvoltate în cadrul comunit<郡ii. 
 
În tabelul de mai jos sunt oferite o serie de exemple de interven郡ii concrete sau efecte a群teptate ca 
urmare a aplic<rii componentelor incluse în PNRR, în conformitate cu principiile 2 (egalitatea de gen) 
群i 3 (egalitatea de 群anse) din Pilonul european al drepturilor sociale. O parte semnificativ< dintre 
acestea contribuie la accelerarea proceselor de atenuare a provoc<rilor generate de criza sanitar<. 

 

Pilonul Egalitatea de gen Ega<imamea de ｧaCge 

I > Crearea condi郡iilor pentru o mai 
mare autonomie pentru femei prin 
extinderea accelerat< a re郡elelor de 
ap< 群i canalizare pentru UAT-urile 
mai mari de 2.000 de locuitori 
echivalen郡i (componenta 1, 
investi郡ia 3). 

> Implementarea unor m<suri pentru 
asigurarea accesului mai bun la ap< 
群i canalizare, în special pentru 
grupurile vulnerabile 群i 
marginalizate. Astfel, gospod<riile 
care nu au beneficiat pân< acum de 
aceste facilit<郡i vor avea acces la 
condi郡ii casnice moderne 
(componenta 1, investi郡ia 3); 
 

> Pentru investi郡iile rutiere, sunt 
prev<zute în cadrul spa郡iilor de 
servicii, facilit<郡i dedicate 
persoanelor cu mobilitate redus< 
(componenta 4, investi郡ia 1);  
 

> Pentru investi郡iile feroviare, atât 
componenta de infrastructur< (prin 
modernizarea peroanelor 群i a 
pasajelor pietonale de trecere) cât 群i 
componenta de material rulant (prin 
adaptarea vagoanelor modernizate 
pentru persoanele cu mobilitate 
redus< 群i pentru depozitarea 
bicicletelor (componenta 4, 
investi郡iile 2 群i 3); 
 

> Pentru investi郡iile de metrou, 
respectiv infrastructura de metrou va 
fi prev<zut< cu facilit<郡i pentru 
persoanele cu mobilit<郡i reduse 
(componenta 4, investi郡ia 4) 
 

> Obligativitatea prevederilor 
accesibilizarea cl<dirilor reziden郡iale 
群i/sau publice pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i, prin crearea de 
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facilit<郡i/adaptarea acestora la 
nevoile persoanelor cu dizabilit<郡i, 
precum 群i la îmb<trânirea popula郡iei 
(componenta 5, reformele 1, 2);  

 
> Asigurarea accesului la formarea 

profesional< 群i recalificarea în 
domeniul conserv<rii/restaur<rii, 
interesate de eficientizarea 
energetic< non-invaziv< 群i economia 
circular< (componenta 5, reforma 
2.2c, investi郡ia 4.b) 

 
> Crearea de facilit<Yi/adaptarea 

infrastructurii pentru persoanele cu 
dizabilit<Yi (rampe de acces) 群i alte 
m<suri suplimentare de dezvoltare 
durabil< (componenta 5, investi郡ia 
1); 
 

> Asigurarea accesului la servicii de  
de acces la internet de mare vitez<, la 
punct fix prin conectarea a 
aproximativ 790 de localit<郡i rurale 
considerate zone albe (componenta 
4, investi郡ia B2). 

II > Asigurarea obligatorie a unui prag 
minim de participare a femeilor de 
50% la programele de formare, 
instruire sau la cele de alfabetizare 
digital< (componenta 7, reforma E1, 
investi郡ia E1, E2, E3 群i E4;). 

> Asigurarea de servicii de instruire 
care vin în întâmpinarea nevoilor 
persoanelor vulnerabile în vederea 
dezvolt<rii/cre群terii abilit<郡ilor 
necesare pentru accesarea locurilor 
de munc< 群i asigurarea incluziunii 
digitale pentru cet<郡eni. Este 
prev<zut inclusiv un program de 
formare a bibliotecarilor care vor 
avea obliga郡ia de a organiza periodic 
în cadrul bibliotecilor publice a unor 
cursuri gratuite 群i adaptate la nevoile 
specifice popula郡iei din categorii 
vulnerabile din punct de vedere 
ocupa郡ional (tineri, 群omeri, femei 
etc.) – componenta 7, reforma E 1, 
investi郡iile E2; E3 群i E4; 
 

> Asigurarea accesibilit<郡ii pentru 
persoanele vulnerabile, inclusiv 
pentru cele cu dizabilit<郡i sau cu un 
nivel redus de competen郡e digitale, la st
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serviciile publice digitale 
(componenta 7, investi郡iile A4, A6, 
A7). 
 

> Achizi郡ia de echipamente de tip 
video conferin郡< si alte echipamente 
specializate pentru persoane cu 
dizabilit<郡i (componenta 7, investi郡ia 
A5);  

IV > Integrarea dimensiunii de gen în 
designul interven郡iilor pentru 
cre群terea calit<郡ii vie郡ii în UAT-uri 
(componenta 10, investi郡iile 1, 2, 3); 

> Construc郡ia de locuin郡e sociale 
pentru persoanele defavorizate sau 
vulnerabile (componenta 10, 
investi郡iile 1, 2, 3); 
 

> Diminuarea fenomenelor de  
segregare 群i concentrarea pe clase 
sociale, prin asigurarea mixajului 
socio-economic a zonelor 
reziden郡iale ce includ locuin郡e pentru 
tineri, locuin郡e sociale, locuin郡e de 
necesitate 群i locuin郡e pentru 
speciali群ti, 群i se va acorda o aten郡ie 
special< grupurilor vulnerabile 
precum femeile, familiile 
monoparentale sau romii 
(componenta 10, investi郡iile 1, 2, 3). 

V > Îmbun<t<郡irea ratei de participare a 
for郡ei de munc< feminine, ca 群i 
indicator important al condi郡iei 
femeii în cadrul unei economii de 
pia郡< (componenta13, reforma 4, 
investi郡ia 4) 

> Continuarea eforturilor de reducere 
a diferen郡elor salariale dintre femei 
群i b<rba郡i în sectorul public în raport 
cu performan郡a în sectorul bugetar, 
pe baza unui cadru clar de 
management al performan郡ei 
(componenta 14, reforma 3);  

> Reorganizarea proceselor de 
elaborare si planificare a politicilor 
publice va impune o procedur< 
integratoare de gen 群i care va avea ca 
scop diminuarea discrimin<rilor 群i 
promovarea rela郡iilor echitabile între 
femei 群i b<rba郡i (componenta 14, 
reforma 6) 

> Construc郡ia 群i/sau dotarea a 200 de 
centre comunitare integrate în zonele 
rurale marginalizate 群i în zonele 
urbane marginalizate în vederea 
reducerii inegalit<郡ilor în ceea ce 
prive群te accesul la asisten郡a medical< 
prin crearea 群i implementarea unor 
mecanisme juridice 群i financiare de 
încurajare a implic<rii personalului 
medical 群i de asisten郡< comunitar< în 
oferirea serviciilor medicale c<tre 
popula郡ia vulnerabil<, inclusiv prin 
mijloace de telemedicin< 
(componenta 12, reforma 1, 
investi郡ia 1); 
 

> Elaborarea unui nou cadru legal 
necesar oferirii de solu郡ii adecvate 
pentru sprijinirea familiilor care 
tr<iesc în s<r<cie 群i au copii în 
între郡inere, astfel încât ace群tia s< st
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poat< fi men郡inu郡i în familie 
(componenta 13, reforma 1); 

 

 
> Crearea a aproximativ 150 de 

servicii comunitare de prevenire a 
separ<rii copilului de familia sa la 
nivelul municipiilor, ora群elor 群i 
comunelor, investi郡ie ce va avea ce 
rezultat men郡inerea a 4.500 de copii 
în familie (componenta 13, investi郡ia 
1);  
 

> Reforma sistemului de protec郡ie a 
persoanelor adulte cu dizabilit<郡i: 
îmbun<t<郡irea calit<郡ii vie郡ii prin 
accelerarea procesului de 
dezinstitu郡ionalizare 群i intensificarea 
ac郡iunilor pentru cre群terea rezilien郡ei 
sociale în comunitate (componenta 
13, reforma 2); 

 
> Modernizarea 群i crearea de 

infrastructur< sociale pentru 
persoanele cu dizabilit<郡i 
reprezentând ca 郡int< pân< în 2026: 
 

>  150 de servicii comunitare de tip: 
locuin郡e protejate, centre de zi 群i 
centre de servicii de recuperare 
neuromotorie ambulatorii pentru un 
num<r de aprox. 1.600 persoane cu 
dizabilit<郡i/an;  
 

> 35 de servicii comunitare de tip: 
centre de zi,  centre de servicii de 
recuperare neuromotorie ambulatorii 
群i servicii de asisten郡< 群i suport, care 
vor asigura activit<郡i pentru un 
num<r de aprox.1.250 persoane cu 
dizabilit<郡i/an. 
 

> (componenta 13, investi郡ia 2); 
 

> Actualizarea cadrului legal privind 
venitul minim de incluziune (VMI), 
acordat persoanelor aflate în situa郡ie st
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de dificultate vine în sprijinul 
prevenirii 群i combaterii s<r<ciei 群i 
riscului de excluziune social< 
(componenta 13, reforma 3, 
investi郡ia 3); 
 

> Introducerea tichetelor de munc< 群i 
formalizarea muncii în domeniul 
lucr<torilor casnici (componenta 13, 
reforma 4, investi郡ia 4); 
  

> Îmbun<t<郡irea 群i modernizarea 
legisla郡iei privind economia social<, 
inclusiv prin implementarea unei 
scheme de granturi pentru sprijinirea 
dezvolt<rii economiei sociale 
(înfiin郡area de noi structuri de 
economie social< în special în 
domeniul economiei verzi sau în 
zona rural< cu scopul integr<rii 
tinerilor NEETS) (componenta 13, 
reforma 5); 
 

> Scheme de granturi pentru sprijinirea 
dezvolt<rii economiei sociale 
(componenta 13, investi郡ia 5). 
 

> Dezvoltarea de instrumente de 
eviden郡< a persoanelor vulnerabile 
din comunitate (componenta 14, 
reforma 6, investi郡ia 1) 

VI > Reducerea timpului alocat de femei 
pentru sarcinile de îngrijire a 
copiilor, precum 群i facilitarea 
revenirii la locul de munc< pentru 
femeile care nasc prin 
implementarea schemei de granturi 
pentru înfiin郡area 群i 
opera郡ionalizarea unui num<r de 552 
de servicii standard 群i 
complementare  în cele 41 de jude郡e 
群i în municipiul Bucure群ti 
(componenta 15, investi郡iile 1 群i 2) 
 

> Îmbun<t<郡irea ratei de participare a 
copiilor la educa郡ie 群i diminuarea 
p<r<sirii timpurii a 群colii 群i a 
abandonului 群colar prin 
implementarea Mecanismului de 
Avertizare Timpurie în Educa郡ie 
(MATE). Unit<郡ile de înv<郡<mânt  
beneficiare de sprijin vor identific< 
copiii/tinerii în risc (din 群coal< 群i din 
afara 群colii) 群i desf<群oar< planul de 
servicii educa郡ionale în func郡ie de 
tipul vulnerabilit<郡ilor identificate 
(s<r<cie, comunit<郡i roma, elevi cu 
dizabilit<郡i, elevi cu CES, copii cu 
p<rin郡i pleca郡i la munc< în 
str<in<tate, p<rin郡i analfabe郡i) - st
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componenta 15, reforma 2, investi郡ia 
4; 

 
> Acces la servicii educa郡ionale la 

distan郡<, de care s< poat< beneficia 
copiii din comunit<郡ile marginalizate 
(inclusiv romii) în care nu exist< 
群coli în apropiere 群i nici cadre 
didactice (componenta 15, 
investi郡iile 10, 11); 
 

> Investi郡ii prioritare în modernizarea 
群colilor din comunit<郡ile 
marginalizate sau cu popula郡ie 
vulnerabil<, inclusiv romi 
(componenta 15, investi郡ia 16);  
 

> Realizarea de con郡inut 群i instrumente 
educa郡ionale digitale, prin 
încurajarea inov<rii pentru adaptarea 
unor solu郡ii educa郡ionale creative, 
interactive 群i prin elaborarea 群i 
implementarea de programe 
accesibile de alfabetizare digital< 
pentru elevii cu dizabilit<郡i 
(componenta 15, investi郡ia 11). 

 

În procesul de raportare semestrial< datele privind participan郡ii beneficiari ai interven郡iilor din PNRR, 
precum 群i evolu郡iile institu郡ionale sau de implementare ale politicilor vor fi dezagregate pe variabile 
precum sex, vârst<, dizabilitate 群i, acolo unde este posibil, apartenen郡< la un grup minoritar. 
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┷さ┺ CHedeCｨa P<aCp<pi 
 

În conformitate cu art. 19 alin. (3) din Regulamentul UE 241/2021 de instituire a Mecanismului de 
Redresare 群i Rezilien郡<, coeren郡a este unul dintre criteriile de evaluare a planului 群i implic< multiple 
paliere: 
 

1. cHCgigmeCｨa eｲmedCă a a<aCp<pi cp aH<imici<e ｧi gmdamegii<e CaｨiHCa<e ｧi epdHaeCe ｧi cp 
Hbiecmp< BecaCigBp<pi de fiCaCｨadeし iCc<pgiｬ cp adiCciaii<e HdiｻHCma<e adHBHｬame 
はche<mpie<i bpgemade decpdeCmeし adiCciaip< adiｨiHCa<imăｨiiし DNSHひ 

2. cHedeCｨa iCmedCă adiC daaHdmade <a cHCmdibpｨia defHdBe<Hd ｧi iCｬegmiｨii<Hd <a amiCgedea 
Hbiecmiｬe<Hd a<aCp<pi ｧi iCmed-de<aｨiHCadea diCmde acegmea 

 
 
Având în vedere c< sec郡iunile precedente din cadrul prezentului capitol abordeaz< leg<turile planului 
cu obiectivele Mecanismului de Redresare 群i Rezilien郡<, prezenta sec郡iune se va axa în principal pe 
coeren郡a dintre reformele 群i investi郡iile specifice incluse în plan 群i dimensiunile de interconectare dintre 
acestea. 

 
Construc郡ia PNRR a plecat de la o abordare de jos în sus, printr-un amplu proces de întâlniri, consult<ri 
tehnice interministeriale 群i consult<ri publice extinse pentru identificarea nevoilor de investi郡ii 群i a 
direc郡iilor de reforme, agregate prin cele peste 1700 de fi群e de reforme 群i investi郡ii primite de Ministerul 
Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene (MIPE), din care aproximativ 1470 rezultate în urma consult<rii 
publice. Astfel,  au reie群it cele mai relevante domenii în care România necesit< reforme 群i investi郡ii de 
amploare,  a群a cum ele sunt percepute de actorii relevan郡i: transporturile, mediu, educa郡ia, s<n<tatea, 
mediul de afaceri.  
 
Concep郡ia 群i implementarea PNRR se bazeaz< pe urm<toarele trei principii: 
 

1. Distribuirea echitabil< geografic a fondurilor. Investi郡iile propuse în PNRR se 

bazeaz< pe faptul c< în recuperarea decalajelor 群i modernizarea României nimeni nu va fi 

l<sat în urm<. În procedurile aloc<rilor directe sau cele competitive se va 郡ine cont de alocarea 

echilibrat< a resurselor astfel încât s< conduc< la valorificarea specificului local sau regional 

Planul eviden郡iaz< cele dou< fe郡e ale României – o 郡ar< ce necesit< investi郡ii pentru recuperarea 
decalajelor economico-sociale 群i o 郡ar< ce trebuie s< 郡in< pasul cu avangarda din Uniunea European< 
prin reformele 群i investi郡iile ce contribuie la schimb<rile climatice 群i tranzi郡ia digital<. 
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în interesul cet<郡enilor 群i la diminuarea polariz<rii dezvolt<rii teritoriale. 

2. Descentralizarea. Conceperea PNRR s-a bazat pe capacitarea autorit<郡ilor centrale 群i 

locale de a î群i asuma reforme ambi郡ioase pentru facilitarea tranzi郡iei verde 群i digital< 群i care 

s< conduc< la un nivel ridicat de rezilien郡<. În spiritul acestui principiu, implementarea PNRR 

va urm<ri apropierea de cet<郡eni 群i de beneficiari, oferind astfel un r<spuns la provoc<rile 

subsidiare ale comunit<郡ilor. 

3. Rolul autorit<郡ilor locale. PNRR a fost elaborat printr-un amplu proces participativ la 

care au participat autorit<郡ile de la nivel local 群i regional. Implementarea PNRR se va baza pe 

implicarea autorit<郡ilor locale atât în definirea apelurilor, acolo unde este cazul, cât 群i în cea 

de monitorizare 群i evaluare a planului. 

 

Planul promoveaz< atât principiul adi郡ionalit<郡ii cheltuielilor cu cele de la bugetul de stat, precum 群i 
cel al complementarit<郡ii cu celelalte mecanisme 群i fonduri ale UE. De exemplu, pentru mediul de 
afaceri se are în vedere suplimentarea bugetului unor scheme de ajutor de stat în derulare în scopul 
cre群terii competitivit<郡ii întreprinderilor care activeaz< în special în zona de inovare 群i noi tehnologii 
aplicate în produc郡ie. Se urm<re群te astfel atragerea de capital românesc 群i str<in cu efect multiplicator 
în economie 群i generarea de contribu郡ii suplimentare la bugetul de stat. 
 
Structura planului se axeaz< pe 15 componente integrate în to郡i cei 6 piloni ai Mecanismului de 
Redresare 群i Rezilien郡<, îns< cu o concentrare evident< pe pilonul de tranzi郡ie verde, pentru a r<spunde 
cât mai mult posibil la provoc<rile legate de schimb<rile climatice 群i de mediu. Investi郡iile sunt 
direc郡ionate astfel c<tre tranzi郡ia verde 群i tranzi郡ia digital<, în conformitate cu recomand<rile specifice 
de 郡ar< pentru 2019 群i 2020.  
 
Planul nu prevede, în general, cheltuieli bugetare recurente, fiind doar câteva cazuri justificate, 
respectiv pentru cheltuieli salariale adiacente procesului de recalculare a pensiilor, fiind necesar un 
efort suplimentar concentrat pe o perioad< scurt< de timp, sau pentru asigurarea costurilor personalului 
din managementul B<ncii Na郡ionale de Dezvoltare, exclusiv pe perioada necesar< audit<rii 群i 
opera郡ionaliz<rii acesteia. 

 

┷さ┺さ┷ CHedeCｨa a<aCp<pi cp Hbiecmiｬe<e ｧi adiCciaii<e HdiｻHCma<e 
a<e MecaCigBp<pi de Reddegade ｧi Reｻi<ieCｨă 

 

Planul propus are în vedere stimularea cre群terii economice prin m<suri corelate cu obiectivele de 
coeziune economic<, social< 群i teritorial<, abordând problemele în care România este deficitar< atât 
prin raportare la nivel european cât 群i la nivel intern, identificând inclusiv un poten郡ial de 
cre群tere/dezvoltare/reformare spre tranzi郡ia c<tre o economie digital< 群i sustenabil<. 
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În ceea ce prive群te coeren郡a cu obiectivele Mecanismului de Redresare 群i Rezilien郡<, reformele 群i 
investi郡iile incluse în plan acoper< toate priorit<郡ile UE, fiind structurate pe to郡i cei 群ase piloni prev<zu郡i 
de regulamentul aplicabil:  
 

 TranziМia verde – managementul apei, împ<duriri 群i biodiversitate, managementul de群eurilor, 

transport rutier 群i feroviar, eficien郡< energetic< 群i energii regenerabile; 

 Transformare digital< – cloud guvernamental 群i sisteme publice digitale interconectate; 

 CreКtere inteligent<, sustenabil<, inclusiv< –reforme fiscale 群i reforma sistemului de pensii, 

debirocratizare, acces la finan郡are, cercetare dezvoltare, inovare 群i reforma companiilor de 

stat; 

 Coeziune social< Кi teritorial< - tranzi郡ia verde 群i digital< la nivelul localit<郡ilor, turism 群i 

cultur<; 

 S<n<tate Кi rezilienМ< economic< social< Кi instituМional< – cre群terea accesului la s<n<tate, 

reforme în domeniul social, inclusiv prin implicarea societ<郡ii civile, reforma administra郡iei 

publice, înt<rirea dialogului social 群i cre群terea eficien郡ei justi郡iei; 

 Politici pentru generaМia urm<toare, copii Кi tineret – România educat< – rezilien郡<, 

digitalizare, formare profesional< în sistem dual etc. 

Astfel, pentru îndeplinirea obiectivului UE de realizare a neutralit<郡ii climatice pân< în 2050, precum 
群i pentru transformarea digital<, reformele 群i investi郡iile de mai sus se sus郡in unele pe altele, fiind 
incluse, în cadrul tuturor componentelor, elemente relevante în acest sens. De exemplu, pentru 
obiectivele de schimb<ri climatice 群i de mediu sunt relevante m<surile privind sprijinirea reducerii 
consumului de energie primar< 群i cre群terea eficien郡ei energetice a fondului construit printr-o abordare 
integrat< a interven郡iilor pe cl<diri din perspectiva renov<rii medii 群i aprofundate 群i tranzi郡ia spre cl<diri 
inteligente. De asemenea, m<surile de extindere a capacit<郡ii de energie din surse regenerabile pân< în 
2030, corelat cu scoaterea din operare a capacit<郡ilor bazate pe c<rbune, înclinând balan郡a mixului 
energetic spre energia verde sunt coroborate cu alte m<suri din sectorul transportului sustenabil, 
mobilitate urban< 群i ora群e verzi 群i inteligente, biodiversitate, economie circular<, toate conducând la 
reducerea emisiilor gazele cu efect de ser< (GES). În plus, nu trebuie neglijate m<surile privind 
dezvoltarea 群i modernizarea sistemelor de management integrat al de群eurilor 群i de gestionare a apei, 
inclusiv a sistemului de canalizare, lucr<ri de combatere a eroziunii solului, care, împreun<, cu m<surile 
de împ<durire 群i regenerare urban< contribuie la reducerea polu<rii 群i la obiectivele de mediu 群i 
schimb<ri climatice.  
 
Reformele 群i investi郡iile propuse contribuie într-un procent de peste 40% la m<surile privind 
schimb<rile climatice ale UE. Prin raportare la obiectivele generale ale planului se num<r<: reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de ser< (GES); cre群terea surselor regenerabile în mixul energetic existent;  
obiective relevante privind cre群terea fondului silvic 群i a gradului de împ<durire etc. 
Ac郡iunile propuse în cadrul planului vizeaz< managementul integrat al de群eurilor 群i sunt concepute s< 
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aduc< beneficii atât mediului, cât 群i economiei, promovând economisirea energiei 群i reducând emisiile 
de gaze cu efect de ser<. De exemplu, în cadrul componentei privind eficien郡a energetic< se are în 
vedere dezvoltarea de centre pilot pentru recuperarea materialelor de construc郡ii istorice 群i reutilizarea 
lor în special pentru reabilitarea 群i consolidarea cl<dirilor istorice. De asemenea, investi郡ii ce 郡in de 
eficien郡< energetic< se reg<sesc 群i în cadrul componentei privind mediul de afaceri, prin instrumentele 
financiare privind garan郡ia de portofoliu pentru ac郡iune climatic<, precum 群i prin alte instrumente 
realizate prin Invest EU, compartimentul statului membru. 
 
Coroborat cu cele de mai sus, la nivelul reformelor 群i tipurilor de investi郡ii propuse au fost realizate 
analize privind aplicarea principiului de a nu d<una semnificativ mediului (DNSH), fiind prev<zute 
m<suri de compensare, de diminuare a externalit<郡ilor negative pentru asigurarea conform<rii cu 
prevederile Mecanismului de  Redresare 群i Rezilien郡< 群i pentru conformarea cu prevederile art. 17 din 
Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investi郡iilor durabile. Astfel, 
sunt analizate toate elementele necesare pentru adaptarea reformelor 群i investi郡iilor propuse prin 
raportare la obiectivele privind schimb<rile climatice 群i de mediu, la utilizarea durabil< 群i protejarea 
resurselor de ap< 群i a celor marine, la promovarea economiei circulare, inclusiv la prevenirea 群i 
reciclarea de群eurilor, la controlul polu<rii în aer, ap< sau sol 群i nu în ultimul rând la restaurarea 
biodiversit<郡ii 群i a ecosistemelor. De asemenea, sunt excluse de la finan郡are  pentru obiectivul de 
atenuare a schimb<rilor climatice activit<郡ile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval1; 
activit<郡ile acoperite de sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) atingând emisii 
de CO2 preconizate a nu fi substan郡ial mai mici decât valorile de referin郡< relevante2, compensarea 
costurilor ETS indirecte.  
 
Planul cuprinde activit<郡i care respect< standardele 群i priorit<郡ile Uniunii privind clima, mediul 群i 
principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ în conformitate cu prevederile Regulamentului 
2020/852. Au fost luate în considerare inclusiv obiectivele stabilite/adaptate prin strategiile na郡ionale 
în domeniu. În acest sens, investi郡iile propuse în cadrul componentei privind fondul construit au scopul 
de a reduce consumul de energie, de a cre群te eficien郡a energetic<, ducând la îmbun<t<郡irea performan郡ei 
energetice a cl<dirilor în cauz<, respectiv la cre群terea eficien郡ei energetice a sistemelor tehnice 群i la 
reducerea emisiilor de GES. Astfel, Valul Renov<rii va contribui la obiectivul na郡ional de cre群tere a 
eficien郡ei energetice, stabilit în conformitate cu Directiva privind eficien郡a energetic< (2012/27/UE, în 
conformitate cu Directiva privind eficien郡a energetic< în cl<diri) 群i cu contribu郡iile la Acordul de la 
Paris privind schimb<rile climatice, stabilite la nivel na郡ional. Un alt exemplu, este cel al construirii a 
unui num<r de 140 de cre群e din cadrul componentei de educa郡ie.  Aceast< investi郡ie va produce 
economie de energie primar< de minim 20% fa郡< de scenariul aferent cl<dirilor NZEB.  
 

 
1 Cu excep郡ia investi郡iilor în produc郡ia de energie electric< 群i/sau termic<, precum 群i în infrastructura de transport 群i de 
distribu郡ie aferent<, care utilizeaz< gaze naturale, respectând condi郡iile stabilite în anexa III a Ghidului -Orient<ri tehnice 
privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). 
2 Valorile de referin郡< stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activit<郡ile / instala郡iile care intra în sfera de 

aplicabilitate a sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2021/447. 
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În general, pentru interven郡iile de la nivelul infrastructurilor existente în cadrul planului se au în vedere, 
acolo unde aceste aspecte sunt tehnic posibil, instalarea unor sisteme alternative de producere a 
energiei cum ar fi: sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de 
energie, precum instala郡ii cu captatoare solare termice sau electrice, instala郡ii cu panouri solare 
fotovoltaice, microcentrale care func郡ioneaz< în cogenerare de înalt< eficien郡< 群i sisteme centralizate 
de înc<lzire 群i/sau de r<cire, pompe de c<ldur< şi/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe 
biomas<, schimb<toare de c<ldur< sol-aer etc. 
 
Acolo unde exist< poten郡iale efecte negative, au fost men郡ionate m<suri compensatorii. Sunt luate 
m<suri de diminuare a externalit<郡ilor negative, cum ar fi: taxarea suplimentar<, reducerea polu<rii prin 
alte mijloace, stimularea reutiliz<rii materialelor 群i energiei regenerabile. Sunt propuse de asemenea 群i  
m<suri care diminueaz< poluarea, de exemplu prin utilizarea materialelor de construc郡ii care conduc la 
reducerea zgomotului, a prafului 群i a emisiilor poluante în timpul lucr<rilor sau a materialelor cu 
con郡inut sc<zut de carbon sau utilizarea produselor de construc郡ii non-toxice. 
 
Concomitent, planul include m<suri care contribuie la obiectivele privind tranzi郡ia digital< la nivel 
european, fiind alocat, în acest sens un procent de minim 20% din economia total< a planului pentru 
m<suri specifice. Planul prevede o serie de interven郡ii pentru atingerea obiectivelor de conectivitate 
UE 2025 prin dezvoltarea re郡elelor de foarte mare capacitate cu acoperire larg< na郡ional<, inclusiv prin 
cre群terea accesului la acestea, în corelare cu re郡elele de transport 群i zonele de interes de mediu.  
Complementar, m<surile de digitalizare converg spre mai multe sectoare socio-economice, cum ar fi:  
 

 sectorul serviciilor publice - cloud guvernamental, baze de date 群i registre electronice, 

dezvoltarea de servicii publice digitale interconectate, debirocratizarea mediului de afaceri, 

securitate cibernetic<; 

 sectorul economic - instrumente financiare dedicate digitaliz<rii întreprinderilor 群i activit<郡ii 

acestora, stimularea competitivit<郡ii în afaceri cu accent pe inovare 群i digitalizare prin 

formarea 群i scalarea hub-urilor de inovare digital< 群i sus郡inerea dezvolt<rii parcurilor 

群tiin郡ifice 群i tehnologice cu aplica郡ii în domeniul digital etc.;  

 sectoarele educa郡ional 群i social - m<suri de cre群tere a competen郡elor digitale ale 

elevilor/cadrelor didactice/popula郡iei active, dezvoltarea de centre digitale avansate în 

înv<郡<mântul preuniversitar 群i universitar, stimularea cercet<rii, dezvolt<rii 群i inov<rii în 

domeniile tehnologiilor generice esen郡iale.  

M<surile de tip soft anterior men郡ionate sunt complementare cu interven郡iile asupra infrastructurilor 
existente sau nou create. Prin interven郡iile incluse în plan, în cadrul infrastructurilor avute în vedre se 
va incorpora dimensiunea digital<. Astfel, vor fi realizate interven郡ii referitoare la digitalizarea 
fondului construit, construirea infrastructuri noi NZEB, sistematizarea managementului traficului, de 
contorizare a diverselor re郡ele, digitalizarea instrumentelor de planificare urban<. 
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Printre indicatorii relevan郡i ai tranzi郡iei digitale identifica郡i la nivelul planului se num<r<: cre群terea 
num<rului de utilizatori frecvenYi de internet, a num<rului de servicii publice digitalizate; indicatori 
privind competen郡ele digitale pentru IMM  群i pia郡a for郡ei de munc<. 
 
Planul este consistent inclusiv cu atenuarea impactului social al crizei pandemice, punând în aplicare 
principiile promovate de Pilonul european al drepturilor sociale, respectiv egalitatea de 群anse 群i accesul 
la pia郡a muncii, condi郡ii de munc< echitabile, protec郡ie social< 群i incluziune social<. De altfel, planul 
stimuleaz< aplicarea prevederilor legale privind venitul minim de incluziune (VMI), cre群terea gradului 
de acoperire 群i de adecvare a presta郡iilor sociale 群i coroborarea acestora cu m<suri de activare pe pia郡a 
muncii, dezvoltarea poten郡ialului întreprinderilor sociale de a inova 群i de a contribui atât la obiectivele 
de integrare social< cât 群i la cele de mediu. Modific<rile legislative propuse în cadrul planului vor fi 
echitabile, incluzive, asigurând egalitatea de 群anse 群i de acces la serviciile sociale, asigurând totodat< 
群i protec郡ia datelor cu caracter personal în ceea ce prive群te punerea în aplicare a respectivelor prevederi 
legale.  
 
La fel, componenta destinat< educa郡iei vizeaz< m<suri de combatere a abandonului 群colar, accentul 
fiind pus asupra reducerii inegalit<郡ii de 群anse între elevi, asupra caracterului inclusiv al sistemului de 
educa郡ie 群i formare, concentrând inclusiv m<suri pentru cre群terea gradului de integrare pe pia郡a for郡ei 
de munc< prin dezvoltarea de competen郡e de baz< 群i/sau avansate, inclusiv digitale 群i prin stimularea 
form<rii profesionale în sistem dual. M<surile de accesibilitate a grupurilor defavorizate sunt avute în 
vedere pentru accesul la toate serviciile publice, precum 群i la adaptarea infrastructurilor necesare 
pentru furnizarea acestora, inclusiv cele de s<n<tate, mobilitate, transport, interven郡ii în situa郡ii de 
urgen郡<, etc. De asemenea, în cadrul componentei de social sunt incluse m<suri dedicate persoanelor 
cu dizabilit<郡i, inclusiv modernizarea/cre<rii de infrastructuri sociale pentru aceast< categorie. În plus, 
pentru serviciile publice digitale vor fi adaptate 群i pentru asigurarea accesului persoanelor cu 
dizabilit<郡i. 

 

┷さ┺さ┸ CHedeCｨa a<aCp<pi adiC daaHdmade <a gmdpcmpda ga iCmedCă 
ｧi <a de<aｨia diCmde defHdBe ｧi iCｬegmiｨii 
 

Reformele 群i investi郡iile se sus郡in reciproc 群i conlucreaz< pentru atingerea obiectivului general al 
planului 群i al mecanismului de finan郡are aferent, în corelare cu politica european< de cre群tere 
economic< inteligent<, durabil< 群i incluziv<. 
 
Coeren郡a intern< a planului comport< mai multe dimensiuni: sus郡inerea reciproc< dintre reforme 群i 
investi郡ii în cadrul fiec<rei componente, intercorelarea dintre componente pentru atingerea obiectivelor 
macro-economice ale planului, reformele trans-sectoriale care sus郡in implementarea planului 群i 
mecanismele de interconectare dintre investi郡ii. 
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A. Sus郡inerea reciproc< dintre reforme 群i investi郡ii în cadrul fiec<rei componente

Ca aspect general, toate componentele au fost dezvoltate pe o baz< sectorial<, fiind cumulate acolo 
unde acest lucru a fost posibil cu domenii adiacente/complementare. Prin excep郡ie, este o component< 
cu o abordare integrat< a m<surilor, respectiv fondul local pentru tranzi郡ia verde 群i digital<. De 
asemenea, unele componente, ca de exemplu cele privind fiscalitatea, mediul de afaceri, cloud-ul 

guvernamental, eficien郡a energetic<, implic< m<suri transversale ce sus郡in reformele 群i investi郡iile din 
cadrul mai multor componente. Astfel, pe lâng< cele anterior men郡ionate, mai jos sunt dezvoltate 
argumentele necesare pentru demonstrarea interconect<rii componentelor planului. 

Componenta privind sistemul de management al apei - Reformele 群i investi郡iile incluse vizeaz< 
deficien郡ele din sectorul apei, în special în ceea ce prive群te accesul la ap< 群i la canalizare, cantitatea 群i 
calitatea apei potabile. Reformele propuse sunt legate în special de dezvoltarea capacit<郡ii opera郡ionale 
群i financiare a operatorilor de ap< canal de a exploata 群i între郡ine în mod durabil infrastructura de ap< 
群i ap< uzat<. Reformele sunt sus郡inute de investi郡ii în extinderea 群i modernizarea infrastructurii de ap< 
potabil< 群i de ap< uzat<, monitorizarea calit<郡ii apei potabile 群i modernizarea laboratoarelor pentru o 
mai bun< monitorizare a substan郡elor deversate în ape. Înt<rirea rolului Autorit<郡ii de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilit<郡i Publice (ANRSC) vine s< sprijine reformele 群i investi郡iile 
propuse, in special în activitatea de asigurare a calit<郡ii apelor 群i respectarea m<surilor privind extrac郡ia, 
tratarea, stocarea, distribu郡ia apei potabile 群i colectarea 群i tratarea apelor reziduale. M<surile sunt 
sus郡inute de m<surile de digitalizare aferente. 

Componenta de p<duri 群i biodiversitate - Reformele 群i investi郡iile propuse sunt interconectate având 
în vedere complementaritatea domeniilor comasate (fondul de împ<duriri 群i biodiversitate) cu scopul 
de a armoniza practicile specifice pentru asigurarea tranzi郡iei c<tre o Europ< neutr< din punct de vedere 
climatic. Sunt propuse modific<ri  legislative ale Codului Silvic, ale reglement<rilor privind 
împ<durirea terenurile agricole degradate, coroborat cu men郡inerea biodiversit<郡ii, refacerea zonelor 
afectate din punct de vedere ecologic. Promovarea gestion<rii durabile a p<durilor 群i împ<durirea, 
sporirea multifunc郡ionalit<郡ii 群i a rolului p<durilor ca absorbant de carbon, protejarea p<durilor 群i 
refacerea ecosistemelor forestiere pentru a atinge o stare bun< a habitatelor 群i a speciilor 群i pentru a 
consolida rezilien郡a la impactul schimb<rilor climatice asupra p<durilor. Reformele 群i investi郡iile sunt 
sus郡inute de baze de date digitale privind inventarierea perimetrelor de ameliorare a terenurilor 
degradate 群i a suprafe郡elor cu noi p<duri, precum 群i de m<surile privind îmbun<t<郡irea activit<郡ii 
Romsilva.  

În ceea ce prive群te biodiversitatea se are în vedere reconstruc郡ia habitatelor de paji群ti în ariile naturale 
protejate, m<sur< sus郡inut< de actualizarea planurilor de management pentru arii protejate 群i de punerea 
în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030. Complementar, sunt avute în vedere 群i 
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m<suri privind crearea de noi arii naturale urbane 群i a re郡elei na郡ionale de arii naturale urbane, 
realizându-se, astfel, 群i interconectarea cu componenta privind fondul local pentru tranzi郡ia verde 群i 
digital, anticipând subcapitolul urm<tor privind sus郡inerea reciproc< a componentelor 群i 
interconectarea lor. 

 

Componenta privind managementul de群eurilor – are în vedere m<suri legate de dezvoltarea unui 
management al de群eurilor eficient prin modernizarea 群i completarea sistemelor de management 

integrat al de群eurilor municipale (pentru SMID-uri 群i pentru localit<郡i neasociate) prin dezvoltarea de 
“insule ecologice”, digitalizate, pentru colectarea selectiv< a de群eurilor la nivel local, prin includerea 
în circuitul economic a materiilor prime secundare provenite din materialele recuperate de la popula郡ie 
sub form< de de群euri, 群i stimularea economiei circulare. M<surile sunt sus郡inute 群i de cre群terea 
capacit<郡ii de monitorizare 群i control în ceea ce prive群te transportul de群eurilor. M<surile de stimulare 
ale economiei circulare sunt corelate cu componenta de eficien郡< energetic< Valul Renov<rii unde se 
are în vedere crearea unui centru pilot pentru colectarea 群i reutilizarea materialelor de construc郡ie 
istorice provenite din demol<ri legale. Cele anterior men郡ionate sunt sus郡inute de m<suri privind 
cre群terea nivelului de monitorizare 群i control al calit<郡ii mediului 群i de dezvoltare a unui sistem de 
management eficient al de群eurilor municipale. 
 

Componenta privind transportul sustenabil – cuprinde, în principal, reforme 群i investi郡ii pentru a 
dezvolta o infrastructur< de transport durabil< 群i ecologic<, cu standarde de siguran郡< adecvate, 
stimulând în acela群i timp tranzi郡ia c<tre un transport ecologic la nivel naYional. În scopul sus郡inerii 
acestui obiectiv reformele se axeaz< în principal pe dezvoltarea cadrului strategic, legal 群i procedural 
pentru dezvoltarea transportului sustenabil, fiind propuse investi郡ii în zona de infrastructur< de cale 
ferat<, de digitalizare a sistemelor de trafic 群i de sisteme de frânare care s< conduc< la economie de 
energie. Reformele 群i investi郡iile sunt sus郡inute prin reformarea companiilor de stat menite s< 
implementeze proiectele respective, stimulând aplicarea principiilor guvernan郡ei corporatiste. 
Investi郡iile în sectorul rutier vin în sprijinul redres<rii economice 群i stimul<rii mediului economic, 
asigurând o mai mare interconectivitate a regiunilor României, fiind coroborate cu m<suri de diminuare 
a polu<rii ca urmare a intensific<rii traficului. 
 

Componenta Valul Renov<rii 群i Eficien郡a Energetic< - asigur< modernizarea 群i sustenabilitatea 
fondului construit printr-o abordare integrat< a consolid<rii seismice, eficien郡ei energetice, reducerii 
riscului la incendiu, ameliorarea calit<郡ii aerului interior 群i tranzi郡ia spre cl<diri inteligente. Obiectivul 
este sus郡inut de realizarea unui cadru normativ strategic 群i de reglementare simplificat care s< sprijine 
implementarea investi郡iilor în tranzi郡ia spre cl<diri verzi 群i reziliente. Componenta con郡ine inclusiv 
m<suri de monitorizare a performan郡elor fondului construit prin realizarea registrului digital al 
cl<dirilor 群i implementarea treptat< a pa群aportului energetic al cl<dirilor 群i asigur< m<suri de instruire 
pentru for郡a de munc< specializat< pentru tipurile de interven郡ii avute în vedere. De asemenea, nu st
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trebuie neglijat< partea de economie circular< pentru reabilitarea cl<dirilor istorice prin crearea unui 
centru - pilot pentru colectarea 群i reutilizarea materialelor de construc郡ie istorice provenite din demol<ri 
legale. În plus, componenta asigur< cadrul normativ necesar pentru toate tipurile de interven郡ii asupra 
infrastructurilor specifice din cadrul celorlalte componente, pentru a anticipa subsec郡iunea urm<toare. 
 

Componenta de energie verde – asigur< condi郡iile legislative pentru cre群terea capacit<郡ilor de 
interconectare a re郡elei de transport de energie, a flexibilit<郡ii 群i capacit<郡ii de echilibrare a acesteia, 
creând inclusiv cadrul de reglementare necesar investi郡iilor în capacit<郡i noi de producere de energie 

regenerabil<, revizuind inclusiv cadrul strategic în domeniul energiei 群i schimb<rilor climatice. 
Investi郡iile implic< m<suri legate de decarbonizarea sectorului energetic 群i cre群terea nivelului de 
energii regenerabile în cadrul mixului energetic, precum 群i investi郡ii de digitalizare specifice. Aceste 
elemente sunt sus郡inute de cre群terea gradului de implementare la nivel sectorial a m<surilor de  
guvernan郡< corporativ< 群i capacitate institu郡ional<. Reformele 群i investi郡iile contribuie la obiectivele 
de eficien郡< energetic< coroborat cu m<surile incluse în cadrul componentei privind fondul construit. 
 

Componenta Digital – asigur< cadrul legislativ, procedural necesar pentru digitalizarea serviciilor 
publice printr-o abordare standardizata 群i prin asigurarea m<surilor de securitate 群i de interconectare 
adecvate. În acest sens, se are în vedere crearea unui cloud guvernamental 群i centre de date 
interoperabile, cu o arhitectura a datelor unitar<, precum 群i crearea unui cadru legal de guvernan郡< a 

serviciilor de cloud pentru zona guvernamental< care s< clarifice roluri, responsabilit<郡i, reguli de 
alocare a resurselor. Componenta este trans-sectorial< asigurând cadrul standardizat necesar pentru 
dezvoltarea serviciilor publice digitale cuprinse în cadrul tuturor celorlalte componente din cadrul 
planului (de exemplu:. birocratizarea mediului de afaceri, registrele digitalizate, digitalizarea Agen郡iei 
Na郡ionale de Administrare Fiscal<). 
 

Componenta de reform< fiscal< este orient< pe consolidarea sistemului financiar-fiscal 群i cre群terea  
capacit<郡ii de colectare a veniturilor la bugetul de stat, precum 群i îmbun<t<郡irea administr<rii vamale. 
Reformele de asemenea vizeaz< zona de impozitare, unde este urm<rit< alinierea sistemului de 
impozitare cu actuala 群i viitoarea etap< de dezvoltare economic< a României prin îmbun<t<郡irea 
structurii veniturilor fiscale, eliminarea distorsiunilor 群i lacunelor din sistemul fiscal. De asemenea 
componenta con郡ine m<suri privind consolidarea mediului de afaceri, asigurarea stabilit<郡ii 群i 
predictibilit<郡ii acestuia, precum 群i cre群terea competitivit<郡ii prin inova郡ie. O alt< parte important< a 
componentei este orientat< pe reforma sistemului de pensii prin consolidarea capacit<郡ii institu郡ionale 
de prognoz< a cheltuielilor cu pensiile 群i elaborarea/aplicarea unui nou cadru legislativ care s< 
corecteze inechit<郡ile din sistemul de pensii. 
 
Componenta privind mediul de afaceri, Cercetare-Dezvoltare, Companii de stat - are în vedere 
reforme legate de debirocratizarea mediului de afaceri prin digitizarea unor servicii publice 群i st
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renun郡area la unele sarcini administrative redundante. Reforma este sus郡inut< de o serie de investi郡ii 
menite s< direc郡ioneze investi郡iile mediului privat c<tre contribu郡ia la schimb<rile climatice 群i tranzi郡ia 
digital<, coroborate cu investi郡ii în activitatea productiv< 群i crearea de noi locuri de munc<, 
diversificând instrumentele de acces la finan郡are pentru întreprinderi în func郡ie de nevoile 群i gradul 
acestora de dezvoltare. Mediu de afaceri este în strâns< leg<tur< cu activitatea de cercetare, dezvoltare 
inovare, unde se încearc< stimularea unei rela郡ii bidirec郡ionale pentru cre群terea nivelului de maturitate 
tehnologic< 群i implicit realizarea de transferuri 群i activit<郡i de inovare. Reforma companiilor de stat 
este o alt< dimensiune a mediului de afaceri, unde obiectivele strategice ale statutului trebuie s< fie 
consolidate cu principiile guvernan郡ei corporatiste pentru stimularea competitivit<郡ii economice. 
Reformele 群i investi郡iile destinate mediului de afaceri sunt sus郡inute astfel 群i de componenta privind 
cloud-ul guvernamental 群i de reformele fiscale legate de conformarea voluntar< 群i cre群terea gradului 
de colectare. 

 

Componenta privind fondul local verde – implic< reforme 群i investi郡ii integrate dedicate mediului 
urban/local, cu accent pe mobilitate urban<, reabilitarea spa郡iilor verzi în vederea asigur<rii reducerii 
polu<rii din cadrul aglomer<rilor urbane. Interven郡iile propuse sunt subsumate cadrului de reform< 
legat de Codul amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor care 郡ine cont de realitatea actual< 
群i care consolideaz< cooperarea la nivel interjurisdic郡ional, cu scopul abord<rii interven郡iilor în mod 
integrat, inclusiv la nivel de zone func郡ionale urbane. Interven郡iile sunt sus郡inute de m<surile de 
digitalizare a instrumentelor de planificare urban< la nivelul autorit<郡ilor publice locale 群i elaborarea 
/actualizarea documenta郡iilor de urbanism în format digital, cu scopul sistematiz<rii digitale. De altfel, 
reformele legislative propuse în domeniul urbanismului sus郡in toate celelalte interven郡ii din cadrul 
componentelor care se realizeaz< în mediul urban. Caracterul integrat la componentei este dat implicit 
de caracterul similar al reformei în domeniul urbanismului. Cu toate acestea 群i m<surile propuse de 
interven郡ie vizeaz< zone/cartiere care necesit< interven郡ii din perspectiva reducerii disparit<郡ilor 
teritoriale. Dezvoltarea de consor郡ii administrative pentru cre群terea capacit<郡ii administra郡iei publice 
locale de inter-rela郡ionare 群i de accelerare a realiz<rii investi郡iilor este o m<sur< ce sus郡ine modul de 
implementare a investi郡iilor propuse. 
 

Componenta Turism 群i Cultur< este orientat< pe valorificarea patrimoniului cultural, construit 群i 
natural prin turism. Se cuprinse m<suri referitoare la dezvoltarea teritorial< durabil< 群i sporirea gradului 
de coeziune, cre群terea calit<郡ii vie郡ii 群i dezvoltare economic< în zonele rurale 群i defavorizate, precum 
群i la crearea de pia郡< de desfacere pentru produsele locale 群i cre群terea nivelului de branding local. 
 

Componenta S<n<tate – are în vedere cre群terea accesului la servicii medicale de preven郡ie, diagnostic 
群i tratament precoce, precum 群i  reducerea disparit<郡ilor rural/urban privind accesul la servicii 
medicale. Astfel, se au în vedere investi郡ii pentru  cre群terea siguran郡ei 群i calit<郡ii actului medical, prin 
reforma managementului  fondurilor sistemului public de asigur<ri de s<n<tate 群i al fondurilor pentru st
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investi郡ii în s<n<tate. Reformele sunt sus郡inute de investi郡ii legate de opera郡ionalizarea 群i dotarea de 
centre medicale comunitare, de investi郡ii în infrastructura medical< spitaliceasc<, cu scopul 
conform<rii la normele de siguran郡< la incendiu, la seism 群i la cele igienico-sanitare de realizarea unui 
sistem integrat de e-health. Toate aceste elemente sunt sus郡inute de programe de formare pentru 
competen郡e digitale, pentru management profesionist, pentru cre群terea accesibilit<郡ii la programele de 
formare pentru competen郡e profesionale medicale 群i cele asociate actului medical. 
 

Componenta Reforma social< prevede un set de reforme care s< conduc< la cre群terea gradului de 
integrare 群i de acces la serviciile sociale 群i de inser郡ie socio-profesional< a unor categorii defavorizate. 
Sunt avute în vedere ac郡iuni de dezvoltare a unor politici active de stimulare a formaliz<rii muncii 群i 
de cre群tere a impactului 群i calit<郡ii serviciilor de asisten郡< social< 群i de ocupare coroborat cu stimularea 
accesului pe pia郡a for郡ei de munc<. Vor fi dezvoltate astfel formule flexibile de lucru 群i a unor m<suri 
de activare în zona economiei sociale. 
 

Componenta privind administra郡ia public< 群i eficien郡a justi郡iei vizeaz< îmbun<t<郡irea guvernan郡ei 
în condi郡iile unui sistem de luare a deciziei predictibil, fundamentat 群i participativ, asigurarea furniz<rii 
de servicii publice de calitate de c<tre un corp de func郡ionari publici profesioni群ti si bine preg<ti郡i care 
s< r<spund< adecvat la provoc<rile, nevoile 群i a群tept<rile cet<郡enilor 群i mediului de afaceri, consolidând 
rezisten郡a 群i, acolo unde este necesar, adaptate la tranzi郡ia verde 群i digital<. În ceea ce prive群te eficien郡a 
justi郡iei interven郡iile au ca obiectiv consolidarea statului de drept 群i independen郡a sistemului judiciar 
prin înt<rirea independen郡ei magistra郡ilor, eficientizarea func郡ion<rii institu郡iilor din sistemul judiciar. 
Se urm<re群te de asemenea, înt<rirea cadrului legal 群i normativ privind integritatea, precum 群i 
intensificarea luptei împotriva corup郡iei. Totodat<, în cadrul componentei sunt incluse m<suri 
referitoare la eficientizarea 群i simplificarea procesului de achizi郡ii publice.  
 
Componenta Educa郡ie implic< reforme 群i investi郡ii privind  cre群terea capacit<郡ii de rezilien郡< a 
sistemului educa郡ional prin modernizarea infrastructurii educa郡ionale 群i a dot<rii aferente, în corelare 
cu nevoile prezente 群i viitoare ale pie郡ei for郡ei de munc<, în vederea asigur<rii particip<rii la un proces 
educa郡ional de calitate, modern 群i inclusiv. Astfel, sunt avute în vedere investi郡ii pentru 
crearea/modernizarea infrastructurii existente 群i dotarea acesteia, asigurarea cadrului legal privind 
digitalizarea serviciilor educa郡ionale, luând în considerare situa郡ia sectorului ca urmare a crizei COVID 
19, m<suri de stimulare a înv<郡<mântului tehnic 群i în sistem dual. Investi郡iile în infrastructur< 群i dot<ri 
se îmbin< cu reformele de tip soft pentru prevenirea 群i reducerea abandonului 群colar, pentru crearea de 
competen郡e digitale adecvate profesorilor 群i elevilor, pentru adaptarea curricula la nevoile pie郡ei 群i 
pentru implicarea mediului de privat în parteneriate durabile pentru stimularea înv<郡<mântului în 
sistem dual etc. 

 

B. Sus郡inerea reciproc< 群i interconectarea dintre componente 
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În ceea ce prive群te modul în care reformele 群i investi郡iile se accentueaz< 群i se completeaz< reciproc, 
preciz<m c< structura planului r<spunde în principal problemelor structurale din domeniile peste care 
criza pandemic< 群i-a pus amprenta: s<n<tate, educa郡ie, mediul de afaceri, managementul situa郡iilor de 
criz<, nefiind îns< neglijate domeniile adiacente care asigur< recuperarea din astfel de perioade de 
contrac郡ie economic< 群i care pot asigura rezilien郡a economic< 群i institu郡ional< în astfel de situa郡ii: 
transport, cercetare-dezvoltare-inovare, sustenabilitate financiar< bugetar<, servicii publice, mediu, 
energie, asigurând totodat< consolidarea principiilor democra郡iei participative 群i a statului de drept. 
Toate aceste elemente sunt interconectate cu dezvoltarea economic< durabil< 群i tranzi郡ia digital<, dou< 
linii ro群ii ce traverseaz< întreg planul pentru asigurarea conformit<郡ii cu cerin郡ele Mecanismului de 
Redresare 群i Rezilien郡<, cumulând reforme 群i investi郡ii din toate domeniile care s< r<spund< acestor 
cerin郡e.  
 
Planul r<spunde nevoilor sectoriale din principalele domenii economico-sociale, fiind promovate o 
serie de reforme importante care s< conduc< la cre群terea capacit<郡ii de adaptare la situa郡iile de criz<. 
Reformele 群i investi郡iile sectoriale se întrep<trund prin abord<ri integrate 群i sustenabile care converg 
spre strategiile statului român: 
 

 Strategia Na郡ional< pentru Dezvoltarea Durabil< a României 2030; 

 Strategia Na郡ional< de S<n<tate 2021-2027; 

 Strategia Na郡ional< pentru prevenirea situa郡iilor de urgen郡< 2016-2025; 

 Strategia Na郡ional< de Renovare pe Termen Lung (2020-2050);  

 Strategia de dezvoltare teritorial< a României (SDTR) 2018-2035; 

 Master Planul General de Transport 群i planurile de mobilitate urban<; 

 Politica Urban< a României 2020-2035; 

 Strategia Na郡ional< a Locuirii 2018 – 2030.  

De facto, PNRR este surs< de finan郡are 群i o punere în acela群i loc, în mod coerent, a obiectivelor de 
dezvoltare adoptate de c<tre România prin aceste strategii sectoriale. 

 

┷さ┺さ┹ O RHBâCie Bai deｻi<ieCmăし de jHg îC gpg 

 

Coeren郡a reformelor 群i investi郡iilor la nivel local este abordat< prin interconectarea unor  serii de 
componente (sectorul de ap<, managementul integrat al de群eurilor, educa郡ie, s<n<tate, mediu, 
mobilitate urban<, eficien郡< energetic<, social, etc.) care împreun< vor duce la cre群terea nivelului de 
trai al comunit<郡ilor locale, integrarea comunit<郡ilor 群i persoanelor defavorizate. De exemplu, în cadrul 
componentei de ap< prin investi郡iile în extinderea re郡elelor de ap< 群i canal se asigur< o mai mare 
accesibilitate a  grupurilor vulnerabile la serviciile de ap< 群i canalizare; în cadrul componentei de st
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eficien郡< energetic< pentru fondul construit se prioritizeaz< 群i se asigur< anumite scheme de finan郡are 
în func郡ie de veniturile gospod<riilor, cu accent pe cele cu venituri modeste  群i foarte modeste. 
Coroborat componenta de educa郡ie asigur< m<suri de reducere a abandonului 群colar 群i de acces al 
grupurilor defavorizate la serviciile educa郡ionale, inclusiv la înv<郡area digital<. Componenta de 
s<n<tate completeaz< accesibilitatea la serviciile specifice, prin centrele comunitare integrate 
amplasate inclusiv în localit<郡i rurale sau în comunit<郡i urbane defavorizate. M<suri de accesibilitate 
群i cele legate de egalitatea de gen sunt abordate în cadrul politicii urbane 群i în cadrul investi郡iilor în 
infrastructur< aferente serviciilor publice de exemplu în cadrul componentelor destinate fondului verde 
urban 群i celui pentru eficien郡< energetic< în cl<dirile publice. 
 
Nu se poate vorbi de cre群terea capacit<郡ii de r<spuns a României la situa郡iile de criz< f<r< reforme 群i 
investi郡ii care s< creasc< rezilien郡a sectorial< a serviciilor publice de s<n<tate, educa郡ie, mediu 
economic, siguran郡< 群i securitate energetic<, etc. Criza COVID 19 a eviden郡iat necesitatea dezvolt<rii 
unor mecanisme flexibile 群i digitalizate de r<spuns în multiple domenii ale vie郡ii socio-economice, ca 
de exemplu furnizarea unor servicii publice online prin simplificarea unor proceduri de ob郡inerea de 
autoriza郡ii/avize/acorduri, necesitatea interconect<rii a o serie de servicii publice 群i de corelare în 
mediu virtual, trecerea unor activit<郡i economice în mediu digital, etc. În acest sens, planul propune o 
serie de m<suri care se completeaz< reciproc prin tranzi郡ia digital< a unor servicii publice de colectare 
de taxe 群i impozite, servicii vamale, bugetare, de asigur<ri de s<n<tate 群i sociale, servicii publice de 
monitorizare 群i control pentru mediul de afaceri, servicii de telemedicin< 群i educa郡ie online, identitate 
electronic< 群i extinderea semn<turilor electronice, de cre群tere a conectivit<郡ii 群i implementarea unor 
m<suri de facilitare a tranzi郡iei la 5G etc. 
 
Pe lâng< cele de mai sus, planul prevede m<suri de flexibilizare 群i adaptare a capacit<郡ii statului de 
r<spuns în situa郡ii limit<, completând cadrul legal cu situa郡iile cu care s-a confruntat în timpul crizei 
pandemice, propunând investi郡ii în infrastructur< 群i de cre群tere a capacit<郡ii institu郡ionale de r<spuns. 
Astfel, la nivel transversal sunt incluse  mecanisme centralizate de implementare a planului, cum ar fi: 
promovarea de achizi郡ii centralizate, reformarea unor companii de stat care implementeaz< proiecte 
relevante de infrastructur<, promovarea de consor郡ii administrative, toate acestea fiind m<suri de 
cre群tere a capacit<郡ii administra郡iei publice de reac郡ie 群i de interven郡ie rapid< în realizarea investi郡iilor 
publice. De exemplu, pentru investi郡iile în eficien郡< energetic< asupra fondului construit public, pentru 
cele din domeniul s<n<t<郡ii 群i par郡ial din domeniul educa郡iei (cre群e) sunt prev<zute mecanisme 
centralizate de implementare pentru cre群terea eficien郡ei 群i limitarea duratei de realizare a investi郡iilor. 
Sustenabilitatea financiar< bugetar< este o alt< m<sur< transversal< care cre群te capacitatea de r<spuns, 
atât la realit<郡ile actuale cât 群i viitoare, propunând o serie de m<suri ofer< mai mult< predictibilitate 
asupra bugetului de stat 群i control asupra mecanismului de stabilitate bugetar<. În acest sens, sunt 
propuse m<suri de control, de stimulare 群i simplificare a colect<rii la bugetul de stat prin raportare la 
principiul conform<rii voluntare, la îmbun<t<郡irea proceselor de administrare a impozitelor 群i taxelor, 
reorientând modul de administrare pe baza managementului riscului fiscal integrat pentru reducerea 
neconform<rii fiscale 群i a decalajelor fiscale, inclusiv prin raportare la îmbun<t<郡irea  mecanismului de 
programare bugetar< în vederea eficientiz<rii 群i prioritiz<rii cheltuielilor publice. Cele anterior 
men郡ionate sunt complementare cu reformele 群i investi郡iile privind consolidarea capacit<郡ii de 
prognoz< a cheltuielilor 群i de limitare a impactul reformelor sistemului de pensii pe termen mediu 群i 
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lung 群i cu m<surile de  eliminare a distorsiunilor 群i lacunelor din sistemul fiscal, care permit 
contribuabililor devieri de la respectarea principiului conform<rii voluntare privind plata taxelor fiscale 
(subminând corectitudinea sistemului) în materia impozitului pe venit 群i a contribu郡iilor sociale. În 
plus, planul prevede 群i unele m<suri sectoriale de reformare a modului de distribuire sau utilizare a 
fondurilor pe criterii de eficien郡< 群i performan郡< (de exemplu în s<n<tate 群i în salarizarea personalului 
bugetar), toate acestea contribuind incremental la cre群terea predictibilit<郡ii legislative 群i bugetare. Nu 
în ultimul rând, prin planurile de restructurare a companiilor de stat 群i m<surile aferente acestora se 
vor diminua datoriile acestora c<tre bugetul stat. 
 
Stimularea mediului de afaceri este realizat< prin m<surile de debirocratizare 群i simplificare 
procedural<, prin stimularea accesului la finan郡are cu instrumente de finan郡are diversificate 群i adaptate 
nivelului de dezvoltare 群i nevoilor acestora, condi郡ionate concomitent de adaptarea activit<郡ilor 群i 
contribu郡ia acestora la obiectivele privind schimb<rile climatice, de mediu 群i de digitalizare. Crearea 
cadrului institu郡ional na郡ional pentru derularea de instrumente financiare 群i, ulterior, facilitarea 
accesului la finan郡are pentru întreprinderi, prin opera郡ionalizarea B<ncii Na郡ionale de Dezvoltare, 
contribuie la dezvoltarea 群i consolidarea mediului de afaceri.  
 
Reformele 群i investi郡iile propuse în cadrul planului în domeniul cercet<rii 群i inov<rii sunt coerente cu 
identificarea domeniilor de ni群< unde mediul de afaceri local poate identifica un avantaj competitiv la 
nivel european. Transferul tehnologic, investi郡iile în inovare 群i antreprenoriat, al<turi de  sus郡inerea 
excelen郡ei 群i a particip<rii la proiectele multi-郡<ri (ex. misiuni 群i parteneriate  Orizont Europa), 
constituie elemente interconectate mediului economic 群i identific<rii poten郡ialului de cre群tere a 
României. 
 
De asemenea, transportul durabil este esen郡ial în dezvoltarea economic<, în reducerea disparit<郡ilor 
regionale 群i teritoriale 群i în atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser<, prin 
transferul intermodal c<tre mijloacele de transport verzi, contribuind astfel 群i la obiectivele de mediu 
a UE. În plus, modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de transport feroviare, cea destinat< mobilit<郡ii 
urbane verzi 群i cre群terea conectivit<郡ii nodurilor  urbane la re郡elele de transport, în special la cele trans-
europene contribuie la o decongestionare a traficului, la cre群terea mobilit<郡ii popula郡iei 群i a sectorului 
economic. Componenta de transport este sus郡inut< 群i de m<surile privind  mobilitate din cadrul 
componentei de urban, transportul durabil contribuind la reducerea polu<rii 群i la cre群terea calit<郡ii 
aerului inclusiv în mediile urbane. Dimensiunea digital< legat< de sistematizarea traficului 群i punerea 
în aplicare a sistemelor inteligente de management a traficului constituie m<suri de prevenire a unor 
situa郡ii de urgen郡<, reducând riscurile 群i consecin郡ele sociale, economice în astfel de cazuri. Rezilien郡a 
economic< a României, inclusiv pentru dep<群irea unor situa郡ii de criz< nu poate fi sus郡inut< cu o 
infrastructur< de transport subdimensionat< 群i cu o interconectare inadecvat<, mai ales atunci când 
vorbim de asigurarea lan郡urilor de aprovizionare a bunurilor de consum primare/esen郡iale în situa郡ii de 
criz<, sau de interven郡ii necesare în situa郡ii de urgen郡<, etc. 
 
Reformele 群i investi郡iile propuse în diverse domenii sunt coerente cu obiectivul de cre群tere a calit<郡ii 
vie郡ii 群i incluziune a grupurilor defavorizate. Astfel, implementarea reformei privind venitul minim de 
incluziune (VMI), educa郡ia incluziv<, formarea profesional< în sistem dual, dezvoltarea competen郡elor 
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digitale, economia social< 群i implicarea societ<郡ii civile în proiecte de sprijinire a comunit<郡ilor 
defavorizate contribuie de asemenea la coeziunea social< 群i teritorial<, atenuând impactul crizei 
COVID 19. 
 
Toate cele anterior men郡ionate nu pot fi complete f<r< sus郡inerea partenerilor sociali 群i societ<郡ii civile, 
coroborat cu m<surile de reform< pentru consolidarea statului de drept, cre群terea eficien郡ei actelor 
justi郡iei prin raportare la recomand<rile aferente Mecanismului de Cooperare 群i Verificare (MCV) 群i a 
jurispruden郡ei CEDO, pentru lupta împotriva corup郡iei 群i pentru integrarea principiilor guvernan郡ei 
participative 群i a transparen郡ei decizionale. Rolul societ<郡ii civile este esen郡ial în planificarea 群i 
implementarea reformelor structurale vizate prin plan, prin prisma abilit<郡ii de reprezentare, activare 
群i implicare a cet<郡enilor în decizia public<,  precum 群i de construc郡ie 群i p<strare a valorilor 群i 
principiilor democratice, a respect<rii drepturilor omului 群i statului de drept. Complementar, sunt 
prev<zute m<suri pentru stimularea formelor de parteneriat între diferi郡i actori la nivel local 群i 
abordarea de o manier< integrat< a problemelor unor comunit<郡i locale defavorizate. 
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Partea 2  

Descrierea reformelor 

ｧi iCｬegmiｨii<Hd 
 st

iri
pe

su
rs

e.r
o



st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea 2 Pilonul I  

TdaCｻiｨia ｬedde 

 st
iri

pe
su

rs
e.r

o



st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.I.1 Sistemul de management al apei 

 

 

 

Pilonul I TdaCｻiｨia Vedde 

CHBaHCeCma I.1  

Sistemul de management al apei 
 

 

Domeniu de interven郡ie: Ap< 群i ap< uzat<, infrastructura de gospod<rire a apelor  
 
Obiectiv: Asigurarea sustenabil< a apei pentru un viitor sigur al popula郡iei, mediului 群i 
economiei  
 
Reforme 
 
R1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de 
ap< 群i ap< uzat< 群i pentru accelerarea accesului popula郡iei la servicii de calitate conform 
directivelor europene 
 
R.2 Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administra郡iei Na郡ionale Apele Române 
(ANAR) în vederea asigur<rii moderniz<rii 群i între郡inerii sistemului na郡ional de gospod<rire a 
apelului precum 群i a implement<rii corespunz<toare a Directivei Cadru Ap< 群i a Directivei 
inunda郡ii 
 
R.3 Consolidarea cadrului legislativ actual privind stabilirea pragurilor pentru avertizarea 
fenomenelor meteorologice periculoase 群i a fluxului de elaborare 群i transmitere a inform<rilor, 
aten郡ion<rilor 群i avertiz<rilor meteorologice 
 

Investi郡iile  
 

I.1 Extinderea sistemelor de ap< 群i canal în localit<郡i aflate în aglomer<ri mai mari de 2000 de 
locuitori echivalen郡i (l.e), prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu Directivele 
europene 
 
I.2 Colectarea apelor uzate în aglomer<rile mai mici de 2000 de l.e. care împiedic< atingerea 
unei st<ri bune a corpurilor de ap< 群i / sau afecteaz< arii naturale protejate 
 
I.3 Sprijinirea conect<rii popula郡iei cu venituri mici la re郡elele de alimentare cu ap< 群i canalizare 
existente. 
 
I.4 Adaptarea la schimb<rile climatice prin automatizarea 群i digitalizarea echipamentelor de 
evacuare 群i stocare a apei la acumul<ri existente pentru asigurarea debitului ecologic 群i 
cre群terea siguran郡ei aliment<rii cu ap< a popula郡iei 群i reducerea riscului la inunda郡ii 
 
I.5 Dotarea adecvat< a administra郡iilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea 
群i gestionarea situa郡iilor de urgen郡< 
 
I.6 Realizarea cadastrului apelor 
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I.7 Adaptarea la schimb<rile climatice a infrastructurii de îmbun<t<郡iri funciare - sistemele de 
desecare-drenaj care deserve群te unele zone expuse riscului de inunda郡ii. 
 
Pentru investi郡iile aferente reformei 2 este prev<zut< o alocare de 876,4 mil. euro din care: 480 
de mil. pentru I.4, 35 de mil. pentru I.5, 30 mil. pentru I.6, 323,4 mil pentru I.7, precum 群i 8 
mil. euro pentru pentru consolidarea capacit<郡ii Administrative a ANAR 群i elaborarea noului 
mecanism economic 
 
I.8 Extinderea re郡elei na郡ionale de observa郡ii din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat 
Na郡ional (SIMIN)  
 
Buget: 1.884.400.000 Euro 
 

1. Provoc<ri 群i obiective 

 
a. Provoc<ri 
 
Infrastructura de ap< 群i ap< uzat< 

 
Deficitul de infrastructur< de conformare 

În raport cu cerin郡ele Directivelor privind calitatea apei potabile 群i epurarea apelor uzate urbane 
(Directiva nr. 98/83/CE 群i Directiva nr. 91/271/CEE), infrastructura de ap< 群i ap< uzat< este, în 
prezent, insuficient< 群i inadecvat<, cu impact negativ asupra calit<郡ii vie郡ii, protec郡iei mediului 
si dezvolt<郡ii socio-economice, în special în mediul rural.  

Referitor la colectarea 群i epurarea apei uzate la nivelul anului 2019, dintr-un total de 198 de 
aglomer<ri urbane de peste 10.000 l.e., 169 nu sunt conforme cu cerin郡a art. 3 din Directiva nr. 
91/271/CEE (colectarea a cel pu郡in 98% din înc<rcarea aglomer<rii, iar diferen郡a de 2% mai 
mic< de 2.000 de l.e), iar 173 nu sunt conforme cu art. 4 群i art. 5 din aceea群i Directiv< (cel pu郡in 
99% din înc<rcarea generat< colectat< face obiectul unei epur<ri secundare 群i/sau ter郡iare, iar 
restul înc<rc<rii generate colectate este mai mic de 2.000 l.e). Având în vedere întârzierile de 
conformare pentru aglomer<rile peste 10.000 l.e., în 2018, COM a transmis  autorit<郡ilor 
române scrisoarea de punere în întârziere în cauza 2018/2109 referitoare la Directiva 
91/271/CEE. 

În ceea ce prive群te aglomer<rile între 2000 群i 10.000 de l.e., la nivelul anului 2019, nivelul de 
conectare a înc<rc<rii organice biodegradabile era de 18,85%.  

Referitor la alimentarea cu ap< potabil< a populaYiei deşi gradul de conectare a crescut 
permanent, nivelul acestuia se menYine semnificativ sub media european<, situaYie care impune 
continuarea investiYiilor în acest domeniu. La nivelul UE, în medie, 96% din cet<郡eni sunt 
conecta郡i în prezent la rezerve de ap< potabil<, iar în România în 2018 doar 69,4% din cet<郡eni 
erau conecta郡i la ap< potabil< (sursa: Eurostat). În plus, investi郡iile în alimentarea cu ap< 
potabil< trebuie s< permit< conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE revizuite, care a 
intrat în vigoare la data de 12 ianuarie 2021, având termen de transpunere 12 ianuarie 2023. 

Deficitul existent de infrastructur< 群i întârzierile în ceea ce prive群te conformarea cu Directivele 
europene sunt identificate 群i în Raportul de 郡ar< pentru 2019 în cadrul c<ruia se recomand< 
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continuarea 群i accelerarea implement<rii investi郡iilor din POIM 群i PNDR 2014 – 2020 de 
extindere 群i modernizarea infrastructurii de ap< potabil< 群i de ap< uzat<, monitorizarea calit<郡ii 
apei potabile 群i modernizarea laboratoarelor pentru o mai bun< monitorizare a substan郡elor 
deversate în ape. Constat<rile se men郡in 群i în Raportul de 軍ar< din 2020, unde se men郡ioneaz< 
c< politica României în domeniul apei prezint< în continuare deficien郡e, în special în ceea ce 
prive群te accesul la ap< 群i la canalizare în zonele rurale, precum 群i cantitatea 群i calitatea apei 
potabile. 

În ceea ce prive群te valoare investi郡iilor publice necesare în sector, un studiu OCDE citat în 
raportul de 郡ar< din 2020 estimeaz< un CAPEX de aprox. 17,68 mld. euro pentru aprovizionarea 
cu ap< 群i canalizare luând în considerare cerin郡ele de conformare, în timp ce costurile 
suplimentare legate de conectarea persoanelor vulnerabile 群i marginalizate la sistemele publice 
de aprovizionare cu ap< erau estimate la aproximativ 1,1 miliarde EUR pân< în 2030. 

O alt< evaluare a necesarului de investi郡ii în sector realizat< în 2020 de BERD, la solicitarea 
Ministerului de linie, estima un necesar total de investi郡ii (infrastructur< nou< 群i infrastructur< 
reabilitat<) de 22,7 mld euro, din care 50,6% pentru ap< 群i 47,5% pentru ap< uzat<.   

Raportat la acest cost estimat, proiectele regionale de ap< 群i ap< uzat<, noi 群i fazate, finan郡ate 
prin Programul Opera郡ional Infrastructur< Mare (2014 – 2020), care cumuleaz< în prezent o 
valoare eligibil< de aprox. 5,73 miliarde euro, reprezint< un efort investi郡ional substan郡ial dar 
insuficient având în vedere necesarul foarte mare de infrastructur<.   

Presiuni asupra mediului cauzate de aglomer<ri sub 2000 de l.e.  

În paralel cu eforturile care vizeaz< aglomer<rile cu peste 2000 de l.e., sunt identificate 群i 
m<suri investi郡ionale suplimentare 群i în aglomer<ri sub 2000 de l.e. pentru reducerea polu<rii 
cu substanYe organice, nutrienYi şi substanYe prioritare în vederea atingerea st<rii bune a apelor. 
Astfel, Planul naМional de management actualizat aferent porМiunii din bazinul hidrografic 
internaМional al fluviului Dun<rea care este cuprins< pe teritoriul României identific< 
aglomer<ri umane sub 2000 de l.e. cu impact negativ asupra st<rii corpurilor de ap<, parte din 
ele având 群i impact asupra unor situri Natura 2000 fiind amplasate în interiorul sau în 
vecin<tatea acestora. 

Accesul grupurilor vulnerabile la serviciul public de ap< Кi canalizare 

Raportul de 郡ar< din 2019 indic< faptul c<, din punct de vedere financiar, accesibilitatea 
popula郡iei la serviciile de ap< 群i canalizare este cea mai sc<zut< din UE, cheltuielile cu 
aprovizionarea cu ap< 群i cu canalizare reprezentând peste 6% din cheltuielile gospod<riilor din 
cadrul celui mai s<rac grup al popula郡iei. 

Conform Raportului elaborat de Administra郡ia Na郡ional< Apele Române (ANAR) privind 
conformarea cu Directiva Ape Uzate, în anul 2019, cca. 5,88% din popula郡ia echivalent< din 
aglomer<rile mai mari de 2.000 l.e. a României (cca. 1 milion l.e.) nu era conectat< la re郡ele de 
canalizare existente finan郡ate din diferite surse na郡ionale sau prin fonduri europene ca urmare 
a veniturilor reduse a unei p<r郡i a popula郡iei. 

În aceste condi郡ii, este necesar ca autorit<郡ile locale sa fie sus郡inute în vederea implement<rii 
legisla郡iei (Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu ap< 群i de canalizare, cu modific<rile 
群i complet<rile ulterioare) prin unele ac郡iuni de sprijinire a familiilor şi persoanelor singure  cu 
venituri reduse (care au media veniturilor b<neşti nete lunare sub salariul minim brut pe Yar< 
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garantat la plat< pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor realizate pentru 
branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu ap< şi de canalizare 群i, ulterior, pentru 
opera郡ionalizarea prevederilor legale privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local 
în vederea pl<Yii serviciului de alimentare cu ap< şi de canalizare.  

GuvernanМa sectorului 

Începând cu anul 2007, sectorul de ap< 群i ap< uzat< din România a fost reorganizat prin 
demararea unui proces de regionalizare, care a constat în concentrarea func郡ion<rii serviciilor 
pentru autorit<郡i locale dintr-o arie geografic< definit< în cadrul unui bazin hidrografic 群i/sau 
în cadrul grani郡elor administrative (municipii, jude郡). Ca urmare a procesului de regionalizare, 
au fost înfiin郡a郡i 43 de Operatori Regionali, furnizând ap< pentru aproximativ jum<tate din 
popula郡ia 郡<rii. Acest proces de reorganizare a sectorului a adus un real progres în furnizarea 
serviciilor, foarte multe localit<郡i fiind deservite într-o perioada relativ scurt<. Cu toate acestea, 
dup< cum s-a ar<tat mai sus, România înregistreaz< întârzieri în atingerea obiectivelor 
Tratatului de Aderare la UE.  

Asigurarea conect<rii  popula郡iei la servicii de ap< 群i canalizare în conformitate cu directivele 
Uniunii Europene a pus presiune pe nevoia de preg<tire 群i implementare de investi郡ii majore în 
sector. În acest context, România ar trebuie s< î群i dubleze sau tripleze capacitatea sa de investi郡ii 
în perioada urm<toare, ceea ce reprezint< o mare provocare din punct de vedere logistic, 
financiar, economic 群i administrativ. Pentru aceasta este nevoie de reforme semnificative 群i 
eficien郡< sporit< în sector, pentru a crea un mediu favorabil investi郡iilor, pentru a accelera 
absorb郡ia fondurilor UE 群i a  gestiona riscul de infringement. 

În anul 2020 a fost realizat cu sprijinul BERD un Raport privind op郡iunile strategice de 
consolidare a sectorului, care indic< faptul c< exist< decalaje semnificative de capacitate între 
operatorii regionali, fiind necesare solu郡ii care s< asigure recuperarea poten郡ialului real de 
investi郡ii demonstrat în ultimul an de implementare POS Mediu. Acestea vizeaz<  modificarea 
atribu郡iilor Autorit<郡ii Na郡ionale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilit<郡i Publice 
pentru a permite  reglementarea economic< a operatorilor de ap< 群i canalizare, astfel cum este 
indicat 群i în Raportul de 郡ar< 2020, urm<rirea îndeplinirii indicatorilor de performan郡< din 
contractele de delegare, extinderea 群i consolidarea operatorilor regionali, inclusiv fuziunea 
integral<  a acestora, pornind de la modele de performan郡< deja identificate. 

Infrastructura de gospod<rire a apelor 

 

Uzura accentuat< a infrastructurii existente Кi necesitatea adapt<rii la schimb<rile climatice 

Peste 75% din acumul<rile din România au fost construite în perioada 1970 – 1989 群i în 
prezent func郡ioneaz< cu restric郡ii, sub nivelul parametrilor proiecta郡i, pentru a fi  exploatate în 
condi郡ii de siguran郡<, cu garantarea integrit<郡ii structurale. (Raportul B<ncii Mondiale - BM 
pentru sectorul de ap< din România 2018). Raportul BM a identificat trei mari categorii de 
deficien郡e care afecteaz< siguran郡a acumul<rilor: infiltra郡iile mari 群i periculoase, procesul de 
sedimentare în lacurile de acumulare, uzura fizic< 群i moral< a echipamentelor hidromecanice. 
Acesta este cauzat< de utilizarea cu frecven郡< ridicat< pentru a face fa郡< modific<rii regimurilor 
hidrologice ca efect al schimb<rilor climatice 群i de cerin郡ele de asigurare a debitelor ecologice 
în aval de acumul<ri (Directiva cadru Ap< CE 60/2000). 
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La nivelul ANAR, au fost identificate 31 de acumul<ri, precum 群i o serie de poldere, care 
necesit< interven郡ie în regim urgenta fiind considerate critice din punct de vedere atat al 
func郡ion<rii în condi郡ii de siguran郡< cât 群i în ceea ce priveste asigurarea folosintelor, în special 
alimentarea cu ap< a popula郡iei 群i atenuarea undelor de viitur<. Criteriile care au stat la baza 
prioritiz<rii acestor puncte critice sunt frecven郡a riscurilor naturale, puternic influen郡at< de 
schimb<rile climatice, utilizarea acumul<rii ca surs< de alimentare cu ap< pentru popula郡ie 群i 
vecin<tatea centrelor populate, precum 群i starea tehnic< 群i func郡ional< precar<. Aceste structuri 
prezint< deficien郡e structurale semnificative, respectiv ale fundatiei, probleme la sistemele de 
etan群eizare 群i de drenaj, echipamente hidromecanice dep<群ite, precum 群i mecanisme de 
ac郡ionare ne-automatizate. În cazul producerii unor incidente sau accidente ca urmare a 
manifest<rii unor fenomene naturale periculoase sau ca urmare a exploat<rii, popula郡ia expus< 
riscului este estimat< la 550 000 de persoane. Men郡ion<m faptul c< 群ase structuri pentru care 
sunt necesare interven郡ii de urgen郡< sunt identificate 群i în Raportul BM pentru sectorul de ap< 
din România 2018, respectiv acumul<rile Siriu, jud. Buz<u, Le群u, jud. Bihor, Poiana Uzului, 
jud. Bacau, Valea de Pe群ti, jud. Hunedoara 群i Dridu, jud. Ialomi郡a.  
 
O mare parte din lucrarile de indiguire din Romania au fost promovate dupa inundatiile 
catastrofale inregistrate in anii 1970-1975, executia acestora fiind realizata in perioada 1976 – 
1989. Parametri  lucrarilor de indiguire au fost stabiliti conform normativelor in vigoare la acea 
vreme, care prevedeau ca localitatile rurale sa fie aparate impotriva inundatiilor la debite 
maxime cu probabilitati de depasire anuala de 5%, iar centrele urbane in functie de categoria 
de importanta la probabilitati de depasire de 1% sau 0.1% Prin aderea la Comunitatea 
Europeana, Romania a transpus in legislatia nationala directivele europene privind apa, 
realizand astfel modificari si completari la Legea Apelor si promavand in anul 2010 prin HG 
846 Strategia Nationala de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung. Una 
din principalele tinte ale SNMRI prevede ca pe termen lung, in 30 de ani, sa fie redusa 
vulnerabilitatea sociala a comunitatilor expuse la inundatii  prin revizuirea normelor de 
proiectare astfel incat zonele rurale sa fie aparate la o probabilitate anuala de depasire de 1%, 
iar centrele urbane in functie de gradul de dezvoltare la probabilitati anuale de depasire anuala 
de 0,2% respectiv 0,5%. 

Avand in vedere perioada mare de timp scursa de la data  punerii in functiune, lucrarile de 
indiguire au suferit modificari structurale prin aparitia in principal a tasarilor, care, coroborate 
cu efectele schimbarilor climatice ce pun in evidenta marirea frecventei de aparitie a debitelor 
mari, a condus la nerespectarea cerintelor de aparare impotriva inundatiilor, manifestata prin 
aparitia de deversari si brese in liniile de aparare impotriva inundatiilor.  
 
Capacitate inadecvat< de monitorizare Кi intervenМie  

Atât la nivel mondial, cât 群i în România, în ultimele decenii, s-au înregistrat fenomenele 
hidrologice extreme de tipul viiturilor lente, produse pe râurile cu bazine hidrografice medii 群i 
mari, precum 群i viituri rapide, caracteristice bazinelor mici, în general sub 200-300 km2. 
Proiec郡iile autorit<郡ilor na郡ionale responsabile (ANM, INHGA) arat< 靴n general o tendin郡< de 
reducere a cantit<郡ii medii de precipita郡ii, o cre群tere a frecven郡ei de producere a fenomenelor 
meteorologice extreme - precipita郡ii cu caracter toren郡ial, iar, din punct de vedere al regimului 
hidrologic, o reducere a debitelor medii. De群i în ultimii ani, în România, resursele de ap< se 
situeaz< sub media multianual<, s-au produs numeroase fenomene severe - viituri rapide 群i 
inunda郡ii semnificative chiar 群i în anii caracteriza郡i ca fiind seceto群i, ceea ce eviden郡iaz< o st
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tendin郡< de intensificare a fenomenelor extreme care au generat pagube materiale semnificative 
群i, de multe ori, chiar pierderi de vie郡i omene群ti. 
 
În urma analizelor efectuate la INHGA, în ceea ce prive群te debitele maxime, se poate 
concluziona c< peste jum<tate din teritoriul României va înregistra în perioada urm<toare 
(2021-2050) debite maxime cu probabilitatea de 1% mai mari decât în perioada 1971-2000. 
Statistica evenimentelor înregistrate în perioada de referin郡< 2005-2020 arat< faptul c< din 
totalul de 3228 de UAT-uri existente la nivel na郡ional cca 87% au fost afectate din care:  5 au 
fost afectate de peste 25 de ori, 29 de peste 20 de ori, 104 de peste 15 ori, 359 de peste 10 ori, 
951 de peste 5 ori 群i 1373 cel pu郡in o dat<. 
 
În perioda 2005-2020, s-au înregistrat 2786 de evenimente care au afectat construc郡ii 
hidrotehnice, 42% dintre acestea fiind înregistrate în ultimii 5 ani.   

În aceste condi郡ii, este necesar< dotarea ANAR cu echipamente moderne de monitorizare a 
st<rii infrastructurii în vederea prevenirii situa郡iilor de urgen郡<, care s< faciliteze identificarea 
punctelor critice, precum 群i cu mijloace 群i utilaje performante, necesare pentru interven郡ia 
rapid<, inclusiv în zone greu accesibile, pentru punerea în siguran郡< în timpul desf<群ur<rii 
evenimentelor dar 群i post-eveniment. De asemenea, dotarea cu echipamente de digitalizare a 
informa郡iilor din domeniul gospod<ririi apelor este extrem de important< dar 群i transferul de 
know how c<tre personalul ANAR cu privire la folosirea unor tehnologii de m<surare adecvate. 

Capacitate insuficient< de gestionare a patrimoniului  

Pân< în prezent, mai pu郡in de 5% din patrimoniul administrat de catre ANAR este intabulat. 
Acest fapt limiteaz< 群i întârzie realizarea investi郡iilor necesare, noi sau de reabilitare a 
infrastructurii gestionate. O alt< provocare este dat< de mobilitatea în timp a cursurilor de ap< 
care provoac< pierderi de proprietate, fapt pentru care reglement<rile legislative actuale impun 
restabilirea propriet<郡ii 群i refacerea procesului de intabulare, f<r< existen郡a unui mecanism care 
s< anticipeze astfel de situa郡ii, 郡inând cont de hidromorfologia albiilor în regim natural. Astfel, 
se impune delimitarea cel pu郡in provizorie a albiilor minore 群i a patrimoniului statului 
reprezentat de infrastructur< existent< de gospod<rire a apelor. 

Mecanismul economic al ANAR 

În conformitate cu Directiva Cadru Ap<, mecanismul economic 群i financiar al ANAR trebuie 
s< respecte principiul recuper<rii costurilor. Evaluarea recuper<rii costurilor este bazat< pe tipul 
de resurs< 群i utilizator, evaluarea centrelor de cost 群i alocarea costurilor pentru tipuri 
individuale de utilizator 郡inând cont 群i de atribu郡iile ANAR stabilite prin legisla郡ia specific<. 
Actualul mecanism economic, reglementat prin Legea Apelor nr. 107/1996, cu modific<rile 群i 
complet<rile ulterioare, nu asigur< o corelare corespunz<toare între actualul de sistem de 
venituri 群i costurile aferente fiec<rei categorii de utilizatori (produc<torii de energie, operatorii 
regionali de ap< 群i canalizare, furnizorii de ap< pentru iriga郡ii). În acest context, este necesar< 
consolidarea semnificativ< a analizelor economice 群i de impact, în corelare cu obiectivele de 
politic<, pe baza unor criterii calitative ex-ante, în mod transparent 群i nediscriminatoriu, din 
care s< rezulte un mecanism economic care s< asigure o eficien郡< sporit< a activit<郡ii de 
administrare 群i modernizare a sistemului na郡ional de gospod<rire a apelor.  

Infrastructura de îmbun<t<郡iri funciare (sisteme de desecare-drenaj) 
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În ceea ce prive群te contextul actual al riscului de dezastre din România, se preconizeaz< o 
frecven郡< mai mare la o serie de dezastre naturale, în special cutremure, inunda郡ii, secet< 群i 
vreme extrem<, dar 群i tehnologice, cum ar fi accidentele chimice, nucleare sau polu<rile 
accidentale, care au avut ca efect fizice, sociale 群i financiare semnificative în ultimele decenii. 

 

Constrân群i de amploarea acestor fenomene cu variabilitatea mare a manifest<rilor factorilor 
climatici în România ceea ce implic< o accentuare a fenomenelor hidrologice, dar mai ales de 
pericolele mai mult sau mai pu郡in vizibile pe care acestea le ascund, au fost demarcate m<suri 
privind activit<郡i 群i programe ce au drept scop reducerea impactului schimb<rilor climatice.  

Astfel, se observ< c< în perioada 2001 - 2010 România s-a confruntat cu fenomene extreme 
cum ar fi inundaYiile istorice de pe râurile interioare din anii 2005, 2008 群i 2010, inundaYiile 
istorice de pe sectorul românesc al fluviului Dun<rea din anul 2006. Astfel, de群i în ultimii ani 
resursele de ap< se situeaz< sub media multianual<, s-au produs totu群i viituri 群i inunda郡ii chiar 
群i în anii caracteriza郡i ca fiind seceto群i, ceea ce eviden郡iaz< o tendin郡< de intensificare a 
fenomenelor extreme. Pe fondul unor proiec郡ii care arat<, 靴n general, o tendin郡< de reducere a 
cantit<郡ii medii de precipita郡ii în paralel cu o cre群tere a freceven郡ei de producere a precipita郡iilor 
cu caracter toren郡ial, fenomenele extreme se vor accentua.1 

Managementului riscurilor legate de clim<, respectiv inunda郡iile, seceta, incendiile de vegeta郡ie 
群i forestiere, alunec<rile de teren, cutremurele 群i alte hazarde 群i consecin郡ele asociate lor au un 
impact semnificativ asupra comunit<郡ilor, economiei, infrastructurii 群i mediului, a fost şi 
r<mâne o necesitate şi un subiect de continu< actualitate având în vedere faptul c< implic< 
resurse umane şi materiale deosebite. 

Planurile de Management al Riscului la InundaYii au ca obiectiv principal diminuarea 
consecin郡elor negative ale inunda郡iilor pentru siguran郡a cet<郡enilor, s<n<tatea uman<, 
activitatea economic<, mediu înconjur<tor, patrimoniul cultural 群i au în vedere m<suri 
structurale 群i nonstructurale pe 5 domenii de ac郡iune (prevenire, protec郡ie, preg<tire, 
con群tientizarea publicului, refacere/reconstruc郡ie) 群i 3 categorii, în func郡ie de nivelul de 
aplicare (m<suri la nivel na郡ional, m<suri la nivel bazinal 群i m<suri la nivel de zon< cu risc 
poten郡ial de inunda郡ii ridicat).  

În acest sens, se men郡ioneaz< c< la nivel european, se pune tot mai mult accentul pe m<surile 
nonstructurale şi soluYiile de tip infrastructur< verde, acestea devenind tot mai importante odat< 
cu recunoaşterea crescând< a beneficiilor sale, fiind recomandate m<surile de management 
natural a inundaYiilor, m<suri orientate pe creşterea capacit<Yilor de stocare temporar< a apei 
provenit< din inundaYii şi care, în acelaşi timp, pot furniza servicii pentru ecosisteme.  

Printre m<surile nonstructurale se reg<sesc 群i categoriile care vizez< reducerea probabilit<郡ii de 
inundaYii 群i m<suri pentru creşterea rezilienYei la inundaYii 群i de reglementare a construc郡iilor 
aflate în prezent în zonele inundabile: m<suri de consolidare ori m<suri de impermeabilizare a 
structurii acesteia etc. 

 
1 https://igsu.ro/Resources/COJ/ProgrameStrategii//pdf24_merged.pdf - PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR DE DEZASTRE 
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În contextul obiectivelor2 care vizeaz< consolidarea r<spunsului global la ameninYarea 
reprezentat< de schimb<rile climatice, creşterea capacit<Yii de adaptare la efectele negative ale 
schimb<rilor climatice, raportat la obiectivele cuprinse în Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabil< care promoveaz< echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvolt<rii durabile: 
economic, social şi de mediu, angajamentul pentru combaterea de群ertific<rii, rentabilizarea 
terenurilor 群i solurilor degradate, inclusiv pe cele afectate de de群ertificare, secet< 群i inunda郡ii, 
grindin<, impun interven郡ii accelerate pentru reformare 群i investi郡ii în infrastructura de 
îmbun<t<郡iri funciare, cât 群i în ceea ce prive群te înt<rirea capacit<郡ii institu郡ionale în vederea 
îmbun<t<郡irii managementului riscurilor legate de clim<.  

Preconiz<rile privind faptul c< schimb<rile climatice vor duce la cre群terea semnificativ< a 
frecven郡ei inunda郡iilor, cât 群i a secetei în mai multe zone ale 郡<rii, cu instalarea unui climat 
semi-arid în zona sud-estic< vor determina m<suri de gestionare a resurselor de ap<, impunând 
investi郡ii în vederea protec郡iei împotriva inunda郡iilor, dar 群i adaptarea infrastructurii la 
schimb<rile climatice în zonele prioritare pentru gestionarea riscurilor legate de clim<.  

Se poate observa c< fenomenele meteorologice extreme se manifest< neregulat, înregistrându-
se ani în care sunt afectate suprafe郡ele foarte importante. Mai mult decât atât, în viitor se 
preconizeaz< o intensificare a acestor fenomene. 

 

Perioada 

de 

defediCｨă  

Spadafaｨa afecmamă de feCHBeCe BemeHdH<Hgice 
adverse  

THma< 
gpadafaｨă 
afecmamă はhaひ  

 Secemă ICpCdaｦiiし 
gdiCdiCăし a<Hi 
mHdeCｦia<eし 
ｬiimpdi 

TeBaedampdi gcăｻpmeし 
îCgheｦし ｬigcH<p<し 
deapCedi Bagiｬe de 
ｻăaadă 

 

2015 1.584.088 101.746 66.672 1.752.506 

2016 1.040.002 140.616 5.203 1.185.822 

2017 298.365 73.419 39.598 411.383 

2018 187.101 172.419 6.418 365.939 

2019 74503 95.999 1.218 171.720 

 
(Sursa: MADR) 

Conform Raportului de Tara pentru Romania din 2020, investitiile in infrastructura sustenabila 
sunt insuficiente. Infrastructura in general, si cea aferenta administrarii apei este in continuare 
de o calitate necorespunzatoare, urmare a bugetarii insuficiente de fonduri de intretinere si 

 
2 Acordul de la Paris este primul document cu I;ヴ;IデWヴ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ｺﾐ SﾗﾏWﾐｷ┌ﾉ ゲIｴｷﾏHBヴｷﾉﾗヴ Iﾉｷﾏ;デｷIWが I;ヴW ｷﾏヮ┌ﾐW ﾗHﾉｷｪ;バｷｷ ﾃ┌ヴｷSｷIW デ┌デ┌ヴﾗヴ PBヴバｷﾉﾗヴ ヮWﾐデヴ┌ 
ヴW;ﾉｷ┣;ヴW; ﾗHｷWIデｷ┗┌ﾉ┌ｷ SW ﾉｷﾏｷデ;ヴW ; IヴWゼデWヴｷｷ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴｷｷ ﾏWSｷｷ ｪﾉﾗH;ﾉW ゲ┌H ヲこC a;バB SW ﾐｷ┗Wﾉ┌ﾉ Sｷﾐ ヮWヴｷﾗ;S; ヮヴW-ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉBが ;┗>ﾐS┌-se în vedere eforturi 

ゲ┌ヮﾉｷﾏWﾐデ;ヴW ヮWﾐデヴ┌ I; ;IW;ゲデB ﾉｷﾏｷデB ゲB aｷW SW ヱがヵこCく 
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reparatii, pe durate uneori de decenii. Din Raport rezulta ca efortul investitional ramane in 
continuare necesar in infrastructura de transport a apei, cresterea investitiilor in infrastructura 
fizica si digitala contribuind la reducerea decalajelor intre regiuni, la cresterea productivitatii 
si, implicit, la cresterea pe termen lung. Decalajele dintre regiuni din Romania sunt intre cele 
mai accentuate din UE. Exista decalaje in privinta investitiilor, a productivitatii, a 
competitivitatii si a gradului de ocupare a fortei de munca. Zonele mai putin dezvoltate necesita 
un volum mai ridicat de investitii pentru atenuarea decalajelor. Rezolvarea acestor neajunsuri 
si realizarea de investitii prioritare pentru anumite regiuni va contribui la cresterea 
competitivitatii, ca si a ratei de crestere, la nivel national pe termen lung. 

O observatie esentiala din Raportul de Tara pentru 2020 este necesitatea de a investi mai mult 
pentru a creste calitatea infrastructurii fizice si digitale. Eforturile de digitalizare de pana acum 
nu au generat inca o reducere considerabila a decalajului dintre mediul urban si cel rural. In 
plus, infrastructura de gestionare a resurselor de apa este insuficienta. 

Excesul de ap< afecteaz< culturile agricole prin: 

• întârzierea sem<natului în prim<var<;  
• degradarea accentuat< a terenurilor, apariYia b<ltirilor de ap< pe suprafeYe semnificative 

de teren; 
• pierderi de plante 群i/sau suprafe郡e prin b<ltiri;  
• favorizarea atacului de boli;  
• înmul郡irea buruienilor hidrofile; 
• suprapunerea fenofazelor critice pentru ap< a plantelor cu perioadele calde 群i secetoase;  
• sistem radicular slab dezvoltat.  

Reabilitarea amenaj<rilor hidroameliorative 群i aducerea lor la parametrii optimi, func郡ional 
proiecta郡i, va contribui la o ameliorare semnificativ< a calit<郡ii solului, a apei 群i a vie郡ii 
oamenilor. Factorii limitativi pentru produc郡ia agricol< (compactarea solurilor, excesul 群i 
deficitul de precipita郡ii, s<r<turarea secundar<) necesit< m<suri agrotehnice specifice cu 
puternic efect ecologic atât asupra solului, cât 群i asupra reducerii polu<rii apelor de suprafa郡< 
群i freatice:  

• lucr<ri de prevenire a compact<rii secundare a solului;  
• permeabilizarea solului prin lucr<ri de afânare adânc<;  
• practicarea de asolamente ameliorative pentru mediu. 

În prezent, având în vedere importan郡a infrastructurii de îmbun<t<郡iri funciare, în ceea ce 
înseamn< calitatea vie郡ii, a apei, a mediului, rolul determinant al acestor lucr<ri în dezvoltarea 
social< 群i economic<, este necesar< realizarea unor ample lucr<ri de investi郡ii, în contextul 
apari郡iei noilor tehnologii mai pu郡in energofage, dar prietenoase cu mediul, pentru gestionarea 
unei infrastructurii reziliente la schimb<rile climatice. 

Impactul de ansamblu al investitiilor intr-un sistem de gestionare a apei consta in dezvoltarea 
unui sector agricol cu competitivitate internationala. Efectele investitiei in dezvoltare durabila 
constau in conditii decente de munca si crestere economica, o educatie de mai buna calitate si 
egalitate intre sexe, un mod mai responsabil de productie si de consum, utilizand aproape 
exclusiv energie curata si accesibila. 
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Infrastructura meteorologic< cu insuficient< acoperire na郡ional< 

În ultimii ani, alternan郡a fenomenelor meteorologice extreme, evenimente hidrologice majore 
(furtuni, grindin<, ploi abundente 群i inunda郡ii, chiar tornade) urmate de lungi perioade de secet< 
hidrologic< 群i pedologic<, tinde s< devin< caracteristica climatic< principal<, cu puternic impact 
asupra degrad<rii solurilor 群i reducerea resurselor naturale. Având în vedere cele men郡ionate 
mai sus, pe teritoriul României se înregistreaz< o cre群tere a freceven郡ei fenomenelor 
meteorologice extreme cu caracter local precum 群i a intensit<郡ii acestora. 

România s-a num<rat printre 郡<rile din UE cu cel mai mare num<r de decese cauzate de 
inunda郡ii 群i cu cele mai multe locuin郡e deteriorate. Aproximativ 13% din suprafa郡a 郡<rii 
reprezint< zone inundabile, foarte vulnerabile în condi郡iile unor episode cu precipita郡ii 
abundente ce pot determina inunda郡ii cu efecte catastrofale. Cre群terea capacit<郡ii de avertizare 
prin dezvoltarea infrastructurii re郡elei de observa郡ii meteorologice va contribui astfel în mod 
evident la diminuarea riscului de pierderi de vie郡i omene群ti 群i de producerea unor pagube 
materiale însemnate la nivelul comunit<郡ilor situate în zone cu vulnerabilitate mare. De-
asemenea, cre群terea gradului de acurate郡e al avertiz<rilor 群i prognozelor meteorologice va 
determina 群i îmbun<t<郡irea eficien郡ei în sectoare de importanta strategica: ap<rare, interven郡ii 
de urgenta, energetic, precum si în transporturi 群i în agricultur<. 

Având în vedere scenariile privind evolu郡ia climei în urm<toarele decenii, se apreciaz< c< 
fenomenele hidro-meteorologice extreme vor determina pierderi de aproximativ 8-10 % din 
PIB-ul pe cap de locuitor pân< la sfâr群itul acestui secol. 

Sistemul Meteorologic Integrat Na郡ional (SIMIN) include în prezent 164 de sta郡ii 
meteorologice, dintre care 66 efectueaz< 群i m<sur<tori agrometeorologice. Astfel, în România, 
o sta郡ie meteorologic< deserve群te în medie aproximativ 1450 km2. De asemenea, distribu郡ia 
sta郡iilor meteorologice nu este uniform< existând suprafe郡e mari ale teritoriului României în 
care nu sunt colectate date meteorologice (de ex. jud. Braila). 

În mod curent, observa郡iile sinoptice generale sunt reprezentative pentru o arie de pân< la 100 
km în jurul sta郡iei meteorologice, dar pentru observa郡ii la scar< mic< sau local<, în care se 
manifest< fenomenele meteo periculoase, zona considerat< are dimensiuni care pot coborî spre 
10 km sau chiar mai pu郡in. 

De群i prin POS Mediu 2007 – 2013 群i prin POIM 2014 – 2020 s-au realizat sau sunt în preg<tire 
investi郡ii importante, care vor permite modernizarea 群i automatizarea unui num<r de 162 dintre 
sta郡iile meteorologice existente, persist< problema acoperirii insuficiente a teritoriului na郡ional 
pentru îmbun<t<郡irea capacit<郡ii de aten郡ionare / avertizare de tip nowcasting cu privire la 
fenomenelor meteorologice extreme cu caracter local.  

b. Obiective 
 
Având în vedere problematica prezentat< mai sus, obiectivele sectoriale ale componentei sunt 
urm<toarele: 
 

Sectorul de ap< 群i ap< uzat< 
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• Cre群terea gradului de acces al popula郡iei, în special din zonele rurale, la un serviciu 
public de ap< 群i canalizare conform cu cerin郡ele Directivelor europene 群i accesibil 
tuturor categoriilor sociale. 

 

 

 

 

Infrastructura de gospod<rire a apelor 

 

• Cre群terea gradului de siguran郡< a acumul<rilor existente, precum 群i a capacit<郡ii 
administrative 群i de interven郡ie a ANAR în situa郡iile de urgen郡<, care afecteaz< 
infrastructura de gospod<rire a apelor  

• Cre群terea contribu郡iei la reducerea impactului la schimb<rile climatice, în vederea 
reducerii suprafe郡elor expuse riscului la inunda郡ii, deservite de infrastructura de 
îmbun<t<郡iri funciare existent< - sistemele de desecare-drenaj din zonele de Nord Vest, 
Vest, Centru, Sud-Vest, Sud-Muntenia 群i Ilfov, Sud-Est 群i Nord Est 

Infrastructura meteorologic< 

 

• Cre群terea gradului de acurate郡e a produselor meteorologice de aten郡ionare / avertizare 
nowcasting în vederea reducerii num<rului de decese 群i de r<niri cauzate de fenomene 
meteorologice extreme.  
 

2. Descrierea reformelor 群i investi郡iilor  

 

Reformele: 

 

R.1 Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al 
sectorului de ap< 群i ap< uzat< 群i pentru accelerarea accesului popula郡iei la servicii de 
calitate conform directivelor europene 

 

Îndeplinirea obiectivului de cre群tere a gradului de acces al popula郡iei la serviciul public de ap< 
群i canalizare, în special în zonele rurale, este condi郡ionat< de capacitatea operatorilor regionali, 
precum 群i de calitatea 群i eficien郡a colabor<rii dintre ace群tia 群i autorit<郡ile locale / asocia郡iile de 
dezvoltare intercomunitar< (ADI), proprietarii infrastructurii de ap< 群i canal.  
 
În vederea asigur<rii unui cadru legislativ corespunz<tor acestui deziderat, este necesar< 
reglementarea urm<toarelor aspecte: 
 

• Aprobarea strategiei tarifare a operatorului regional de ap< 群i canalizare de c<tre 
adunarea general< a ADI, în baza mandatului special primit de la unit<郡ile 
administrativ-teritoriale. Astfel, operatorii regionali nu vor mai avea obliga郡ia de a 
ob郡ine hot<râri de aprobare a strategiei tarifare de la toate unit<郡ile administrativ-
teritoriale membre ADI, inclusiv de la cele nepreluate în aria de operare sau în care nu 
realizeaz< investi郡ii. 
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• Introducerea unei responsabilit<Yi noi în sarcina autorit<Yilor administraYiei publice 
locale de a 郡ine eviden郡a persoanelor fizice 群i juridice care nu evacueaz< apa uzat< la 
re郡eaua public< de canalizare 群i de a transmite, în luna martie a fiec<rui an, lista cu 
aceste persoane c<tre Garda NaYional< de Mediu. 
 

• Introducerea obliga郡iei pentru utilizatori de a se racorda la sistemele publice de 
canalizare existente, dac< nu deYin sistem individual de colectare 群i epurare 
corespunz<tor.  
 

• Permiterea organiz<rii, dup< caz, doar a serviciului de alimentare cu ap<, cu condi郡ia 
de asigurare a colect<rii apelor uzate prin alte sisteme individuale de colectare 群i 
epurare, care s< asigure acela群i nivel de protec郡ie a mediului ca 群i sistemele centralizate 
de canalizare 群i epurare. 

 

Modific<rile legislative vizeaz< autorit<郡ile locale, ANRSC, operatorii de ap< 群i canalizare, 
Garda NaYional< de Mediu, precum 群i popula郡ia beneficiar< de serviciul public de ap< 群i ap< 
uzat< din România.  
 
Principalele ac郡iuni necesare pentru implementare sunt: 
 

• Modificarea 群i completarea cadrului legal (Legea serviciului de alimentare cu ap< Кi 
de canalizare nr. 241/2006, republicat<, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare). 

 
• Definirea, la nivelul unor acte subsecvente, a cerin郡elor 群i standardelor pentru 

sistemele individuale de colectare 群i epurare, care s< asigure acela群i nivel de protec郡ie 
a mediului ca 群i sistemele centralizate. 
 

• Crearea unui mecanism de sprijinire a familiilor şi persoanelor singure  cu venituri 
reduse  pentru plata cheltuielilor realizate pentru branşarea / racordarea la sistemul de 
alimentare cu ap< şi de canalizare 群i, ulterior, pentru plata serviciului de alimentare cu 
ap< 群i de canalizare prin ajutoare lunare.  

 
Implementarea acestor ac郡iuni va fi realizat< de c<tre Ministerul Mediului Apelor 群i P<durilor 
(MMAP) în colaborare cu Ministerul Lucr<rilor Publice, Dezvolt<rii 群i Administra郡iei 
(MLPDA), Autoritatea Na郡ional< de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit<郡i 
Publice (ANRSC), Ministerul Agriculturii 群i Dezvolt<rii Rurale (MADR) 群i Ministerul 
Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene (MIPE).  
 
Termenul estimat pentru opera郡ionalizarea deplin< a m<surilor de reform< este de 2 ani de la 
adoptarea modific<rii legislative (Trim 4, 2021). 
 

În paralel, este planificat< desf<群urarea unei reforme mai complexe de consolidare a sectorului 
de ap< 群i ap< uzat< din Romania prin adoptarea unui sistem de reglementare economic< a 
serviciului public.   
 

Pentru asigurarea conform<rii cu directivele UE dar si a cre群terii calit<郡ii serviciilor, a fost 
identificat< nevoia unei schimb<ri majore în sistemul de reglementare al sectorului pentru a 
asigura continuitate pentru strategiile de tarifare 群i implicit pentru resursele financiare pentru 
operarea, între郡inerea 群i dezvoltarea sistemelor publice de ap< 群i ap< uzat<.  
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Astfel, în vederea asigur<rii unui cadrul legislativ corespunz<tor unei reglement<ri economice 
a serviciilor este necesar< reglementarea urm<toarelor aspecte: 
 

• Autorizarea expres< a ANRSC de a reglementa economic serviciile de ap< 群i de 
canalizare. 
 

• Obliga郡ia operatorilor de ap< de stabilire a strategiilor tarifare pe baza unor planuri de 
realizare a serviciului public în condi郡ii de eficien郡<, pe o perioada de 5 ani, 群i care s< 
includ< m<suri propuse de cre群tere a eficien郡ei, plan de investi郡ii atât din surse proprii, 
cât 群i din surse atrase, 群i strategia de tarifare. 
 

• Implementarea principiului privind un nivel minim pentru indicele de suportabilitate 
prin stabilirea unui nivel de referin郡< de 2,5%. 

 
Implementarea acestor ac郡iuni va fi realizat< de c<tre Ministerul Mediului Apelor 群i P<durilor 
(MMAP) în colaborare cu Ministerul Lucr<rilor Publice, Dezvolt<rii 群i Administra郡iei 
(MLPDA), Autoritatea Na郡ional< de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit<郡i 
Publice (ANRSC) 群i Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene (MIPE). 
 
Beneficiarii finali ai acestei interven郡ii vor fi to郡i operatorii de ap< 群i ap< uzat< din România 
群i toate Unit<郡ile Administrativ Teritoriale (UAT), care vor beneficia de un cadru de 
reglementare sustenabil pentru operarea 群i între郡inerea infrastructurii, pentru stabilirea 
tarifelor 群i generare de fonduri pentru investi郡ii, dar 群i utilizatorii serviciului public de ap< 群i 
ap< uzat< din Romania, care vor beneficia de servicii de calitate, sustenabile 群i la pre郡uri 
accesibile. 
 
Principalele ac郡iuni necesare pentru implementare: 
 

• Modificarea cadrului legislativ (Legea serviciului de alimentare cu ap< Кi de 
canalizare nr. 241/2006, republicat<, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare) 

• Consolidarea capacita郡ii ANRSC pentru reglementarea economic< a serviciilor prin 
asigurarea infrastructurii de colectare / procesare informa郡ii, dezvoltarea procedurilor 
interne pentru reglementarea economica a serviciilor 群i instruirea pentru personalul 
A.N.R.S.C. 群i cei ai operatorilor de servicii. 

• Dezvoltarea platformei digitale pentru benchmarking reglementat în sectorul de ap< 群i 
ap< uzat<. 

• Dezvoltarea platformei digitale pentru reglementarea economic< a serviciilor (strategii 
de tarifare prin planuri de realizare a serviciului public în condi郡ii de eficien郡<). 

 
Termenul estimat pentru opera郡ionalizarea deplin< a acestor m<suri este de 4 ani de la 
adoptarea modific<rii legislative (Trim 4, 2022), dar autorit<郡ile responsabile nu propun în 
acest moment includerea în plan a unui jalon (milestone) având în vedere complexitatea 群i 
riscurile asociate implement<rii acestei reforme.   
 
În ceea ce prive群te legisla郡ia în materie de ajutor de stat, reformele nu vor afecta cadrul legal 
existent care permite îndeplinirea îndeplinirea punctelor 211 群i 212 pentru monopolul natural 
din Comunicarea Comisiei 2016/C 262/01 群i a punctului punctul 188 pentru monopolul legal 
din aceea群i Comunicare. Infrastructura construit< pentru serviciul public se va afla în 
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continuare în proprietatea autorit<郡ilor locale iar operarea infrastructurii se va realiza exclusiv 
de c<tre un operator regional de ap< 群i canalizare, o companie constituit< conform prevederilor 
Legii nr. 51/2006, de郡inut< în propor郡ie de 100% de c<tre autorit<郡i locale 群i care are ca unic 
scop furnizarea de servicii de ap< 群i canalizare într-o zon< geografic< bine delimitat<, la tarife 
aprobate de c<tre ANRSC. 軍inând cont de considerentele de mai sus, se poate aprecia c< nu 
este afectat< competi郡ia.  
 
 
R.2 Reconfigurarea actualului mecanism economic al ANAR în vederea asigur<rii 
moderniz<rii 群i între郡inerii sistemului na郡ional de gospod<rire a apelului precum 群i a 

implement<rii corespunz<toare a Directivei Cadru Ap< 群i a Directivei inunda郡ii 
 

În vederea asigur<rii moderniz<rii 群i între郡inerii sistemului na郡ional de gospod<rire a apelului 
precum 群i a implement<rii corespunz<toare a Directivei Cadru Ap< 群i a Directivei inunda郡ii, la 
nivelul ANAR trebuie asigurat un management cât mai eficient al costurilor. Astfel, este 
necesar< reglementarea unui nou mecanism economic care s< permit< ANAR s< raspund< în 
mod optim nevoilor consumatorilor inclusiv prin îmbun<t<郡irea conexiunii dintre atribu郡ii 群i 
structura de personal.   
 
Reglementarea unui nou mecanism economic va fi opera郡ionalizat< prin: 
 

• Modificarea Legii Apelor nr. 107 / 1996 în ceea prive群te analiza economic<, parte a 
planurilor de management pe bazine hidrografice, care include evaluarea importanYei 
economice a activit<Yii de gestionare şi utilizare durabil< a apei, evaluarea tendinYelor 
privind evoluYia cerinYei de ap< şi a volumelor de ap< prelevate la nivelul 
bazinului/spaYiului hidrografic, precum şi a indicatorilor macroeconomici pe termen 
mediu şi lung, mecanismul recuper<rii costurilor pentru serviciile comunitare de 
utilit<Yi publice în domeniul apei - captare, tratare, distribuYie ap< potabil< pentru 
populaYie, industrie, unit<Yi agrozootehnice, mecanismului recuper<rii costurilor pentru 
protecYia mediului, ce cuprinde servicii de colectare şi epurare a apelor uzate. 
 

M<sura de mai sus vizeaz< 群i va fi realizat< în consultare cu MMAP, ANAR, INHGA, MADR, 
ANIF, ANPA, produc<torii de energie, operatorii regionali de ap< 群i canalizare, furnizorii de 
ap< pentru iriga郡ii 群i alte p<r郡i interesate.  
 
Principalele ac郡iuni necesare pentru implementare sunt: 
 

• Elaborarea studiilor pentru reconfigurarea mecanismului economic al ANAR, inclusiv 
analiza economic<, parte a planurilor de management pe bazine hidrografice. 

• Modificarea 群i completarea cadrului legal (Legea Apelor nr. 107 / 1996, republicat<, 
cu modific<rile şi complet<rile ulterioare). 

 

În vederea încadr<rii în perioada de implementare a PNRR, pentru realizarea acestei reforme 
complexe, este necesar< colaborarea cu o institu郡ie financiar< interna郡ional< care va asigura 
accesul rapid 群i eficient la expertiza tehnic< necesar< pentru configurarea noului mecanism 
economic.  st
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M<sura de reform< va fi implementat< în perioada 2022 – 2024.   

 
R.3 Consolidarea cadrului legislativ actual privind stabilirea pragurilor pentru 
avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase 群i a fluxului de elaborare 群i 
transmitere a inform<rilor, aten郡ion<rilor 群i avertiz<rilor meteorologice 

 
In prezent, cadrul legal privind stabilirea pragurilor pentru avertizarea fenomenelor 
meteorologice periculoase 群i a fluxului de elaborare 群i transmitere a inform<rilor, aten郡ion<rilor 
群i avertiz<rilor meteorologice prezinta deficiente, pe de o parte de ordin administrativ, iar pe 
de alta parte din perspectiva fundamentarii. 

Deficientele de ordin administrativ sunt generate de faptul ca Ordinul nr. 3403/2012 pentru 
aprobarea procedurilor de codificare a inform<rilor, atenМion<rilor Кi avertiz<rilor 
meteorologice Кi hidrologice, in vigoare de la 14 noiembrie 2012 pân< la 07 iulie 2019, a fost 
abrogat 群i înlocuit partial prin Ordinul 459/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaМiilor de urgenМ< generate de fenomene hidrometeorologice periculoase 
având ca efect producerea de inundaМii, secet< hidrologic<, precum Кi incidente/accidente la 
construcМii hidrotehnice, polu<ri accidentale pe cursurile de ap< Кi polu<ri marine în zona 
costier<. 

Astfel, cadrul legislativ in vigoare in prezent, nu detaliaza Procedura de codificare a 

inform<rilor, atenМion<rilor Кi avertiz<rilor meteorologice care se emit în cazul producerii 
de fenomene meteorologice periculoase la scar< na郡ional< sau regional, ci doar Procedura 
de codificare Кi conМinutul inform<rilor, atenМion<rilor, avertiz<rilor Кi prognozelor 
hidrologice, emise de c<tre Institutul NaМional de Hidrologie Кi Gospod<rire a Apelor (prin 
Centrul NaМional de Prognoze Hidrologice) Кi de c<tre AdministraМiile Bazinale de Ap< (prin 
Serviciul de Prognoze Bazinale, Hidrologie Кi Hidrogelogie) – Anexa 5 la ”Regulamentului 
privind gestionarea situaМiilor de urgenМ< generate de fenomene hidrometeorologice 
periculoase având ca efect producerea de inundaМii, secet< hidrologic<, precum Кi 
incidente/accidente la construcМii hidrotehnice, polu<ri accidentale pe cursurile de ap< Кi 
polu<ri marine în zona costier<”. 

Prin urmare, este necesar a se realiza consolidarea cadrului legal privind procedura de 
codificare a inform<rilor, aten郡ion<rilor 群i avertiz<rilor meteorologice care se emit în cazul 
producerii de fenomene meteorologice periculoase la scar< na郡ional< sau regional< de catre 
Ministerul Mediului, Apelor 群i P<durilor prin Administratia Nationala de Meteorologie – 
institutie responsabila cu stabilirea pragurilor pentru avertizarea fenomenelor meteorologice 
periculoase 群i fluxul de elaborare 群i transmitere a inform<rilor, aten郡ion<rilor 群i avertiz<rilor 
privind fenomenele meteorologice periculoase. 

Deficientele de fundamentare a cadrului legal sunt date de faptul ca metodologia de stabilire a 
pragurilor de pentru avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase 群i fluxul de elaborare 
群i transmitere a inform<rilor, aten郡ion<rilor 群i avertiz<rilor privind fenomenele meteorologice 
periculoase nu este aprobata si ca aceasta are la baza informatiile privind inregistrarea 
fenomenelor meteorlogice periculoase furnizate doar de cele 164 de statii meteorlogice de 
suprafata din reteaua Adminsitratie Nationale de Meteorologie. 

Datele furnizate de statiile meteorlogice de suprafata din reteaua Adminsitratie Nationale de 
Meteorologie sunt insufieciente in a stabili o procedura de codificare a inform<rilor, 
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aten郡ion<rilor 群i avertiz<rilor meteorologice pentru producerea de fenomene meteorologice 
periculoase la scar< regional< dat fiind caracterul local al fenomenelor meteorlogice 
periculoase care este in crestere si care nu poate fi descris cu acuratetea necesara in baza 
informatiilor provenite de la reteaua actuala de statii meteorologice. 

Prin urmare, cresterea densitatii actuale a retelei de statii meteorlogice de suprafata prin 
dezvoltarea a 300 de sta郡ii meteorologice automate 群i autonome de suprafa郡< 群i 100 de sta郡ii 
agrometeorologice va determina cre群terea eficacit<郡ii prognozelor 群i avertiz<rilor 
meteorologice la apari郡ia riscului de producere a inunda郡iilor, dar si consolidarea cadrului 
legislativ actual privind stabilirea pragurilor pentru avertizarea fenomenelor meteorologice 
periculoase 群i a fluxului de elaborare 群i transmitere a inform<rilor, aten郡ion<rilor 群i avertiz<rilor 
meteorologice. 

In baza informatiilor care vor proveni de la cele 300 de sta郡ii meteorologice automate 群i 
autonome de suprafa郡< 群i 100 de sta郡ii agrometeorologice, avand in vedere ca un numar mai 
mare de informatii meteorlogice vor asigura un grad de reprezentativitate mai ridicat pentru 
identificarea posibilelor consecinte ale fenomenelor meteorlogice periculoase ce stau la baza 
stabilirii pragurilor de avertizare a fenomenelor meteorlogice periculoase ce se produc intr-o 
zona restransa sau la nivel regional, se va putea adopta o metodologie acurata de stabilire a 
pragurilor pentru avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase si de consolidare a 
cadrului legislativ in aceasta directie. 

Consolidarea cadrului legislativ privind stabilirea pragurilor pentru avertizarea fenomenelor 
meteorologice periculoase 群i a fluxului de elaborare 群i transmitere a inform<rilor, aten郡ion<rilor 
群i avertiz<rilor meteorologice se va realiza prin: 

- Stabilirea con郡inutului mesajelor de avertizare meteorologic< 群i consecin郡ele posibile ale 
producerii de fenomene meteorologice periculoase la scar< na郡ional< sau regional< in 
functie de posibilele consecinte ale vantului puternic, ale ploilor importante cantitativ, 
ale desc<rc<rile electrice 群i grindinei, ale temperaturilor maxime extreme si minime 
extreme, precum si ale poleiului sau ce郡ii.  

- Stabilirea continutului fluxului informativ operativ pentru transmiterea inform<rilor, 
aten郡ion<rilor 群i avertiz<rilor meteorologice la nivel national si regional. 

Consolidarea cadrului legislativ actual privind stabilirea pragurilor pentru avertizarea 
fenomenelor meteorologice periculoase 群i a fluxului de elaborare 群i transmitere a inform<rilor, 
aten郡ion<rilor 群i avertiz<rilor meteorologice împreun< cu implementarea investi郡iei propuse va 
conduce la cre群terea capacit<郡ii de avertizare cu privire la riscul producerii fenomenelor 
meteorologice severe 群i a riscului de inunda郡ii va avea un impact pozitiv semificativ, direct si 
indirect, la nivelul tuturor comunitatilor prin cresterea calitatii actului de guvernanta a 
autoritatilor publice centrale si locale, care vor de郡ine astfel instrumentele necesare pentru a 
contribui la actul decizional de organizare, conducere 群i aplicare a tuturor m<surilor pentru 
prevenirea efectelor fenomenelor meteorologice severe. Printre fenomenele hidro-
meteorologice care afecteaz< semificativ comunit<郡ile trebuie men郡ionate în primul rând 
inunda郡iile catastrofale determinate de episoade cu precipita郡ii abundente în intervale scurte de 
timp, ale c<ror efecte pot fi diminuate sau prevenite în condi郡iile în care sunt transmise 
autorit<郡ilor 群i popula郡iei prognoze 群i avertiz<ri cu grad ridicat de acurate郡e 群i eficacitate, ceea 
ce va contribui la realizarea obiectivelor Strategiei de Crestere Durabila. 
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Investi郡iile 

 
Sectorul de ap< 群i ap< uzat< 

 

I.1 Extinderea sistemelor de ap< 群i canal în localit<郡i aflate în aglomer<ri mai mari de 
2000 de locuitori echivalen郡i (l.e), prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu 
Directivele europene (Alocare 600 mil. euro) 
 
M<sura vizeaz< lucr<ri de construc郡ii necesare pentru extinderea re郡elelor de ap< 群i canalizare 
în localit<郡i cuprinse în aglomer<rile mai mari de 2000 de locuitori echivalen郡i (l.e), prioritizate 
prin Planul de accelerare a conform<rii cu Directivele europene. 
 
Alocarea va fi direc郡ionat< prioritar c<tre aglomer<rile care au sau care vor avea pân< la 
31.12.2023 sta郡ii de epurare a apelor uzate finan郡ate prin alte surse (în principal POIM 2014 – 
2020) 群i în care extinderea re郡elelor existente va permite atingerea unui grad de conectare cât 
mai ridicat pân< în trim. 2 2026. 
 
Lista indicativ< a aglomer<rilor care pot face obiectul acestor investi郡ii pentru extinderile de 
re郡ele de ap< 群i canal este prezentat< în Anexa 5, iar accesul la finan郡are se va face în func郡ie 
de nivelul de maturitate al proiectelor de investi郡ii 群i în limita aloc<rii disponibile.  
 
Complementaritatea cu proiectele regionale de ap< 群i canalizare finan郡ate prin POIM 2014 – 
2020 va fi verificat< la nivel de proiect de investi郡ii, pentru fiecare investi郡ie propus<, printr-un 
protocol care va fi încheiat în acest sens între MMAP 群i MIPE – AM POIM 2014 – 2020.  
 
Investi郡iile vor fi implementate de c<tre autorit<郡ile publice locale în parteneriat cu operatorul 
sistemului existent.  
 
Beneficiarii finali ai investi郡iei vor fi locuitorii din aglomer<rile urbane de peste 2.000 l.e. 
prioritizate conform celor de mai sus. 
 
Ajutor de stat:  
 

Beneficiarii de finan郡are vor fi autorit<郡i locale iar infrastructura construit< se va afla în 
proprietatea acestora. Operarea infrastructurii se va realiza exclusiv de c<tre un operator 
regional de ap< 群i canalizare, o companie constituit< conform prevederilor Legii nr. 51/2006, 
de郡inut< în propor郡ie de 100% de c<tre autorit<郡i locale 群i care are ca unic scop furnizarea de 
servicii de ap< 群i canalizare într-o zon< geografic< bine delimitat<, la tarife aprobate de c<tre 
Autoritatea Na郡ional< de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit<郡i Publice. 
 
Existen郡a ajutorului: 
 
a. În etapa de construc郡ie 
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Ajutorul de stat poate fi exclus în aceast< etap< având în vedere faptul c< infrastructura finan郡at< 
se va afla în proprietatea autorit<郡ilor locale fiind îndeplinite punctele 211 群i 212 pentru 
monopolul natural din Comunicarea Comisiei 2016/C 262/01, respectiv faptul c< infrastructura 
nu se confrunt< cu o concuren郡< direct<, finan郡area privat< este nesemnificativ< în sector 群i 
infrastructura nu este conceput< pentru a favoriza în mod selectiv o întreprindere sau un sector 
anume, ci ofer< servicii / beneficii pentru societate în general. De asemenea, finan郡area PNRR 
nu va fi folosit< pentru subven郡ionarea încruci群at< sau indirect< a altor activit<郡i economice, 
inclusiv exploatarea infrastructurii. 
Furnizorii de lucr<ri de execu郡ie /servicii de / echipamente vor fi selecta郡i printr-o procedur< 
deschis<, competitiv<, transparent< 群i non-discriminatorie în conformitate cu legisla郡ia 
na郡ional< 群i european<, astfel încât ajutorul de stat poate fi exclus la acest nivel. 
 
b. În etapa de operare 
 
În aceast< etap< ajutorul de stat poate fi exclus deoarece operarea va fi realizat< de c<tre un 
operator regional de ap< 群i canalizare care de郡ine un monopol legal pentru servicii de ap< 群i 
canalizare în conformitate cu cerin郡ele din Comunicarea Comisiei 2016/C 262/01, punctul 188. 
Operatorul regional nu are competi郡ie pe pia郡a serviciilor de ap< 群i canalizare pe teritoriul 
ac郡ionarilor s<i 群i nu este activ în alte pie郡e în afara ariei sale de operare.  
 
c. Contractori externi 
 
Furnizorii de servicii de lucr<ri / echipamente vor fi selecta郡i printr-o procedur< deschis<, 
competitiv<, transparent< 群i non-discriminatorie în conformitate cu legisla郡ia na郡ional< 群i 
european<, astfel încât ajutorul de stat poate fi exclus la acest nivel.  
 
d. Utilizatorul final 
 
Infrastructura construit< va fi accesibil< tuturor utilizatorilor poten郡iali în mod 
nediscriminatoriu la acela群i tarif unitar în aria de operare. Nivelul tarifului la consumatorul 
final, care acoper< costurile opera郡ionale, de mentenan郡< 群i înlocuire) este propus de operatorul 
regional spre aprobarea autorit<郡ilor locale 群i a autorit<郡ii na郡ionale de reglementare. Prin 
urmare, ajutorul de stat poate fi exclus la acest nivel.  
 
 
I.2 Colectarea apelor uzate în aglomer<rile mai mici de 2000 de l.e. care împiedic< 
atingerea unei st<ri bune a corpurilor de ap< 群i / sau afecteaz< arii naturale protejate 

(Alocare 200 mil. euro) 
 
M<sura vizeaz< aglomer<rile mai mici de 2000 de l.e. iar alocarea de 200 mil. euro va fi 
direc郡ionat< prioritar c<tre aglomer<rile care afecteaz< semnificativ starea corpurilor de ap< 群i 
/ sau starea de conservare a unor arii naturale protejate.  
 
Solu郡iile tehnice de canalizare fezabile vor fi stabilite la nivel de proiect 群i pot fi sisteme 
individuale de colectare 群i epurare, care s< asigure acela群i nivel de protec郡ie a mediului ca 群i 
sistemele centralizate, sisteme publice inteligente (fose comune) pentru procesarea apelor uzate 
urbane sau, în situa郡ii excep郡ionale 群i temeinic justificate, prin colectarea în sistem centralizat 
群i epurarea în sta郡ii existente. Nu se va finan郡a construirea de sta郡ii de epurare.  
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Investi郡iile în  sistemele individuale sau alte sisteme adecvate (comune) construite pentru 
preluarea înc<rc<rii din aglomer<rile sub 2000 de l.e. care împiedic< atingerea unei st<ri bune 
a corpurilor de ap< 群i / sau afecteaz< arii naturale protejate vor fi demarate ulterior aprob<rii 
modific<rilor legislative privind sistemele individuale adecvate (Milestone 1) 群i a intr<rii în 
vigoare a actului normativ prin care este aprobat Programul na郡ional prima conectare la re郡elele 
de ap< 群i canalizare (Milestone 2). 
 
În situa郡ia pu郡in probabil< în care localitatea ce constituie o aglomerare sub 2000 de l.e., care 
împiedic< atingerea unei st<ri bune a corpurilor de ap< 群i / sau afecteaz< arii naturale protejate, 
nu este alimentat< cu ap< potabil<, alimentarea acesteia se poate propune spre finan郡are în 
condi郡iile în care sursa de ap< se afl< pe raza localit<郡ii respective sau în imediata apropiere. 
De asemenea, sursa de ap< poate fi 群i o aduc郡iune existent< de ap< potabil< / brut<. Nu se va 
finan郡a construirea de sta郡ii de tratare.     
 
Lista indicativ< a aglomer<rilor sub 2000 de l.e care pot face obiectul acestor investi郡ii este 
cuprins< în Planul naМional de management aferent porМiunii din bazinul hidrografic 
internaМional al fluviului Dun<rea care este cuprins< pe teritoriul României, iar accesul la 
finan郡are se va face în func郡ie de nivelul de maturitate al proiectelor de investi郡ii 群i în limita 
aloc<rii disponibile. 
 
Investi郡iile vor fi implementate de c<tre autorit<郡ile publice locale în parteneriat cu operatorul 
sistemului existent.  
 
Beneficiarii finali ai investi郡iei vor fi locuitorii din aglomer<rile urbane sub 2.000 l.e. 
prioritizate conform celor de mai sus. 
 
Ajutor de stat:  
 

Beneficiarii de finan郡are vor fi autorit<郡i locale iar infrastructura construit< se va afla în 
proprietatea acestora. Operarea infrastructurii se va realiza exclusiv de c<tre un operator 
regional de ap< 群i canalizare, o companie constituit< conform prevederilor Legii nr. 51/2006, 
de郡inut< în propor郡ie de 100% de c<tre autorit<郡i locale 群i care are ca unic scop furnizarea de 
servicii de ap< 群i canalizare într-o zon< geografic< bine delimitat<, la tarife aprobate de c<tre 
Autoritatea Na郡ional< de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit<郡i Publice. 
 
Existen郡a ajutorului 
 
a. În etapa de construc郡ie 
 
Ajutorul de stat poate fi exclus în aceast< etap< având în vedere faptul c< infrastructura finan郡at< 
se va afla în proprietatea autorit<郡ilor locale fiind îndeplinite punctele 211 群i 212 pentru 
monopolul natural din Comunicarea Comisiei 2016/C 262/01, respectiv faptul c< infrastructura 
nu se confrunt< cu o concuren郡< direct<, finan郡area privat< este nesemnificativ< în sector 群i 
infrastructura nu este conceput< pentru a favoriza în mod selectiv o întreprindere sau un sector 
anume, ci ofer< servicii / beneficii pentru societate în general. De asemenea, finan郡area PNRR 
nu va fi folosit< pentru subven郡ionarea încruci群at< sau indirect< a altor activit<郡i economice, 
inclusiv exploatarea infrastructurii. 
Furnizorii de lucr<ri de execu郡ie /servicii de / echipamente vor fi selecta郡i printr-o procedur< 
deschis<, competitiv<, transparent< 群i non-discriminatorie în conformitate cu legisla郡ia 
na郡ional< 群i european<, astfel încât ajutorul de stat poate fi exclus la acest nivel. 
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b. În etapa de operare 
 
În aceast< etap< ajutorul de stat poate fi exclus deoarece operarea va fi realizat< de c<tre un 
operator regional de ap< 群i canalizare care de郡ine un monopol legal pentru servicii de ap< 群i 
canalizare în conformitate cu cerin郡ele din Comunicarea Comisiei 2016/C 262/01, punctul 188. 
Operatorul regional nu are competi郡ie pe pia郡a serviciilor de ap< 群i canalizare pe teritoriul 
ac郡ionarilor s<i 群i nu este activ în alte pie郡e în afara ariei sale de operare.  
 
c. Contractori externi 
 
Furnizorii de servicii de lucr<ri / echipamente vor fi selecta郡i printr-o procedur< deschis<, 
competitiv<, transparent< 群i non-discriminatorie în conformitate cu legisla郡ia na郡ional< 群i 
european<, astfel încât ajutorul de stat poate fi exclus la acest nivel.  
 
d. Utilizatorul final 
 
Infrastructura construit< va fi accesibil< tuturor utilizatorilor poten郡iali în mod 
nediscriminatoriu la acela群i tarif unitar în aria de operare. Nivelul tarifului la consumatorul 
final, care acoper< costurile opera郡ionale, de mentenan郡< 群i înlocuire) este propus de operatorul 
regional spre aprobarea autorit<郡ilor locale 群i a autorit<郡ii na郡ionale de reglementare. Prin 
urmare, ajutorul de stat poate fi exclus la acest nivel.  
 
I.3 Sprijinirea conect<rii popula郡iei cu venituri mici la re郡elele de alimentare cu ap< 群i 
canalizare existente  
 
M<sura vizeaz< sprijinirea familiilor şi persoanelor singure  cu venituri reduse (care au media 
veniturilor b<neşti nete lunare sub salariul minim brut pe Yar< garantat la plat< pe membru de 
familie) pentru plata cheltuielilor de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu ap< 
şi de canalizare.  
 
Investi郡ia va fi gestionat< de c<tre AFM printr-un program de lucr<ri de bran群are / racordare a 
gospod<riilor vulnerabile la re郡elele existente. Programul investi郡ional de 168 mil. euro va fi 
implementat de autorit<郡ile locale prin operatorii publici de ap< 群i canalizare care administreaz< 
sistemele edilitare vizate.    
 
Programul va finan郡a costurilor suportate 群i justificate conform prevederilor legale de c<tre 
autorit<郡ile contractante f<r< dep<群irea nivelului de 2000 de euro / gospod<rie conectat<.  
 
Mecanismul de implementare a acestei m<suri de investi郡ii va fi detaliat într-un act normativ 
de adoptare a Programului na郡ional Prima conectare la ap< Кi canalizare. 
 
Ajutor de stat:  
 

Beneficiarii finali de finan郡are sunt familii şi persoane singure cu venituri reduse iar finan郡area 
este exclusiv în scopul pl<郡ii cheltuielilor de branşare/racordare la sistemul public de alimentare 
cu ap< şi canalizare aflat în proprietatea autorit<郡ilor locale 群i exploatat de c<tre operatorii 
regionali care îndeplinesc condi郡iile de monopol natural 群i legal. Nefiind afectat< competi郡ia, 
m<sura de investi郡ii nu implic< elemente de ajutor de stat.  
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Infrastructura de gospod<rire a apelor 

 

 
I.4 Adaptarea la schimb<rile climatice prin automatizarea 群i digitalizarea echipamentelor 

de evacuare 群i stocare a apei la acumul<ri pentru asigurarea debitului ecologic 群i 
cre群terea siguran郡ei aliment<rii cu ap< a popula郡iei 群i reducerea riscului la inunda郡ii  
 
M<sura vizeaz< urm<toarele lucr<ri de interven郡ie la infrastructura existent<: 
 
a. Reabilitarea liniilor de ap<rare existente în conformitate cu Directiva Inunda郡ii 群i cu 

Strategia Na郡ional< pentru Managementul Riscului la Inunda郡ii  
 
Se vor avea în vedere zonele în care s-au produs cele mai multe devers<ri 群i bre群e în liniile de 
ap<rare împotriva inunda郡iilor în ultimii 7 ani, corelat 群i cu daunele economice medii anuale 
produse de evenimentele hidrologice adverse. Lucr<rile vor fi prioritizate pe baza planurilor 
de prevenire 群i protec郡ie 群i diminuarea efectelor inunda郡iilor 群i vor consta în umpluturi din 
materiale locale extrase din zonele dig-mal urmate de acoperirea cu un strat vegetal înierbat.  
 
 
b. Reabilitarea acumul<rilor existente care necesit< interven郡ii de urgen郡< pentru 

exploatarea în condi郡ii de  

 
Sunt vizate lucr<ri de repara郡ii / reabilit<ri ale structurilor deteriorate, refaceri ale sistemelor 
de etan群are 群i drenaj, 群i reabilitarea sau înlocuirea echipamentelor hidromecanice, 
automatizarea mecanismelor de actionare, reabilitarea/modernizarea echipamentelor 
electrice. Odat< cu reabilitarea 群i modernizarea echipamentelor hidromecanice, proiectele vor 
include 群i sisteme SCADA prin asigurarea locatiilor de tip container securizat pentru 
echipamentele IT&C, asigurarea comenzilor si action<rilor centralizat si integrarea cu 
sistemele de monitorizare existente. În plus, pentru acumularile cu rol foarte important în 
asigurarea apei brute pentru sistemele de alimentare cu ap< (atât cele cu priza direct< cat si 
cele care furnizeaza servicii de reglare a debitelor pentru prizele aval) sunt avute in vedere 
solutii pentru oxigenare si reducerea fenomenelor de eutrofizare.  
 
Proiectele de reabilitare a acumul<rilor existente vor fi selectate în baza prioritiz<rii realizate 
prin aplicarea metodologiei de prioritizare din punct de vedere al exploat<rii în siguran郡< a 
acestora. Sunt vizate acumul<ri existente care necesit< interven郡ie în regim urgen郡<, fiind 
considerate critice din punct de vedere atat al func郡ion<rii în siguran郡< cât 群i al asigur<rii 
folosin郡elor. Enumer<m câteva acumul<ri, cu titlu de exemplu 群i f<r< a ne limita la acestea: 
Acumularea Le群u judetul Bihor, Acumularea Valea de Pe群ti judetul Hunedoara, Acumularea 
Siriu, jude郡ul Buz<u, Acumularea Dridu, jude郡ul Ialomi郡a, Acumularea Surduc, jud. Timi群, 
Nodul Hidrotehnic Sânmartinul Maghiar, jud. Timi群, Acumularea Halceni, judetul Ia群i, 
Acumularea  Cazanesti, judetul Vaslui, Acumularea Cuibul Vulturilor, jud. Vaslui, 
Acumularea Solesti, pe raul Vasluiet, judetul Vaslui, Acumularea Parcovaci pe raul 
Bahlui,judetul Iasi, Nodul Hidrotehnic Stanca-Costesti, Acumularea Poiana Uzului, jud. 
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Bacau, Acumularea Solca, jud. Suceava, Acumulare Trotus, mun. Onesti, jud. Bacau, 
Acumularea Budeasa, judetul Arges, Acumularea Cuceu jude郡ul Salaj, Acumularea Gilau, jud. 
Cluj, Acumularea Bunget I, judetul Dâmbovi郡a, Acumularea Gole群ti, jude郡ul Arge群, Lacul 
Morii 群i nodurile hidrotehnice din aval, mun Bucure群ti, judetul Dâmbovi郡a, Acumularea 
Adunati, judetul Dâmbovi郡a, Acumularea Ilfoveni, judetul Dâmbovi郡a, Acumularea Udresti, 
judetul Dâmbovi郡a, Acumularea Buftea, jud. Ilfov, Acumularea Maracineni, jud. Arges, 
Polderul Moftin, jud. Satu Mare, Polderul Supur, jud. Satu Mare, acumularea Crestur, jud. 
Bihor, Acumularea S<lacea, jude郡ul Bihor, Lucr<ri de reten郡ie aluviuni Lacul Ro群u. 
 
Efectele schimbarilor climatice sunt resimtite atat in cresterea numarului de evenimente de tip 
flash flood dar si prin cresterea frecventei si a debitelor maxime ale inundatiilor pe cursurile 
de apa, inregistrate in ultimii 20 de ani (evenimentele din 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2016, 
2018 fiind relevante in acest sens), ceea ce poate conduce la situatii dificil de controlat sau 
chiar pierderi de vieti omenesti. Aceasta frecventa crescuta a evenimentelor de inundatii a 
condus la uzura mai rapid< a echipamentelor si capacitatilor de evacuare  si reducerea duratei 
de viata a constructiei/echipamentelor. In ultimii ani, s-a semnalat o crestere a numarului de 
incidente la echipamentele de control al evacuarii apelor in conditii de inundatii pe fondul 
operarii frecvente si al imbatranirii infrastructurii. Limitarea capacit<郡ilor de atenuare a 
viiturilor prin acumularile existente implica o crestere a riscurilor tehnologice ale liniilor de 
aparare din aval si la pericolul cedarii digurilor prin depasirea coronamentului acestora fiina 
astfel necesare lucrari de reabilitare/redimensionare si modernizare pentru acumularile 
existente. 
 
In plus alternanta de inundatii – secete anuale generate de schimbarile climatice, ridica 
probleme de asigurare a apei brute de calitate si asigurarea debitelor ecologice în aval de 
acumul<ri implicit dificultati in implementarea Directivei cadru Ap< CE 60/2000 si atingerea 
st<rii bune sau a poten郡ialului ecologic pentru corpurile de ap< din Romania. Reducerea 
calitatii apei in acumulari in perioadele cu temperaturi ridicate si secete precum si 
tranzitarea/acumularea in perioade de ape mari a deseurilor de plastic si masa lemnoasa care 
produc blocaje la poduri si creeaza probleme legate de poluarea apelor cu plastic inclusiv la 
nivel transfrontier fiind necesara realizarea unor lucrari atat la acumulari cat si sectiuni de 
control in aval pentru colectare si valorificare a deseurilor transportate pe cursurile de apa in 
conditiile apelor mari. 
 
O alta consecinta evidentiata de evenimentele din ultimii ani sunt modificarile 
hidromorfologice ale albiilor cursurilor de apa care au condus la modificarea parametrilor 
proiectati pentru polderele nepermanente care realizeaza atenuarea undelor de viitura, 
necesitand redimensionari in mod similar cu acumularile permanente.  
Astfel, la nivelul fiecarui bazin hidrografic sunt necesare pe langa studiile adiacente de re-
operare si exploatare optimizata a acumularilor existente si lucrari de modernizare si 
automatizare a echipamentelor hidromecanice acumularilor, reducerea infiltratiilor, 
stabilizarea versantilor cu semne de alunecare, lucrari la rizberme si disipatori, reducerea 
subpresiunilor, sisteme de aerare si insule flotante verzi si pentru producere de energie 
fotovoltaica si favorizarea infiltrarii apei in panza freatica prin ploderele si acumularile 
existente si propuse pentru reducerea efectelor secetei pe terenurile adiacente, corelat cu 
masurile de indepartare/reproiectare a pragurilor, relocare de diguri, remeandrare si activare a 
luncilor inundabile din capitolul de biodiversitate. 
 
Prin aceast< m<sur< nu se propune construirea de acumul<ri permanente noi. În paralel cu 
lucr<rile de reabilitare 群i modernizare, este necesar< adaptarea la schimb<rile climatice în 
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vederea cre群terii capacit<郡ii de acumulare/atenuare a viiturilor, protec郡ia 群i conservarea 
biodiversit<郡ii, prin crearea unor acumul<ri nepermanente/poldere noi folosindu-se liniile de 
ap<rare existente.  Se are in vedere reabilitarea polderelor Moftin, jud. Satu Mare Supur, jud. 
Satu Mare, si Cuceu, jud. S<laj. Zonele cu risc poten郡ial semnificativ avute în vedere pentru 
investi郡ii de acest tip sunt, în principal, bazinele Oltului Superior 群i Mure群ului. 
 
Reabilitarea acumul<rilor va permite re-operararea acestora pentru folosinte multiple, în 
vederea adapt<rii la noile cerin郡e. Acestea includ adaptarea la evolu郡ia cerin郡elor de ap<, noi 
regimuri hidrologice influen郡ate de schimb<rile climatice 群i noi cerin郡e ecologice (debitul 
ecologic), Acolo unde este fezabil 群i 郡inând cont de cerin郡e群e de mediu 群i de respectarea 
principiului precau郡iei, interven郡iile vor fi dublate de m<suri de reabilitare a unor poldere 
existente 群i/ sau de realizarea unora noi ca tampon pentru diminuarea efectelor inunda郡iilor 群i 
secetelor. 
 
Pentru întreaga infrastructura de gospod<rire a apelor se va analiza stadiul 群i necesitatea 
reabilitarilor / retehnologizarilor cu respectarea întocmai a m<surilor impuse prin  Directiva 
Cadru Apa si Directiva privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii si se vor 
propune lucrari pentru asigurarea conectivitatii longitudinale (scari de pesti, by-pass-uri), 
asigurarea debitelor ecologice pe cursurile de rau, prevenirea eutrofizarii lacurilor de 
acumulare, cu respectarea procedurilor 群i conditiilor impuse de autoritatile de mediu. 
 
În vederea încadr<rii în perioada de implementare a PNRR, pentru realizarea acestor investi郡ii, 
este necesar< colaborarea cu o institu郡ie financiar< interna郡ional< care va asigura accesul rapid 
群i eficient la expertiza tehnic< necesar< pentru actualizarea / elaborarea studiilor de fezabilitate 
群i integrarea acestora, dup< caz, în proiecte integrate la nivel de bazin hidrografic. 
 
Investi郡iile vor fi implementate de c<tre MMAP prin ANAR 群i cele 11 administra郡ii bazinale.   
 
Ajutor de stat 
 
Ac郡iunile de prevenire a riscului la inunda郡ii fac parte din atributele exercitate de o autoritate 
public< 群i nu reprezint< ajutor de stat. 
 
 
I.5 Dotarea adecvat< a administra郡iilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, 
prevenirea 群i gestionarea situa郡iilor de urgen郡<  

 

M<sura vizeaz< dotarea ANAR / administra郡iilor bazinale cu utilaje pentru acces 群i interventie 
în teren accidentat 群i senilate amfibii pentru acces 群i transportul sacilor / digurilor mobile în 
zone greu accesibile, drone dotate cu senzori LIDAR/FLIR/fotogrametrie, tehnologii 
geoelectrorezistive/georadar a corpurilor digurilor, precum 群i infrastructur< hardware 群i 
software.  

Investi郡iile vor fi implementate de c<tre MMAP prin ANAR 群i cele 11 administra郡ii bazinale. 

Ajutor de stat 
 
Ac郡iunile de prevenire a riscului la inunda郡ii fac parte din atributele exercitate de o autoritate 
public< 群i nu reprezint< ajutor de stat. 
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I.6 Realizarea cadastrului apelor  

 
M<sura vizeaz< delimitarea rapid< a albiilor minore a cursurilor de ap<, utilizând tehnici de 
interpretare 群i prelucrare semiautomata a informa郡iilor satelitare disponibile la nivel mondial 
群i european pentru cca 70% din lungimea cursurilor de apa cadastrate, determinarea prin 
metode semiautomate a zonelor active hidromorfologic (eroziune/sedimentare) care sa 
sprijine implementarea Directivei Cadru Apa CE/60/2000, a punctelor critice ale 
infrastructurilor longitudinale ale cursurilor de apa (diguri, aparari de mal, etc) in vederea 
prioritizarii investitiilor si a implementarii Directivei Inundatii CE/60/2007. 
 
Investi郡ia se realizeaz< în dou< etape:  
 

• Achizitionarea unui DTM/DSM unitar la nivel national, realizat din informa郡ii 
satelitare (rezolutie de 1m si acuratete pe verticala sub 1m), care va fi pus la dispozitia 
tuturor institutiilor statului (MMAP, MADR, MDRAP, MT, MAPN, Agentia 
Nationala de Cadastru, etc.) pentru imbunatatirea proceselor de evaluare specifica, a 
calitatii Studiilor de Fezabilitate realizate, precum si pentru cercetare. 
 

• Pe baza acestor informatii satelitare uniforme la nivel national, corelat cu alte date 
existente (ortofotoplanuri) si obtinute de ANAR se vor crea instrumente si baze de 
date active, care pe baza colect<rii sistematice a datelor satelitare cu caracter gratuit 
sau cu costuri minimale s< permita extragerea semiautomata si digitizarea albiilor 
minore si a infrastructurii vizibile pe baza prelucrarii DSM/DTM. 

 
Ajutor de stat 
 
Ac郡iunile de prevenire a riscului la inunda郡ii fac parte din atributele exercitate de o autoritate 
public< 群i nu reprezint< ajutor de stat. 
 
 
I.7 Investi郡ii în modernizarea sistemelor de desecare-drenaj care deservesc zonele 
agricole expuse riscului de inunda郡ii  
 
Investitia propus< vizeaz< interven郡ia doar asupra canalelor de desecare si a statiilor de 
pompare pentru evacuare, în vederea prevenirii 群i gestion<rii riscului de inundatii în zonele: 
 

Regiunile Nord-Vest 群i Vest 
 

JUDE軍UL DENUMIREA AMENAJARII 

SATU MARE SOMES - CRASNA 

BIHOR 

VALEA IERULUI 
CANAL COLECTOR MAL DR.-CEFA 
CANAL COLECTOR MAL STG.-INAND 
CRIS REPEDE MAL DR.AV.ORADEA 

ARAD 

IER ARAD FRONTIERA 
CHISER POGANIER 
HANIOS VARSAND 
CERMEI - TAUT 
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TIMI訓 

RAUTI -SANMIHAIU GERMAN 
BEGHEIUL VECHI-VEST TIMISOARA 
UIVAR -PUSTINIS 
PARTOS - GLOGONI  
SANNICOLAU - SARAVALE 

 

Regiunea Centru  
JUDE軍UL DENUMIREA AMENAJARII 

COVASNA HARMAN - PREJMER 
BRA訓OV HARMAN - PREJMER 

 BARSA VULCANITA 
 

 Regiunea Sud-Vest Oltenia  
 

JUDE軍UL DENUMIREA AMENAJARII 

VÂLCEA SISTEM FAURESTI - LALOSU 

DOLJ 
BECHET - DABULENI 
CIUPERCENI - DESA Trup I Jdegla 
CIUPERCENI - DESA Trup II Duvalmu 

 

 Regiunea Sud-Muntenia  
 

JUDE軍UL DENUMIREA AMENAJARII 

C;L;RA訓I BORCEA DE SUS 
GIURGIU GOSTINU GREACA ARGES 

IALOMI軍A STELNICA BORDUSANI 
TELEORMAN LITA - OLT 

ARGE訓 CATEASCA - TEIUL 

PRAHOVA 
GHIGHIU - BOLDESTI GRADISTEA 
FULGA - VALEA TOLII 

 Regiunile Sud-Est 群i par郡ial Nord-Est  
JUDE軍UL DENUMIREA AMENAJARII 

GALA軍I BRATESUL DE SUS (SPR 訓IVI軍A, SPE STOICANI, SPE 
DR;CULE訓TI) 

TULCEA MACIN CARCALIU 
VASLUI ALBITA - FALCIU 

CONSTAN軍A 
HARSOVA - CIOBANU 
COCHIRLENI 

BAC;U SAUCESTI 
IA訓I TUTORA GORBAN 

 
Proiectele propuse în cadrul acestei m<suri vizeaz< modernizarea sistemelor din cadrul 
infrastructurii de îmbun<t<郡iri funciare - sistemele de desecare-drenaj existente, aflat< în 
domeniul public al statului 群i administrarea Agen郡iei Na郡ionale de Îmbun<t<郡iri Funciare.  
 
În paralel cu lucr<rile de reabilitare a liniilor de ap<rare la inunda郡ii existente, cât 群i a 
acumul<rilor existente, pentru complementaritate, este necesar< modernizarea sistemelor de 
desecare-drenaj existente ce deservesc zonele expuse riscului la inunda郡ii.  
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Astfel, a fost realizat< prioritizarea proiectelor în func郡ie de zonele expuse riscului la inunda郡ii, 
cât 群i de frecven郡a apari郡iei fenomenelor meteo extreme, rezultând un num<r total de 35 de 
proiecte, cu o suprafa郡< deservit< de 442.407,66 ha, 群i o estimare bugetar< de 323.400.000 euro, 
distribuite astfel: zona de Nord-Vest 群i Vest (jud. Bihor, Satu-Mare, Arad, Timi群), Centru (jud. 
Covana, Bra群ov), zona Sud-Vest Oltenia (jud. Vâlcea, Dolj), zona Sud-Muntenia 群i Ilfov (jud. 
Teleorman, Arge群, Prahova, Ialomi郡a, C<l<ra群i, Giurgiu), zona Sud-Est 群i par郡ial Nord-Est 
(Gala郡i, Tulcea, Constan郡a, Ia群i, Bac<u, Vaslui). 
 
Prin aceast< m<sur< nu se propune construirea sistemelor de desecare noi, ci se propun 
categorii de lucr<ri care vizeaz<: 
 

o lucr<ri de refacere a sec郡iunii de scurgere a canalelor prin consolidarea taluzelor (cu 
saltele realizate din fascine) 群i prin lucr<ri de înierbare a taluzelor 群i a coronamentului. 
Aceste lucr<ri sunt lucr<ri prietenoase cu mediul 群i se realizeaz< din materiale naturale. 

o reabilitarea/modernizarea/automatizarea statiilor de pompare pentru evacuarea apelor; 
o automatizarea sta郡iilor de desecare 群i echiparea acestora cu echipament/software 

SCADA;  
o automatizarea construc郡iilor hidrotehnice (st<vilare) 群i echiparea acestora cu panouri 

fotovoltaice 群i/sau turbine eoliene în vederea asigur<rii unei surse alternative de energie 
regenerabil<; 

o construc郡iilor hidrotehnice vor fi dotate cu senzori în vederea monitoriz<rii nivelului 
apei din canal 群i pentru ac郡ionarea stavilelor; 

o lucr<ri de colectare, de transport 群i de evacuare în emisar a apei în exces pentru protec郡ia 
împotriva inunda郡iilor, precum 群i a prelu<rii unor volume de ap< în cazul viiturilor; 

o reabilitarea/modernizarea/completarea/eficientizarea infrastructurii de eliminare a 
excesului de ap< din profilul de sol (canale de eliminare a excesului de ap< din profilul 
de sol, construc郡ii de exploatare, sta郡ii de pompare reversibile, subtravers<ri/st<vilare 群i 
pode郡e). 

o canalele de desecare nu vor fi impermeabilizate; lucr<rile de interven郡ie se vor face pe 
infrastructura existent< de郡inut< în administrare, astfel încat s< nu fie afectat< fauna 群i 
flora aferent< amenaj<rii; refacerea sec郡iunii de scurgere, înierbarea taluzelor 群i 
refacerea coronamentelor prin înierbare.  

De asemenea, men郡ion<m faptul c< vor fi reabilitate/reconstruite zonele de protecYie ale 
sistemelor de desecare drenaj, acestea având scopul asigur<rii stabilit<Yii lucr<rilor şi 
construcYiilor din amenaj<rile de îmbun<t<Yiri funciare, dar mai ales pentru prevenirea polu<rii. 

Astfel, în cadrul fiec<rui proiect, pe baza expertizei, se va analiza posibilitatea includerii 
m<surilor pentru restabilirea func郡iei de absorb郡ie a terenurilor adiacente prin crearea zonelor 
tampon între suprafe郡ele afectate de inunda郡ii 群i sistemele de desecare-drenaj, prin utilizarea 
zonei de protec郡ie 群i a unor fâ群ii din terenurile afectate, prin implicarea de郡in<torilor de teren 群i 
instalarea fâ群iilor de iarb<. 

În abordarea riscului la inunda郡ii, interven郡iile propuse au ca scop cre群terea capacit<郡ii 
comunit<郡ilor locale de a gestiona evenimente climatice extreme, având în vedere c< sistemele 
de desecare-drenaj traverseaza sau sunt localizate în apropierea asez<rilor umane, cailor rutiere 
si de transport sau a terenurilor agricole. Amenaj<rile  de îmbun<t<郡iri funciare asigura, 
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conform legisla郡iei în domeniu, protec郡ia localit<郡ilor 群i a oric<ror categorii de construc郡ii 
impotriva inunda郡iilor. Exploatarea acestor sisteme se face în corelare cu lucr<rile de 
gospod<rire a apelor, de gestionare a c<ilor de comunica郡ii 群i în acord cu interesele 
proprietarilor de terenuri 群i tinând cont de cerin郡ele obiectivelor de mediu. 

Astfel, prin  aceast< m<sur< sunt abordate o parte din sistemele de desecare din amenaj<rile în 
care au fost afectate gospod<riile locale de inunda郡ii, inclusiv în anul 2021, respectiv: 
 
1. Amenajarea Some群 Crasna, jud. Satu Mare; 
2. Amenajarea Valea Ierului, jud. Bihor; 
3. Amenajarea Canal Colector mal drept - CEFA, jud. Bihor; 
4. Amenajarea Canal Colector mal stâng – INAND, jud. Bihor; 
5. Amenajarea Cri群 Repede mal drept aval Oradea, jud. Bihor; 
6. Amenajarea Parto群-Glogoni, jud. Timi群; 
7. Amenajarea Becheiul Vechi-Vest Timi群oara, jud. Timi群;  
8. Amenajarea H<rman Prejmer, jud. Covasna. 
 
În acela群i timp, este de retinut ca sistemele de desecare nu extrag apa din sursele de apa de 
suprafata sau subterana, ci colecteaza apa din precipitatii si o dirijeaza controlat in cursurile de 
apa de suprafata administrate de ANAR, suplimentând debitele din cursurile de apa si este 
refolosita de catre beneficiarii de apa din aval.  

Eliminarea excesului de apa prin intermediul amenajarilor de desecare este o componenta 
importanta a activitatii de aparare si  combatere a efectelor negative a inundatiilor, reprezentand 
o necesitate, având în vedere urmatoarele: 

o tendin郡a de modificarea climei, care indica o trecere de la clima continental temperata 
la o clima excesiv continentala; 

o scaderea consistentei vegetatiei silvice si a a celei arbustive din zonele montane si 
premontane aflate in bazinele  hidrografice de ordin inferior care a produs diminuarea 
rolului atenuator al acestora si favorizarea scurgerilor rapide si cu debite peste 
probabilitatile de depasire (asigurarile de calcul); 

o scaderea timpilor de concentrare a apelor spre reteaua hidrografica  cu consecinta 
directa  marirea  riscului de aparitie  si frecventa a  viiturilor; 

o cresterea  debitelor  solide rezultate in urma  intensificarii eroziunii totale in bazinele 
de hidrografice implict crestera   efluentei aluvionare;  

o colmatarea totala sau partiala a  lucrarilor de aparare si de atenuare a viiturilor situate 
pe afluentii de ordin  inferior (respectiv ordinul III – VI); 

o obturarea albilor  majore in multe sectiuni cu construc郡ii executate fara a se tine seama 
de folosintele din amonte creeaza un remuu, cu efecte negative. 

 
Desecarea terenurilor agricole prin canale deschise se realizeaza prin eliminarea apelor de 
suprafa郡< provenite din precipita郡ii , topirea z<pezii, prin scurgeri de pe terenurile cu cote înalte, 
din freatic 群i  aportul iriga郡iilor, 群i se realizeaz< printr-o re郡ea de canale deschise. 
 
Schema re郡elei de canale de desecare deschise, tipurile de canale 群i amplasarea acestora depind 
de m<rimea suprafe郡ei cu exces de umiditate, de sursa 群i m<rimea excesului, de relieful 
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terenului supus desec<rii, de folosin郡a 群i oganizarea teritoriului, 群i cand este cazul, de re郡eaua 
de iriga郡ie. 
 
Re郡eaua de canale de desecare deschise, în functie de sursa excesului de umiditate este alc<tuit< 
din re郡ea de colectare 群i evacuare a apelor în exces provenite din precipita郡iile c<zute pe 
suprafa郡a de desecat, re郡eaua de colectare a apelor din scurgeri de suprafa郡a de pe terenurile 
învecinate mai înalte, re郡eaua de colectare a apelor în exces provenite din iriga郡ii, re郡eaua de 
colectare a apelor de infiltra郡ie prin diguri 群i pe sub diguri, re郡eaua de colectare a apelor în 
exces provenite de la piscicultur<. 
 
Re郡eaua de colectare 群i evacuare a apelor în exces provenite din precipita郡ii c<zute pe suprafa郡a 
de desecat este alc<tuit< din canale ter郡iare, canale secundare, principale 群i canale colectoare 
de evacuare. Evacuarea în emisar se poate face gravita郡ional sau prin pompare. 
 
Investi郡iile vor fi implementate de c<tre AgenYia NaYional< de Îmbun<t<Yiri Funciare (ANIF)  
 
Beneficiarii finali ai investi郡iei vor fi MADR 群i ANIF 
 
Ajutor de stat:  

Investi郡iile se realizeaz< asupra infrastructurii din domeniul public al statului, beneficiarul 
finan郡<rii fiind Ministerul Agriculturii 群i Dezvolt<rii Rurale 群i Agen郡ia Na郡ional< de 
Îmbun<t<郡iri Funciare. Aceste investi郡ii sunt necesare prevenirii 群i gestion<rii riscului la 
inunda郡ii, fiind atribute exercitate de o autoritate public<, astfel c< acest tip de investi郡ii nu 
implic< elemente de natura ajutorului de stat. 

 
I.8 Extinderea re郡elei na郡ionale de observa郡ii din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat 
Na郡ional (SIMIN) 
 
M<sura const< în extinderea re郡elei na郡ionale de observa郡ii din cadrul Sistemului Meteorologic 
Integrat Na郡ional (SIMIN) cu 300 de staМii meteorologice automate Кi autonome de suprafaМ< 
Кi 100 de staМii agrometeorologice, în scopul cresterii capacitatii de avertizare a popula郡iei cu 
privire la fenomenele de vreme severa imediata (de tip nowcasting) si a gradului de realizare 
al prognozelor meteorologice, ceea ce va duce la diminuarea sau prevenirea efectelor acestor 
fenomene, context în care inves郡iile prev<zute se incadreaza 群i in lista de priorit<郡i ale Planului 
de Management al Riscului la Inunda郡ii.  
 
Componente investi郡iei sunt: 
 

1. extinderea re郡elei na郡ionale observa郡ii meteorologice existente prin achizitia, 
instalarea, montarea si punerea in functiune a 300 de sta郡ii meteorologice automate si 
autonome de suprafa郡< si a 100 de sta郡ii agrometeorologice;  

2. achizitia, implementarea si punerea in functiune a unui subsistem integrat de 
comunica郡ii, monitorizare, alimentare dedicat celor 300 de sta郡ii meteorologice si 100 
agrometeorologice si a serviciilor, sistemelor hardware si software pentru 
interconectarea acestuia cu Sistemul Meteorologic Integrat Na郡ional (SIMIN). 
 

Ajutorul de stat 
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Beneficiarul finan郡<rii va fi Administra郡ia Na郡ional< de Meteorologie, unitate aflat< sub 
autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi P<durilor. Investi郡iile în Extinderea re郡elei 
na郡ionale de observa郡ii din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Na郡ional (SIMIN) sunt 
ac郡iuni de prevenire 群i gestionarea riscului la inundatii fiind atribute exercitate de o autoritate 
public<, astfel c< acest tip de investi郡ii nu implic< elemente de natura ajutorului de stat. 

 
 
Aspecte de autonomie strategic< 群i securitate 

Nu e cazul. 

 
Dimensiunea verde 群i digital< a componentei 

A se vedea Anexa 2 

 

Respectarea principiului de a nu d<una semnificativ (DNSH) 

A se vedea Anexa 1 

 
 
Milestones, targets 群i perioada de implementare  

A se vedea Anexa 2. 

 
 
Buget  

 
Componenta are o alocare total< de 1,8844 miliarde euro din care 51% (968 mil. euro) sunt 
necesari pentru sectorul de alimentare cu ap< 群i de canalizare, 47% (876,4 mil. euro) pentru 
interven郡ii de urgen郡< la infrastructura existent< de gospod<rire a apelor, iar 2% (40 mil. euro) 
pentru infrastructura meteorologic<.  
 
La nivel de tipuri de investi郡ii, cea mai mare alocare este prev<zut< pentru extinderea sistemelor 
de alimentare cu ap< 群i sistemelor de canalizare în localit<郡ile cuprinse în aglomer<ri mai mari 
de 2000 de l.e. Costul unitar / km de re郡ea de distribu郡ie 群i respectiv costul unitar / km de re郡ea 
de canalizare a fost estimat pe baza unei analize a costului unitar pentru acest tip de investi郡ii 
în contractele de lucr<ri atribuite în anul 2020 în proiectele regionale de ap< 群i ap< uzat< 
finan郡ate din POIM 2014 – 2020. Analiza de costuri unitare în proiectele POIM 2014 -2020 a 
fost realizat< în aprilie 2020 cu sprijinul B<ncii Europene de Investi郡ii PASSA.  
 
Al doilea tip de investi郡ie ca dimensiune a aloc<rii este reprezentat de interven郡iile de urgen郡< 
pentru reabilitarea acumul<rilor existente pentru asigurarea debitului ecologic 群i cre群terea 
siguran郡ei aliment<rii cu ap< a popula郡iei 群i reducerea riscului la inunda郡ii. Costul mediu estimat 
pentru aceste interven郡ii a fost determinat pe baza studiilor de fezabilitate existente la nivelul 
Administra郡iei Na郡ionale Apele Române.  
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Al treilea tip de investi郡ii ca dimensiune a aloc<rii este reprezentat de interven郡iile pentru 
modernizarea sistemelor de desecare-drenaj care deservesc zonele expuse riscului de inunda郡ii, 
costul mediu estimat pentru aceste interven郡ii a fost determinat pe baza studiilor de fezabilitate 
existente la nivelul ANIF precum 群i pe baza unor cercet<ri de pia郡<.  
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Pilonul I TdaCｻiｨia Vedde 

CHBaHCeCma I.2  

ÎBaădpdiB RHBâCia  
ｧi adHmejăB biHdiｬedgimamea 
 

Obiectiv:  

Armonizarea practicilor de management forestier cu cele privind conservarea biodiversit<郡ii 群i 
protejarea mediului în contextul generat de Pactul Verde European 群i asigurarea tranzi郡iei c<tre o 
Europ< neutr< din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafe郡e acoperite cu p<duri 群i refacerea 
habitatelor degradate 

Reforme: 

R.1 – Reforma sistemului de management 群i a celui privind guvernan郡a în domeniul forestier 
prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere na郡ionale 群i a legisla郡iei subsecvente (Codul Silvic 
群i legisla郡ie forestier< secundar<) 

R.2 – Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implement<rii 
coerente 群i eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea 

Investi郡ii 

P<duri 

I.1 – Investi郡ii în noi suprafe郡e ocupate de p<duri, inclusiv p<duri urbane 

I.2 – Investi郡ii în refacerea 群i regenerarea natural< a unor ecosisteme forestiere degradate, inclusiv 
habitate forestiere incluse în re郡eaua Natura 2000 

I.3 – Investi郡ii în pepiniere 群i tehnologii moderne de producere a puie郡ilor 

I.4 – Investi郡ii în tehnologii moderne de extragere a lemnului afectat de factori destabilizatori 

I.5 – Investi郡ii în sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri toren郡iale în bazinete 
forestiere expuse unor astfel de fenomene.  

Biodiversitate 

I.6 - Actualizarea planurilor de management existente pentru arii naturale protejate 群i fundamentarea 
implement<rii Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030  
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I.7 - Investi郡ii integrate de reconstruc郡ie ecologic< a habitatelor 群i conservarea speciilor aferente 
paji群tilor, zonelor acvatice 群i dependente de ap<  

Buget: 1.372.000.000 EUR. 

 

1. Provoc<ri 群i obiective 

a) Provoc<ri 

Sectorul P<duri 

Principalele provoc<ri de mediu semnalate în Rapoartele specifice de 郡ar< pentru România 群i pe care 
prezenta component< încearc< s< le adreseze sunt urm<toarele: 

Exploatarea ilegal< a p<durilor 

O problem< recurent<, care duce la reducerea capacit<郡ii naturale de captare a dioxidului de carbon a 
p<durilor, la pierderea semnificativ< a biodiversit<郡ii, la cre群terea riscurilor de dezastre 群i la o pierdere 
economic< de aproximativ 6 miliarde EUR/an este exploatarea ilegal< intensiv< a p<durilor române群ti. 

În ceea ce prive群te combaterea t<ierilor ilegale, sistemul actual de control s-a dovedit ineficient, de群i 
s-au f<cut 群i continu< s< se fac< investi郡ii în arhitectura Sistemul de Urm<rire a Materialelor lemnoase 
(SUMAL). De asemenea, implementarea Regulamentului European privind Lemnul (EU Timber 
Regulation) este departe de a fi satisf<c<toare, ceea ce rezult< 群i din dosarul de infringement deschis 
de c<tre Comisia European< pe acest subiect. 

Defini郡ia t<ierilor ilegale în contextul EUTR este complex< 群i include 群i prevederile legisla郡iei de 
mediu aferente sectorului forestier, precum 群i pe cele legate de comercializarea lemnului. 

Astfel, pe lâng< actualizarea permanent< a sistemului de trasabilitate a lemnului din România (SUMAL 
2.0), este necesar< o abordare integrat< a principalelor cauze care determin< un nivel crescut al t<ierilor 
ilegale, ceea ce presupune interven郡ii în reconfigurarea întregului sistem de control al activit<郡ilor 
ilegale din p<duri, pornind de la modificarea legisla郡iei aferente, îmbun<t<郡irea performan郡ei G<rzilor 
forestiere, concentrarea controlului la prima punere pe pia郡< a lemnului 群i în zone de risc determinate 
pe criterii obiective 群i transparente, modernizarea sistemului de valorificare a masei lemnoase, 
transparentizarea activit<郡ii de control, asigurarea necesarului foarte mare de lemn de foc pentru 
comunit<郡ile dependente de aceast< surs< de energie, pe c<i legale. 

Poluare atmosferic< accentuat<, dezastre naturale provocate de schimb<rile climatice 

România înregistreaz< întârzieri în ceea ce prive群te m<surile de adaptare la schimb<rile climatice, 
prevenirea inunda郡iilor 群i a altor pericole naturale. Una dintre cele mai mari probleme este legat< de 
calitatea aerului  care este foarte sc<zut< in special în aglomer<rile urbane iar poluarea atmosferic< 
continu< s< aib< un impact semnificativ asupra s<n<t<郡ii. Nevoile de investi郡ii prioritare ale României 
pentru adaptarea la schimb<rile climatice, prevenirea riscurilor 群i rezilien郡a în fa郡a dezastrelor 群i, în 
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special pentru a pune în aplicare strategii de prevenire a riscurilor 群i a aborda riscurile legate de 
schimb<rile climatice 群i riscurile naturale (inunda郡ii, secet<, incendii forestiere, alunec<ri de teren, 
cutremure) au fost identificate conform priorit<郡ilor stabilite la nivel na郡ional 群i în cadrul coordon<rii 
群i cooper<rii transfrontaliere 群i transna郡ionale. 

Exist< în continuare decalaje importante în atingerea obiectivelor UE în ceea ce prive群te men郡inerea 
biodiversit<郡ii, refacerea zonelor afectate din punct de vedere ecologic 群i reducerea polu<rii, în special 
în zonele foarte sensibile. S-au identificat nevoile de investi郡ii prioritare pentru a consolida 
biodiversitatea, infrastructurile verzi în mediul urban 群i a reduce poluarea 群i, în special pentru a sprijini 
refacerea ecologic< 群i crearea de noi spa郡ii municipale verzi în contextul obiectivelor de reducere a 
emisiilor.  

În acest context, sunt necesare investi郡ii pentru cre群terea capacit<郡ii de stocare a carbonului în special 
în zone cu deficit de p<dure 群i care sunt afectate de de群ertificare, ariditate, eroziunea solului sau alte 
fenomene de degradare ale terenurilor. Aceast< m<sur< vizeaz< îmbun<t<郡irea performan郡ei de mediu 
generale a exploata郡iei agricole, în special în ceea ce prive群te biodiversitatea, îmbun<t<郡irea calit<郡ii 
solului 群i a apei, conservarea peisajului 群i îndeplinirea obiectivelor de reducere a efectelor schimb<rilor 
climatice. De asemenea, este important< sprijinirea proprietarilor de mici dimensiuni pentru 
implementarea de m<suri silvotehnice cu caracter investi郡ional vitale pentru cre群terea stabilit<郡ii 
arboretelor 群i a gradului de stocare a carbonului. 

O alt< provocare cu care România se confrunt< este poluarea aerului din marile aglomer<ri urbane, 
care este 群i subiect de infringement. Una dintre solu郡iile bazate pe natur< (nature-based solutions) 
prev<zute de acest plan este înfiin郡area de p<duri urbane (inclusiv mini-p<duri urbane), care pot 
îmbog<郡i spa郡iile verzi actuale insuficiente ca suprafa郡< 群i diversitate. Aceste p<duri urbane se vor 
înfiin郡a folosind o mare diversitate de arbori 群i arbu群ti din specii native 群i vor avea densit<郡i mari astfel 
încât s< se constituie în “pl<mâni verzi” care vor aduce beneficii multiple cum sunt purificarea aerului, 
reducerea zgomotului, stocarea carbonului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxiet<郡ii 
群i implicit a s<n<t<郡ii publice. 

Dificult<Мi privind implementarea proiectelor de împ<durire Кi m<suri concrete pentru dep<Кirea 
blocajelor care au afectat subm<sura 8.1 din PNDR Кi împ<durirea terenurilor degradate 

O alt< problem< major< o reprezint< distribu郡ia p<durii pe forme de relief, în regiunea de câmpie, 
p<durea ocupând doar 5.2% din suprafa郡a (IFN), acest fapt generând atât o serie de riscuri de mediu 
cum ar fi de群ertificarea cât 群i diminuarea capacit<郡ii ecosistemelor terestre de a combate poluarea 
atmosferic< 群i la adaptarea fa郡< de schimb<rile climatice. 

Pe lâng< suprafa郡a mic< acoperit< cu p<dure în zona de câmpie, în Romania aproximativ 2% din 
suprafa郡< este ocupat< cu terenuri degradate (498.773 ha). La aceasta se adaug< 群i suprafe郡e de p<dure 
incluse în fond forestier care nu sunt regenerate sau care sunt regenerate necorespunz<tor. 

In cvasi-majoritate, lucr<rile de regenerare s-au f<cut în fondul forestier na郡ional, mai pu郡in de 200 de 
hectare (media ultimilor ani) reprezentând împ<duriri pe terenuri din afara fondului forestier (terenuri 
degradate, perdele forestiere). În prezent, exist< posibilitatea de a atrage fonduri europene prin 
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intermediul Agen郡iei de Pl<ti 群i Interven郡ie pentru Agricultur< (APIA), prin Subm<sura 8.1 
(Împ<durirea 群i crearea de suprafe郡e împ<durite), dar care din p<cate s-a dovedit a avea rezultate mai 
degrab< modeste (1266 ha împ<durite) în cei 4 ani de când a fost implementat<.  

Cauzele acestui progres limitat sunt în principal legate de faptul c< procesul de identificare 群i delimitare 
a terenurilor degradate devenite inapte pentru agricultur<, dar care pot fi ameliorate prin împ<durire, 
desf<群urat de comisile de speciali群ti de la nivelul unit<郡ilor administrativ-teritoriale a fost blocat de 
urm<toarele situa郡ii: 

-lipsa dezbaterilor succesorale; 

-mo群tenitori care sunt pleca郡i din localitate sau din 郡ar<, iar terenurile respective sunt utilizate/de郡inute 
de c<tre mo群tenitorii prezen郡i în localitate; 

-documente de proprietate emise pe numele mai multor persoane (mo群tenitori ai unor autori) care nu 
au ie群it din indiviziune 群i terenurile sunt utilizate/de郡inute doar de cei afla郡i în localitate; 

-realizarea cadastrului sistematic la nivelul unit<郡ilor administrativ-teritoriale, prin care s-au eliberat 
c<r郡i funciare pe numele autorilor, neexistând dezbateri succesoarale iar terenurile sunt utilizate de 
c<tre o parte din succesori. 

Pentru a dep<群i blocajele identificate pân< în prezent la implementarea subm<surii 8.1 din PNDR au 
fost identificate actele normative care necesit< modific<ri 群i au fost demarate procedurile de modificare 
a legisla郡iei în domeniu. Astfel, cele mai importante modific<ri avute în vedere vizeaz< modificarea 群i 
completarea  Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intr< în perimetrele de 
ameliorare, funcYionarea şi atribuYiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea 
perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hot<rârea Guvernului nr. 1257/2011. 

Modificarea Regulamentului aprobat prin Hot<rârea Guvernului nr.1257/2011 va permite ca acordul 
pentru împ<durirea terenului s< poat< s< fie exprimat 群i de c<tre utilizatorul/de郡in<torul acestuia în 
cazul în care proprietarul este decedat sau de c<tre cel pu郡in unul dintre proprietarii afla郡i în indiviziune.         

De asemenea, a fost elaborat proiectul de memorandum privind cooperarea interministerial< pentru 
reducerea efectului shimb<rilor climatice 群i cre群terea stoc<rii carbonului pe termen lung, prin 
împ<duriri 群i realizarea de sufrafe郡e cu vegeta郡ie forestier< pe terenuri agricole. 

Acest memorandum va fi avizat de c<tre Ministerul Agriculturii 群i Dezvolt<rii Rurale, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Dezvolt<rii Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei, Ministerul Investi郡iilor 
群i Proiectelor Europene 群i Ministerul Transporturilor 群i Infrastructurii, la propunerea Ministerului 
Mediului, Apelor 群i P<durilor 群i aprobat de Primul Ministru. 

În general, la nivel legislativ, prevederile actuale urm<resc o gestionare uniform< a fondului forestier 
na郡ional indiferent de forma de proprietate, bazate pe reglement<ri excesive 群i instrumente de comand< 
群i control, care sunt la un nivel restrictiv ridicat comparativ cu reglement<rile din alte 郡<ri europene. 
Aceste instrumente conduc la o birocra郡ie excesiv< 群i o eficien郡< administrativ< sc<zut<, în absen郡a 
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unor instrumente de sprijin care s< adreseze gestionarea propriet<郡ilor private 群i în special a celor de 
mici dimensiuni. 

Inclusiv recomand<rile specifice privind sectorul agricol men郡ioneaz< unele aspecte care se doresc a fi 
adresate prin prezentele interven郡ii 群i anume reducerea vulnerabilit<郡ii veniturilor fermierilor fa郡< de 
factorii externi, inclusiv fa郡< de schimb<rile climatice, prin sprijinirea: practicilor de gestionare 
agricol< durabil< (sem<nat direct în miri群te, lucr<ri în benzi, în special pe pante, rota郡ia culturilor 
utilizând culturi de leguminoase furajere); utiliz<rii instrumentelor de gestionare a riscurilor; 
investi郡iilor în tehnologii noi; plant<rii de p<duri 群i cre<rii de suprafe郡e împ<durite (inclusiv centuri 
agroforestiere 群i elemente de peisaj lemnoase), în special în câmpie, precum 群i sprijinirea activit<郡ilor 
de informare, formare 群i consiliere, în conformitate cu cerin郡ele specifice, cu privire la cele mai bune 
practici agricole, soiurile utilizate sau economisirea apei. 

Capacitate insuficient< de intervenМie în arborete afectate de factori destabilizatori 

Potrivit statisticilor Romsilva, în perioada 2017 – 2020, s-a înregistrat un volum de lemn afectat de 
vânt puternic 群i c<deri abundente de z<pad< de aprox. 4 milioane de metri cubi. Având în vedere 
scenariile climatice IPCC, este probabil ca p<durile din România s< fie din ce în ce mai afectate de 
fenomene meteorlogice extreme. În acela群i timp, în ultimii ani, p<durile sunt din ce în ce mai afectate 
群i de fenomene de uscare generate de factori abiotici 群i biotici, cum sunt gândacii de scoar郡<, lipsa 
precipita郡iilor, cre群terea temperaturilor, etc. În acest context, este necesar< interven郡ia eficient< 群i 
coordonat< în vederea extragerii la timp a materialului lemnos afectat pentru protejarea s<n<t<郡ii 
p<durii 群i evitarea deprecierii calitative a lemnului, dar 群i pentru facilitarea reconstruirii ecologice la 
timp a acestor ecosisteme forestiere. 

Biodiversitatea 

Nevoia de actualizare Кi completare a cadrului strategic 

La nivelul anului 2019, erau aprobate de MMAP un num<r de 240 de planuri de management care 
vizau 284 de situri Natura 2000 dintr-un total de 606 situri. Cele 240 de planuri de management 
aprobate au fost elaborate în cadrul POS Mediu 2007 – 2013 înainte de adoptarea Ghidului de 
elaborare a planurilor de management (OM 304/2018). Având în vedere faptul c<, dup< cum se arat< 
群i în scrisoarea ARES 3451981/27.05.2019, este imperativ< intensificarea eforturilor pentru elaborarea 
documentelor strategice necesare unui management eficient al ariilor naturale protejate, la 
nivelul Agen郡iei Na郡ionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a fost identificat< nevoia de 
actualizare a datelor aferente habitatelor 群i speciilor 群i a obiectivelor specifice de conservare din 
planurile de management în conformitate cu prevederile OM 304/2018. Ulterior, în anul 2020, la nivel 
na郡ional a fost creat un cadru metodologic pentru detalierea obiectivelor specifice de conservare pentru 
specii 群i habitate cuprinse în planuri de management anterior aprobate în strâns< colaborare cu 
serviciile de specialitate ale Comisiei Europene. Astfel, în prezent, un obiectiv prioritar de 
management conservativ este acela de completare a Ghidului de elaborare a planurilor de 
management în conformitate cu noul cadru metodologic agreat cu CE în 2020 群i utilizat pentru 
evaluarea impactului poten郡ial al unor proiecte de infrastructur< asupra biodiversit<郡ii. st
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Pentru o abordare unitar< la nivel de management conservativ, Ghidul actualizat de elaborare a 
planurilor de management va fi utilizat atât pentru actualizarea planurilor de management aprobate 
cât 群i pentru planurile de management aflate în curs de elaborare sau în preg<tire pentru elaborare cu 
finan郡are din POIM 2014 – 2020 care vizeaz< siturile f<r< plan de management.  

O alt< provocare major< este legat< de nivelul sc<zut de implementare a m<surilor active de conservare 
prev<zute în planurile de management aprobate în special în ceea ce prive群te reconstruc郡ia ecologic< a 
habitatelor 群i conservarea speciilor aferente paji群tilor, zonelor acvatice 群i dependente de ap<. Zonele 
identificate ca prioritare pentru interven郡iile de men郡inere 群i îmbun<t<郡ire a st<rii de conservare în 
urm<torii 5 ani sunt acele zone pentru care sunt detaliate obiectivele specifice de conservare în 
conformitate cu metodologia agreat< cu serviciile Comisiei începând cu anul 2020. Acestor zone 
prioritare li se adaug< habitatele forestiere incluse în re郡eaua Natura 2000 vizate de investi郡ia I.2 群i 
m<surile aferente gestion<rii faunei de interes cinegetic ca factor suport pentru speciile 群i habitatele 
protejate. 

În vederea implement<rii eficiente a m<surilor active de conservare, este necesar< armonizarea, 
dezvoltarea 群i formalizarea cadrului de colaborare dintre toate autorit<郡ile responsabile, cu implicarea 
activ< a comunit<郡ilor locale 群i a societ<郡ii civile. Pân< la opera郡ionalizarea ANANP, administrarea 群i 
implementarea m<surilor de conservare aferente ariilor erau eterogene, f<r< un cadru legislativ unitar 
de asigurare 群i urm<rire a implementarii managementului adecvat. Managementul neunitar al ariilor 
naturale protejate existent anterior opera郡ionaliz<rii ANANP, coroborat cu piedicile administrative 群i 
procedurale grefate pe insuficien郡a reprezentativit<郡ii multor beneficiari au dus la incapacitatea de 
promovare a unor proiecte viabile aferente m<surilor de management activ 群i s-a reflectat în 
implementarea limitat<. Proiectele promovate nu au reflectat asigurarea unui management trans-
sectorial impus 群i de domeniile înrudite precum Agricultura, Silvicultura, gestionarea resurselor de 
ap<, eco-turismul 群i dezvoltarea local< etc. În perioada 2018-2019 implementarea m<surilor active de 
management a suferit un blocaj generat de lipsa corel<rii prevederilor legislative pân< la apari郡ia Legii 
nr. 220/2019. 

Implementarea Strategiei  Europene privind  biodivestitatea 2030 

În ceea ce prive群te conservarea biodiversit<郡ii, principala provocare pentru România va fi legat< de 
implementarea noilor 郡inte propuse de Strategia European< privind biodiversitatea – 2030, care 
presupune, printre altele o 郡int< de 30% din suprafa郡a terestr< 群i marin< acoperit< cu arii naturale 
protejate 群i un procent de 10% din teritoriul na郡ional aflat în protec郡ie strict<. O aten郡ie special< se 
acord< protej<rii p<durilor cu structure primare 群i de tip ”old growth” precum 群i adopt<rii unor practici 
de management forestier de tip ”close to nature”, dar aici România are deja un cadru legislativ solid 
care promoveaz< identificarea (conform OM 3397/2012), cartarea 群i protejarea strict< a p<durilor 
virgine 群i cvasi-virgine. Procesul de identificare, cartare 群i includere în Catalogul Na郡ional al P<durilor 
Virgine 群i Cvasi-virgine s-a accelerat în ultimul an, iar în momentul de fa郡< sunt peste 58.000 de hectare 
de astfel de p<duri protejate strict. În plus, în prezent, sunt în desf<群urare contracte finan郡ate de la 
bugetul de Stat de servicii de identificare 群i introducere în Catalogul Na郡ional al P<durilor Virgine 群i 
Cvasi-virgine a peste 25.000 de hectare de p<duri poten郡ial virgine 群i cvasi-virgine. Introducerea în 
Catalog (conform Ordin de Ministru 2525/2016) presupune asigurarea protec郡iei stricte a acestor 
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p<duri inclusiv prin includerea lor într-o categorie special< în Amenajamentele Silvice (Forest 
Management Plans). 

b) Obiective 

Având în vedere problematica prezentat< mai sus, obiectivele sectoriale ale componentei sunt 
urm<toarele: 

P<duri 

• Combaterea eficace a t<ierilor ilegale  de arbori, cre群terea suprafe郡ei acoperite cu p<duri 群i a 
contribu郡iei sectorului forestier la atingerea 郡intelor europene privind clima 群i biodiversitatea, 
inclusiv prin reforma sistemului de management 群i a celui de guvernan郡< în domeniu. 

Biodiversitate 

• Consolidarea sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea facilit<rii 
implement<rii m<surilor active de conservare stabilite, prin raportare la obiective specifice de 
conservare pentru habitate 群i specii, precum 群i a Strategiei Europene privind biodiversitatea 

 

2. Descrierea reformelor 群i investi郡iilor 

Reforme 

 

R.1 – Reforma sistemului de management 群i a celui privind guvernan郡a în domeniul forestier 
prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere na郡ionale 群i a legisla郡iei subsecvente (Codul Silvic 
群i legisla郡ie forestier< secundar<) 

M<sur< de reform< are la baz< procesul de consultare public<, desf<群urat în perioada iulie – septembrie 
2020, la care au participat peste 200 de exper郡i în urma c<ruia a rezultat Studiul de op郡iuni strategice 
pentru dezvoltarea politicii forestiere, document care poate sta la baza elabor<rii Strategiei Forestiere 
Na郡ionale 2020-2030 pentru România. Întreg procesul consultativ, precum 群i rapoartele rezultate ca 
urmare a acestuia se pot viziona pe pagina web https://optiuni.strategieforestiera.ro/. 

Programul de guvernare pentru perioada 2020-2024 prevede adoptarea unei Strategii forestiere 2020-
2030, corelat< cu Strategia Forestier< a UE (parte semnificativ< a pachetului legislativ aferent Pactului 
Ecologic European - Green Deal) care printe altele recomand< folosirea unor instrumente economice 
de sprijin a proprietarilor forestieri în locul instrumentelor de comand< 群i control care 群i-au dovedit 
ineficien郡a.  

Implementarea unei viitoare Strategii Forestiere Na郡ionale trebuie s< fie sus郡inut< de un cadrul legal 
corespunz<tor, ceea ce presupune adoptarea unui Cod Silvic profund reformat. 

Reforma vizeaz< trei domenii majore: st
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a. Guvernan郡a sectorului; 
b. Combaterea t<ierilor ilegale; 
c. Împ<duririle 群i refacerea ecologic< a habitatelor forestiere.   

a. Reforma presupune modernizarea consistent< a sistemului de management forestier 群i a celui de 
guvernan郡< din România având la baz< principiile dezvolt<rii durabile 群i ale echilibrului între 
componentele de mediu, economice 群i sociale. 

Dezvoltarea Strategiei Forestiere Na郡ionale în paralel cu reforma Codului Silvic vor urm<ri pricipiile 
agreate în amplul proces consultativ desf<群urat de MMAP în parteneriat cu Universitatea Йtefan cel 
Mare Suceava 群i Universitatea Transilvania din Bra群ov în cursul anului 2020, respectiv: principiul 
coeren郡ei legislative, Principiul respectului fa郡< de proprietate, Principiul asigur<rii stabilit<郡ii 
ecosistemelor forestiere, Principiul asigur<rii continuit<郡ii serviciilor ecosistemice, Principiul 
reprezentativit<郡ii în conservarea biodiversit<郡ii, Principiul integr<rii nevoilor sociale, Principiul 
viabilit<郡ii 群i competitivit<郡ii economice, Principiul eficien郡ei administrative,Principiul prevalen郡ei 
obliga郡iei de rezultat, Principiul integr<rii intersectoriale, Principiul fundament<rii 群tiin郡ifice, 
Principiul politicii participative 群i Principiul transparen郡ei. 

Implementarea reformei va presupune un proces de simplificare legislativ< 群i mai mult< coeren郡<, 
precum 群i un sistem de monitorizare a impactului modific<rilor legislative. 

Procesul de armonizare a planurilor de management forestier cu cele ale siturilor Natura 2000 prin 
includerea obiectivelor de conservare aferente acestora în amenajamentele silvice a fost deja demarat 
群i va genera o integrarea mai bun< a obiectivelor socio-economice cu cele privind protejarea mediului 
群i conservarea biodiversit<郡ii. 

Ca 群i abordare general<, ministerul de resort î群i propune simplificare cadrului legislativ, inclusiv prin 
tranzi郡ia de la un sistem de Norme legislative rigide, la un sistem de Ghiduri de bune practice care s< 
permit< decizii mai flexibile (mai ales în contextul schimb<rilor climatice) 群i transferul 
responsabilit<郡ii de la nivel central la nivel local.  

b. În ceea ce prive群te sistemului de control al t<ierilor ilegale, reforma presupune abordarea sistemic< 
a principalelor cauze care genereaz< un nivel crescut al t<ierilor ilegale în România. Astfel, pe lâng< 
actualizarea permanent< a sistemului de trasabilitate a lemnului din România (SUMAL 2.0), este 
necesar< o abordare integrat< a principalelor cauze care determin< un nivel crescut al t<ierilor ilegale, 
ceea ce presupune interven郡ii în reconfigurarea întregului sistemul de control al activit<郡ilor ilegale din 
p<duri, pornind de la modificarea legisla郡iei aferente, îmbun<t<郡irea performan郡ei G<rzilor forestiere, 
concentrarea controlului la prima punere pe pia郡< a lemnului 群i în zone de risc determinate pe criterii 
obiective 群i transparente, modernizarea sistemului de valorificare a masei lemnoase, transparentizarea 
activit<郡ii de control, asigurarea necesarului foarte mare de lemn de foc pentru comunit<郡ile dependente 
de aceast< surs< de energie, pe c<i legale. 

Impactul reformei va consta în reducerea nivelului t<ierilor ilegale, inclusiv din perspectiva respect<rii 
legisla郡iei de mediu aferente domeniului forestier 群i a moderniz<rii sistemului de valorificare a masei 
lemnoase. 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 

 

  2.I.2 ÎBaădpdiB RHBâCia ｧi adHmejăB biHdiｬedgimamea 

 

      

 

Reforma va sprijini operatorii economici care desf<群oar< activit<郡i în domeniul forestier în vederea 
implement<rii eficiente a Regulamentului European al Lemnului (EUTR) 群i va eficientiza controalele 
desf<群urate de institu郡iile cu atribu郡iuni în acest sens. 

c. În ceea ce prive群te flexibilizarea normelor din domeniul împ<duririlor 群i refacerii ecologice a 
habitatelor forestiere degradate, reforma presupune actualizarea/modificarea cadrului legal referitor la 
utilizarea terenurilor, înfiin郡area de perdele forestiere, împ<durirea terenurilor degradate, înfiin郡area 
p<durilor urbare (inclusiv mini-p<duri), adoptarea de m<suri bazate pe natur< (nature-based solutions) 
pentru refacerea func郡ionalit<郡ii peisajelor. 

Au fost identificate actele normative necesar a fi modificate pentru a asigura o implementare f<r< 
blocaje administrative având la baz< lec郡iile înv<郡ate pân< în prezent în special cele referitoare la lipsa 
atractivit<郡ii Sub m<surii 8.1 din PNDR, dar 群i a blocajelor cu privire la identificarea terenurilor 
degradate 群i includerea acestora în perimetre de reconstruc郡ie ecologic< prin împ<durire. 

De asemenea propunem flexibilizarea cadrului normativ cu privire la înfiin郡area perdelelor forestiere 
de-a lungul c<ilor de transport (autostr<zi, drumuri na郡ionale, drumuri jude郡ene) pentru a facilita acest 
tip de investi郡ii. 

Pentru implementarea acestei m<suri complexe de reform<, sunt necesare urm<toarele ac郡iuni: 

• Realzarea unei evalu<rii independente privind deficien郡ele de guvernan郡<, institu郡ionale, de 
reglementare 群i de punere în aplicare a prevederilor din legisla郡ia actual< în domeniul forestier  

• Elaborarea 群i adoptarea Strategiei Forestiere Na郡ionale 2020-2030 în consultare cu to郡i factorii 
interesa郡i, în baza recomand<rilor evalu<rii independente: 

o Documentul strategic va stabili speciile de arbori 群i ecotipurile necesare pentru un 
r<spuns optim la condi郡iile climatice viitoare ale României; 

o De asemenea, strategia va identifica zonele prioritare cele mai expuse riscurilor 
climatice, va detalia natura acestor riscuri, precum 群i modul în care acestea pot fi 
adresate prin m<suri de împ<durire; 

o Pân< la definitivarea Strategiei Forestiere Na郡ionale 2020-2030, estimat< a intra în 
vigoare la finalul anului 2022, investi郡iile PNRR de împ<durire vor fi demarcate cu 
respectarea unui set de cerin郡e de tip No-Regret: 

 În concordan郡< cu prevederile legislative 群i ale celor din amenajamentele 
silvice, speciile de arbori care se vor utiliza pentru plantarea de noi p<duri vor 
fi cele adaptate condi郡iilor locale de clim< 群i vor corespunde tipului natural de 
p<dure. 

 Se vor promova p<duri mixte compuse din specii native care s< asigure o 
varietatea cât mai mare de specii de arbori 群i arbusti pentru cre群terea rezilien郡ei 
ecosistemelor forestiere nou create. 

 Unde acest lucru este posibil se va promova regenerarea natural< din s<mân郡< 
arborilor maturi existen郡i care sunt cel mai bine adapta郡i condi郡iilor locale. 

 Având în vedere 群cenariile climatice existente se vor alege compozi郡ii cât mai 
diverse de specii care s< aib< cele mai mari 群anse de reu群it< a supravie郡uirii în 
perspectiva unor modific<ri ale principalelor condi郡ii climatice. 
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 Prioritar se va investi în zonele deficitare în p<duri din sudul 群i estul României 
cu prec<dere în suprafe郡e de terenuri degradate din cauza proceselor de 
eroziune, alunec<ri de teren, de群ertificare urm<rindu-se redobândirea func郡iilor 
de protec郡ie ale peisajelor afectate de aceste gen de fenomene. 

 Totodat< se va urm<ri refacerea p<durilor ripariene (situate de-a lungul râurilor) 
pentru asigurarea conectivit<郡ii în peisajele predominant Agricole. 

 Pentru a asigura diversitatea de specii 群i provenien郡a necesar< în condi郡iile 
climatice 群i de vegeta郡ie ale României, se va diversifica produc郡ia de arbori 群i 
arbu群ti forestieri care se vor produce în pepiniere locale – a se vedea Investi郡ia 
nr 3. 

 Se vor promova provenien郡ele cele mai adaptate în condi郡iile climatice 
prev<zute de scenariile climatice existente pentru a asigura rezilien郡a 群i 
sustenabilitatea p<durilor nou înfiin郡ate. 

• Adoptarea pachetului legislativ de modificare 群i completare a legisla郡iei, care va viza în 
principal urm<toarele acte normative: 

o Noul Codul silvic; 
o Ordonanta de urgen郡< nr. 85 /2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a 

pagubelor produse vegeta郡iei forestiere din p<duri 群i din afara acestora - consultare 
public<; 

o Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancYionarea contravenYiilor silvice, cu 
modific<rile şi complet<rile ulterioare; 

o Modificare HG-uri: HG reorganizare G<rzi Forestiere (HG 743/2015), HG aprobare 
Regulament de Paz< (HG 1076/2009), HG reorganizare RNP Romsilva (HG 229/2009), 
HG trasabilitate mas< lemnoas< (HG 497/2020). 

M<sura de reform< va fi implementat< de c<tre MMAP în colaborare cu RNP, administratori de fond 
forestier. G<rzile forestiere, MADR, MLPDA, ANANP, organiza郡ii profesionale 群i societatea civil<.  

În ceea ce prive群te legisla郡ia aplicabil< în materie de ajutor de stat, având în vedere faptul c< m<sura 
de reform< nu î群i propune s< modifice reglementarea existent< cu privire la valorificarea produselor 
lemnoase 群i nelemnoase, consider<m c< reforma nu va implica elemente de ajutor de stat. În situa郡ia 
în care, în urma detalierii viitoare a modific<rilor legislative necesare, vor fi identificate elemente de 
ajtor de stat acestea vor fi adresate în consultare cu autorit<郡ile na郡ionale de concuren郡<.   

Pentru implementarea reformei este estimat< o perioad< cuprins< între trim II 2021 群i trim III 2026, 
având în vedere complexitatea pachetului legislativ vizat de reform<.  

 

R.2 – Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implement<rii 
coerente 群i eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea 

În ceea ce prive群te conservarea biodiversit<郡ii, principala provocare pentru România va fi legat< de 
implementarea noilor 郡inte propuse de Strategia Uniunii  Europene privind biodiversitatea – 2030, care 
presupune, printre altele o 郡int< de 30% din suprafa郡a terestr< 群i acvatic<, inclusiv marin<, acoperit< cu 
arii naturale protejate 群i un procent de 10% din teritoriul na郡ional aflat în protec郡ie strict<. 
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În prezent, Ordinul MMAP nr. 1822/2020 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare 
a ariilor naturale protejate respectiv 群i procedura ANANP de încheiere a parteneriatelor pentru 
administrarea ariilor naturale protejate în parteneriat,  prev<zute la art. 16 alin (3) din OUG 57/2007 
reglementeaz< modalitatea participativ< în managementul ariilor protejate a comunit<郡ilor locale, 
autorit<郡i publice, institu郡ii 群i în special a societ<郡ii civile. În fapt, prin actele normative men郡ionate, 
România a creat cadrul general de implicare a tuturor actorilor relevan郡i în men郡inerea 群i consolidarea 
conserv<rii biodiversit<郡ii.  

Pentru opera郡ionalizarea deplin< a acestui cadru general m<sura de reform< prevede: 

• Instituirea unui mecanism de corelare a legisla郡iei specifice diferitelor sectoare de activitate cu 
impact asupra biodiversit<郡ii, respectiv educa郡ie, agricultur<, silvicultur<, cinegetic<, turism, 
organizarea teritoriului, transporturi 群i energie.   

În vederea implement<rii acestei m<suri, sunt necesare urm<toarele ac郡iuni: 

• Realizarea unei baze de date na郡ionale aferent< distribu郡iei spa郡iale, st<rii 群i parametrilor de 
conservare pentru speciile 群i habitatele din ariile naturale protejate pe baza actualiz<rii datelor 
din planurile de mangement 

• Asigurarea inform<rii continue a autorit<郡ilor 群i actorilor din sectoarele de activitate cu impact 
asupra biodiversit<郡ii cu privire la distribu郡ia 群i dinamica st<rii de conservare a speciilor 群i 
habitatelor. 

• Constituirea unei comisii interinstitu郡ionale de analiz< a cadrului legal aplicabil sectoarelor cu 
impact asupra biodiversit<郡ii care va elabora 群i promova propuneri de modificare 群i / sau 
completare a cadrului legal în func郡ie de informa郡iile actualizate despre distribu郡ia 群i dinamica 
st<rii de conservare a speciilor 群i habitatelor. 

M<sura de reform< va fi implementat< de MMAP împreun< cu institu郡iile din subordine (ANANP, 
ANAR, ARBDD, Garda de Mediu, etc), alte autorit<郡i centrale 群i locale cu larga implicare a societ<郡ii 
civile. 

Perioada estimat< pentru implementare este cuprins< între trim IV 2024 – trim. I 2026.  

 

Investi郡ii 

I.1 – Investi郡ii în noi suprafe郡e ocupate de p<duri inclusiv în p<duri urbane  

M<sura de investi郡ii vizeaz< realizarea de noi p<duri 群i suprafe郡e cu vegeta郡ie forestier< în zonele 
vulnerabile la schimb<rile climatice: identificarea 群i evaluarea terenurilor, finan郡area împ<duririi 群i 
lucr<rilor de îngrijire a planta郡iilor 群i cre群terea suprafe郡ei cu vegeta郡ie forestier< în lungul c<ilor de 
comunica郡ie, în interiorul aglomer<rilor urbane (p<duri urbane, inclusiv de tipul mini-p<durilor) în 
jurul localit<郡ilor 群i între câmpurile cu culturi agricole, precum 群i alte categorii de perdele forestiere de 
protec郡ie.  st
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Se va urm<ri ca împ<durirea terenurilor s< asigure beneficii multiple cum sunt: cre群terea biodiversit<郡ii, 
asigurarea conectivit<郡ii, absorb郡ia de dioxid de carbon, reducerea polu<rii 群i a zgomotului ambiental, 
îmbun<t<郡irea condi郡iilor de clim< locale, îmbun<t<郡irea regimului hidrologic, protejarea infrastructurii 
esen郡iale (autostr<zi, drumuri na郡ionale 群i jude郡ene, infrastructur< turistic<, c<i ferate etc.). 

O component< important< a acestei investi郡ii o reprezint< solu郡iile bazate pe natur< care au ca scop 
principal reducerea polu<rii din marile ora群e. Poluarea aerului este o problem< serioas< a României 
întrucât are consecin郡e directe asupra s<n<t<郡ii oamenilor. 

Înfiin郡area de p<duri urbane, care vor îmbog<郡i spa郡iile verzi actuale insuficiente ca suprafa郡< 群i 
diversitate este una din solu郡iile la îndemân< pentru rezolvarea acestor probleme. Aceste p<duri urbane 
se vor înfiin郡a folosind o mare diversitate de arbori 群i arbu群ti din specii native 群i vor avea densit<郡i mari 
astfel încât s< se constituie în “pl<mâni verzi” care vor aduce beneficii multiple cum sunt: purificarea 
aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, reducerea temperaturii aerului, reducerea 
anxiet<郡ii 群i implicit a îmbun<t<郡irii s<n<t<郡ii publice.  

În cazul investi郡iilor în mediul urban, se va avea în vedere abordarea la nivel de peisaj (acolo unde este 
posibil) prin conectarea p<durilor urbane cu zone naturale 群i seminaturale peri-urbane prin perdele 
verzi de-a lungul c<ilor de transport, cursuri de ap<, piste de biciclete. 

Aceast< m<sur< investi郡ional< este complementar< unei m<suri de creare a unui registru na郡ional de 
eviden郡< informatizat< a propriet<郡ilor forestiere 群i a de郡in<torilor activi de p<dure care va fi realizat< 
cu finan郡are în cadrul Componentei de Transformare Digital<. Aceast< platform< digital< de eviden郡< 
群i administrare a propriet<郡ilor forestiere este conceptualizat< pentru a r<spunde implement<ri integrate 
a urm<toarelor interven郡ii: implementarea 群i gestionarea instrumentelor financiare de sprijin a 
proprietarilor, inclusiv a celor propuse în contextul PNRR, simplificarea procedurilor administrative, 
reducerea birocra郡iei 群i opera郡ionalizare digitalizat< a aviz<rilor 群i raport<rilor între multiple institu郡ii, 
eviden郡ierea 群i monitorizarea creditelor de carbon rezultate din gestionarea terenurilor cu vegeta郡iei 
forestier<. 

Investi郡ia va fi derulat< de MMAP/RNP/G<rzi forestiere, iar beneficiarii poten郡iali ai acesteia sunt: 
RNP Romsilva, proprietari sau administratorii de p<dure publici (UAT) sau priva郡i, proprietari de 
terenuri pretabile împ<duririi (ex. terenuri degradate, terenuri agricole 群i intravilan etc.). 

Men郡ion<m c< m<surile luate pentru remedierea blocajelor în implementarea subm<surii 8.1 din 
PNDR sunt urm<toarele: 

• Pentru a dep<群i blocajele identificate pân< în prezent la implementarea subm<surii 8.1 din 
PNDR au fost identificate actele normative care necesit< modific<ri 群i au fost demarate 
procedurile de modificare a legisla郡iei în domeniu. Astfel, cele mai importante modific<ri avute 
în vedere vizeaz< modificarea 群i completarea  Regulamentului privind stabilirea grupelor de 
terenuri care intr< în perimetrele de ameliorare, funcYionarea şi atribuYiile comisiilor de 
specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hot<rârea 
Guvernului nr. 1257/2011; st
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• Modificarea Regulamentului aprobat prin Hot<rârea Guvernului nr.1257/2011 va permite ca 
acordul pentru împ<durirea terenului s< poat< s< fie exprimat 群i de c<tre utilizatorul/de郡in<torul 
acestuia în cazul în care proprietarul este decedat sau de c<tre cel pu郡in unul dintre proprietarii 
afla郡i în indiviziune;         

• De asemenea, a fost elaborat proiectul de memorandum privind cooperarea interministerial< 
pentru reducerea efectului shimb<rilor climatice 群i cre群terea stoc<rii carbonului pe termen lung, 
prin împ<duriri 群i realizarea de sufrafe郡e cu vegeta郡ie forestier< pe terenuri agricole; 

• Acest memorandum va fi avizat de c<tre Ministerul Agriculturii 群i Dezvolt<rii Rurale, 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvolt<rii Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei, 
Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene 群i Ministerul Transporturilor 群i Infrastructurii, 
la propunerea Ministerului Mediului, Apelor 群i P<durilor 群i aprobat de Primul Ministru. 
 

Me郡ion<m de asemenea faptul ca pân< la definitivarea Strategiei Forestiere Na郡ionale 2020-2030, 
estimat< a intra în vigoare la finalul anului 2022, investi郡iile PNRR de împ<durire vor fi demarcate cu 
respectarea unui set de cerin郡e de tip No-Regret: 

• În concordan郡< cu prevederile legislative 群i ale celor din amenajamentele silvice, speciile de 
arbori care se vor utiliza pentru plantarea de noi p<duri vor fi cele adaptate condi郡iilor locale 
de clim< 群i vor corespunde tipului natural de p<dure. 

• Se vor promova p<duri mixte compuse din specii native care s< asigure o varietatea cât mai 
mare de specii de arbori 群i arbusti pentru cre群terea rezilien郡ei ecosistemelor forestiere nou 
create. 

• Unde acest lucru este posibil se va promova regenerarea natural< din s<mân郡< arborilor maturi 
existen郡i care sunt cel mai bine adapta郡i condi郡iilor locale. 

• Având în vedere 群cenariile climatice existente se vor alege compozi郡ii cât mai diverse de specii 
care s< aib< cele mai mari 群anse de reu群it< a supravie郡uirii în perspectiva unor modific<ri ale 
principalelor condi郡ii climatice. 

• Prioritar se va investi în zonele deficitare în p<duri din sudul 群i estul României cu prec<dere în 
suprafe郡e de terenuri degradate din cauza proceselor de eroziune, alunec<ri de teren, 
de群ertificare urm<rindu-se redobândirea func郡iilor de protec郡ie ale peisajelor afectate de aceste 
gen de fenomene. 

• Totodat< se va urm<ri refacerea p<durilor ripariene (situate de-a lungul râurilor) pentru 
asigurarea conectivit<郡ii în peisajele predominant Agricole. 

• Pentru a asigura diversitatea de specii 群i provenien郡a necesar< în condi郡iile climatice 群i de 
vegeta郡ie ale României, se va diversifica produc郡ia de arbori 群i arbu群ti forestieri care se vor 
produce în pepiniere locale – a se vedea Investi郡ia nr 3. 

• Se vor promova provenien郡ele cele mai adaptate în condi郡iile climatice prev<zute de scenariile 
climatice existente pentru a asigura rezilien郡a 群i sustenabilitatea p<durilor nou înfiin郡ate. 
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Ajutor de stat 

Finan郡area va fi acordat< în condi郡iile unei scheme de ajutor de stat exceptat< de la notificare în baza 
art. 32 Ajutoare pentru împ<duriri Кi crearea de suprafeМe împ<durite  群i a art 33 Ajutoare pentru 
sisteme agroforestiere din Regulamentului 702 / 2014. 

 

I.2 - Investi郡ii în refacerea 群i regenerarea natural< unor ecosisteme forestiere degradate, inclusiv 
habitate forestiere incluse în re郡eaua Natura 2000 

M<sura de investi郡ii vizeaz< reîmp<durirea suprafe郡elor din fondul forestier în care nu s-a realizat 
regenerarea de c<tre proprietari 群i administrator. Astfel, se vor reface p<durile afectate de incendii 
forestiere, de fenomene meteorologice nefavorabile, de boli 群i d<un<tori 群i t<ieri ilegale. 

P<durile calamitate 群i suprafe郡ele neregenerate din ariile protejate Natura 2000 vor fi ref<cute prin 
plantare doar cu specii din tipul natural fundamental de p<dure, în compozi郡ii apropiate de cele ale 
arboretelor ini郡iale 群i f<r< afectarea speciilor protejate sau ale habitatelor (împ<duririle nu trebuie s< 
influen郡eze starea de conservare a altor specii protejate). 

Se va acorda o aten郡ie special< zonelor în care habitatele forestiere au fost degradate prin t<ieri ilegale 
sau necontrolate în arii protejate Natura 2000. 

Lucr<rile de refacere sau reconstruc郡ie ecologic< se vor face indiferent de tipul propriet<郡ii chiar 群i în 
situa郡iile în care proprietarul terenului nu poate fi identificat. În cazul din urm< se vor modifica 
prevederile legale, astfel încât responsabilitatea efectu<rii unor astfel de interven郡ii s< poat< fi 
transferat< autorit<郡ilor competente. 

Interven郡ia va sprijini atât instalarea culturilor forestiere (împ<durirea propriu-zis<), cât 群i lucr<rile de 
îngrijire 群i între郡inere a tinerelor culturi în anii urm<tori, pentru a asigura reu群ita acestora. 

Investi郡ia va fi derulat< de MMAP/RNP/ANANP, iar beneficiarii poten郡iali ai acesteia sunt RNP 
Romsilva, proprietari sau administratorii de p<dure publici (UAT) sau priva郡i. 

Finan郡area va fi acordat< în condi郡iile unei scheme de ajutor de stat exceptat< de la notificare în baza 
art. 34 Ajutoare pentru prevenirea Кi repararea pagubelor cauzate p<durilor de incendii de p<dure, 
de calamit<Мi naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamit<Мi 
naturale, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme d<un<toare plantelor Кi de 
evenimente catastrofale a Regulamentului 702 / 2014. 

 

I.3 – Investi郡ii în pepiniere 群i tehnologii moderne de producere a puie郡ilor forestieri 

M<sura de investi郡ii presupune cre群terea capacit<郡ii de produc郡ie a puie郡ilor prin realizarea unor noi 
rezerva郡ii semincere 群i plantaje pentru semin郡e, capacit<郡i de prelucrare a semin郡elor, modernizare 群i 
înfiin郡are de pepiniere, inclusiv pentru produc郡ia de puie郡i cu r<d<cin< protejat<. Fa郡< de tehnologiile 
tradi郡ionale puie郡ii necesit< o suprafa郡< mai mic< datorit< cultiv<rii pe etaje, deasemenea ace群tia putând 
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fi p<stra郡i 群i planta郡i o perioad< mai lung< de timp. Va exista posibilitatea plant<rii cu plantatoare 
mecanice, ceea ce conduce la cre群terea productivit<郡ii. 

Se va avea în vedere producerea unei diversit<郡i cât mai mari de specii 群i provenien郡e autohtone de 
puie郡i astfel încât s< se asigure necesarul pentru toate regiunile 群i care s< fie cel mai bine adaptate 
condi郡iilor climatice prev<zute de scenariile climatice actuale. 

Necesitatea investi郡iei rezult< din programele de împ<duriri, reconstruc郡ii ecologice, refaceri de 
habitate forestiere degradate prev<zute a se realiza prin investi郡iile men郡ionate la punctele I.1 群i I.2. 

Investi郡ia va fi derulat< de MMAP/RNP. Beneficiarii acestor investi郡ii vor fi de郡in<torii 群i 
administratorii de p<duri având în vedere diferitele forme de proprietate. Astfel, beneficiarii pot fi atât 
RNP Romsilva, cât 群i adminstratorii sau proprietarii priva郡i de p<dure sau unit<郡ile administrative care 
de郡in p<duri. În România produc郡ia de puie郡i este o activitate care se poate desf<群ura independent de 
de郡inarea de suprafe郡e de p<duri, a群adar beneficiarii acestui tip de investi郡ii pot fi 群i operatori economici 
priva郡i atesta郡i s< produc< puie郡i forestieri. 

Ajutor de stat 

Finan郡area va fi acordat< în condi郡iile unei scheme de ajutor de stat exceptat< de la notificare în baza 
art. 32 Ajutoare pentru împ<duriri Кi crearea de suprafeМe împ<durite  群i a art 33 Ajutoare pentru 
sisteme agroforestiere din Regulamentului 702 / 2014. 

 

I.4 – Investi郡ii în tehnologii moderne de îndep<rtare a lemnului afectat de fenomene 
meteorologice extreme 群i d<un<tori biotici  

M<sura vizeaz< exclusiv investi郡ii în echipamente necesare pentru îndep<rtarea lemnului afectat de 
fenomene meteorologice extreme 群i d<un<tori biotici (cum sunt gândacul de scoar郡< la r<群inoase) a 
caror virulen郡< este exacerbat< de aceste schimb<ri climatice cum ar fi funiculare (instala郡ii pe cablu) 
群i echipamente de tip forwarder, harvester, remorci forestiere.  

Îndep<rtarea lemnului afectat de fenomene meteorologice extreme 群i d<un<tori biotici trebuie facut< 
cu celeritate pentru a preîntâmpina r<spândirea acestor daun<tori la p<durile s<n<toase 群i totodat< 
pentru a reface prin reîmp<durire suprafe郡ele afectate. 

Volumele de lemn rezultate anual în urma acestor fenomene au fost de circa 1-2 milioane metri cubi, 
în ultimii 4 ani. Acest fapt necesit< interven郡ii rapide, ceea ce justific< investi郡ii în capacit<郡i crescute 
de extragere a acestor arbori pentru evitarea deprecierii lemnului, a r<spândirii infest<rii la arborete 
s<n<toase vecine, dar 群i pentru facilitarea reconstruirii ecologice la timp a acestor ecosisteme forestiere. 
Având în vedere c< doborâturile de vânt se înregistreaz< în zone cu condi郡ii grele de teren, cu pante 
accentuate 群i acces redus sau chiar f<r< acces, utilajele actuale - neprietenoase cu mediul (ex.: TAF-
uri, tractoare) nu au capacitatea de a scoate lemnul doborât din acele zone în timp util astfel încât 
lemnul se va deprecia în timp, sub ac郡iunea factorilor meteorologici 群i a atacurilor gândacilor de 
scoar郡<. În plus, p<strarea lemnului doborât pentru o perioad< îndelungat< de timp (de la câteva luni 
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pân< la 2-3 ani) face imposibil< ac郡iunea de reîmp<durire a zonelor afectate imediat dup< înregistrarea 
catastrofei naturale. Cu cât solul forestier r<mâne mai mult timp descoperit (f<r< vegeta郡ie forestier<), 
cu atât procesele de degradare se vor intensifica, ceea ce va genera provoc<ri suplimentare în instalarea 
unei noi p<duri.  

O alt< component< a investi郡iei se refer< la instala郡ii pentru prelucrarea primar< a lemnului la nivel 
local, pentru promovarea lan郡urilor scurte de aprovizionare cu lemn 群i produse din lemn. Investi郡ia va 
sprijini operatorii economici din zonele rurale cu activitate în domeniul prelucr<rii primare a lemnului.  

Având în vedere dotarea precar< cu echipamente de protec郡ia muncii a operatorilor din domeniul 
exploat<rilor forestiere, se propune finan郡area achizi郡ion<rii de echipamente individuale de protec郡ia 
muncii pentru muncitorii forestieri. 

Investi郡ia va fi derulat< de c<tre MMAP, iar beneficiarii sunt operatorii economici atesta郡i pentru 
activit<郡i de extragere 群i prelucrare a lemnului conform legislatiei in vigoare de c<tre comisie na郡ional< 
care va verifica îndeplinirea condi郡iilor de atestare a acestor operatori). 

Operatorii economici care au caziere tehnice (prev<zute de legisla郡ie) pentru înc<lc<ri ale legislatiei 
specifice cu privire la t<ierile ilegale sau cea a legisla郡iei specifice cu privire la modul de desf<群urare 
a activit<郡ilor de recoltare a lemnului vare prevede evitarea aducerii de prejudicii arborilor r<ma群i în 
p<dure, semin郡i群urilor, solurilor forestiere, cursurilor de ap<.  

Ajutor de stat 

Finan郡area va fi acordat< în condi郡iile unei scheme de ajutor de stat exceptat< de la notificare în baza 
art. 41 Ajutoare pentru investiМii în tehnologii forestiere Кi în prelucrarea, mobilizarea Кi 
comercializarea de produse forestiere din Regulamentului 702 / 2014. Intensitatea maxim< a ajutorului 
nu poate dep<群i 50% din costul de achizi郡ie. 

 

I.5 – Investi郡ii în sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri toren郡iale în 
bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene 

M<sura const< în reducerea impactului viiturilor toren郡iale prin investi郡ii în lucr<ri de corectare a 
toren郡ilor 群i refacerea la timp a ecosistemelor forestiere. Realizarea lucr<rilor de corectare a toren郡ilor 
are ca obiectiv principal ap<rarea împotriva viiturilor toren郡iale pentru localit<郡ile situate în aval de 
obiectiv, conducând astfel la diminuarea pagubelor produse de acestea 群i salvarea de vie郡i omene群ti, 
dar 群i protejarea împotriva colmat<rii a acumul<rilor situate în aval. 

Aceste investi郡ii reprezint< solu郡ii absolut necesare pentru diminuarea impactului generat de 
schimb<rile climatice în bazinete forestiere toren郡iale unde ac郡iunile de refacere a ecosistemelor 
forestiere nu sunt suficiente pentru diminuarea riscurilor de viituri. În plus, re郡eaua func郡ional< de 
lucr<ri hidrotehnice de corectare a toren郡ilor va contribui la men郡inerea unei calit<郡ii ridicate a 
drumurilor forestiere, drept urmare accesul personalului silvic cu atribu郡ii de paz< 群i combatere a 
t<ierilor ilegale va fi mult mai facil. 
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Investi郡ia va fi derulat< de MMAP/RNP, iar beneficiarii poten郡iali ai acesteia sunt RNP 群i proprietarii 
/ administratorii de p<duri. 

Ajutor de stat 

Ac郡iunile de reducere a impactului viiturilor toren郡iale fac parte din atributele exercitate de o autoritate 
public< 群i nu reprezint< ajutor de stat.  

 

Biodiversitate 

I.6 – Actualizarea planurilor de management existente pentru arii naturale protejate 群i 
fundamentarea implement<rii Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030  

M<sura de investi郡ii vizeaz<: 

a. Actualizarea planurilor de management aprobate (120 mil. euro) 

Planurile de management vor fi actualizate în conformitate cu Ghidul de elaborare a planurilor de 
management 群i cadrul metodologic agreat cu CE în 2020 pentru detalierea obiectivelor specifice de 
conservare pentru habitate 群i specii.  

Planurile de management avute în vedere pentru actualizare sunt aferente unui num<r de minim  250 
de arii naturale protejate, pentru care se va asigura cartarea 群i inventarierea distribu郡iei habitatelor 群i 
speciilor în vederea stabilirii st<rii de conservare a acestora 群i a obiectivelor specifice de conservare 
conform cadrului metodologic agreat cu CE prin: 

• Monitorizarea şi evaluarea st<rii de conservare a speciilor şi habitatelor de importanY< 
comunitar<; 

• Cartarea 群i inventarierea speciilor s<lbatice de interes comunitar în vederea determin<rii 
m<surilor pentru menYinerea/îmbun<t<Yirea st<rii de conservare a speciilor şi habitatelor de 
importanY< comunitar< la nivel de sit; 

• Alte activit<郡i necesare specifice elabor<rii planurilor de management.  

Procesul de actualizare a con郡inutului Planurilor de management presupune activit<郡i complexe de 
analiz< 群i selec郡ie a informa郡iilor relevante existente, respectiv verificarea acestora pe teren 群i 
transpunerea lor într-o structur< unitar< conform cu detalierile transmise de Comisie în 2020. 

Actualizarea datelor existente 群i alinierea la cerin郡ele comisiei europene necesit< timp dedicat studiilor, 
cart<rilor 群i inventarierilor de detaliu pe teren, în perioadele specifice ciclului biotic al fiec<rei specii 
sau habitat pe o durat< de minim 4 anotimpuri. 

Investi郡ia va fi implementat< de c<tre ANANP în principal prin contractarea de expertiz< tehnic< de 
specialitate dar 群i prin utilizarea resurselor interne de expertiz<. În acest sens, 10% din alocare va fi 
utilizat< pentru consolidarea capacit<郡ii tehnice a ANANP de monitorizare, colectare, analiz< 群i 
gestionare date aferente ariilor naturale protejate. Dot<rile finan郡ate prin PNRR vor fi complementare 
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celor finan郡ate prin POIM 2014 – 2020 群i vor fi eviden郡iate în cadrul unui plan integrat de înzestrare 
tehnic< a ANANP 群i a structurilor sale teritoriale corelat cu necesarul de resurs< uman< pentru 
activitatea de actualizarea planurilor de management. 

 

b. Identificarea zonelor poten郡iale de protec郡ie strict< în habitate naturale terestre 群i marine în 
vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 (Alocare 5 mil. 
euro) 

M<sura vizeaz< realizarea analizelor/studiilor 群i cart<rii delimit<rii arealelor propuse pentru non-
interven郡ie (protec郡ie strict<), necesare fundament<rii unei propuneri de act normativ. În vederea 
fundament<rii cadrului normativ aferent, sunt necesare cercet<ri aprofundate dedicate identific<rii 群i 
cuantific<rii acestora respectiv, de realizare a propunerilor de completare a actelor normative dedicate 
protec郡iei naturii. Elementele fiind cuprinse si în strategia UE a Biodiversit<郡ii 2030. 

M<sura de investi郡ii va fi implementat< de c<tre MMAP prin contractarea de expertiz< tehnic< de 
specialitate. 

Ajutor de stat: 

Elaborarea planurilor de management, respectiv realizarea analizelor / studiilor 群i cart<rii delimit<rii 
arealelor propuse pentru non-interven郡ie (protec郡ie strict<), ca activit<郡i legate de conservarea 
patrimoniului 群i a naturii derulate de c<tre autorit<郡i publice, nu reprezint< ajutor de stat. 

 

I.7 Investi郡ii integrate de reconstruc郡ie ecologic< a habitatelor 群i conservarea speciilor aferente 
paji群tilor, zonelor acvatice 群i dependente de ap<  

M<sura vizeaz< urm<toarele tipuri de lucr<ri: 

a. Refacerea conectivitate 

M<sura vizeaz< eliminarea obstacolelor din cursurile de ap< în scopul facilit<rii refacerii conectivit<郡ii 
habitatelor 群i speciilor dependente, dar 群i eliminarea sau, dup< caz, realizarea elementelor care 
contribuie la refacerea conectivit<郡ii laterale a habitatelor 群i speciilor acvatice 群i dependente de ap<, 
ambele interven郡ii fiind în conformitate cu prevederile planurilor de management ale ariilor naturale 
protejate, cu obiectivele de conservare dar 群i cu planurile de management la nivel bazinal.   

Zonele de interven郡ie vor fi prioritizate 群i în func郡ie de rezultatele model<rilor realizate în cadrul 
proiectului MMAP-ANAR cu sprijinul B<ncii Mondiale de actualizare a planurilor de management al 
riscului la inunda郡ii (Înt<rirea capacit<郡ii autorit<郡ii publice centrale în domeniul apelor în scopul 
implement<rii etapelor a 2-a 群i a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inunda郡ii – RO-FLOODS).  

Investi郡ia va fi implementat< de c<tre MMAP prin ANAR 群i ANANP în colaborare cu autorit<郡i locale 
群i societate civil<.  
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Ajutor de stat 

Activit<郡ile aferente acestei investi郡ii nu reprezint< ajutor de stat deoarece rezultatele investi郡iei, 
inclusiv infrastructura realizat<, nu reprezint< o activitate economic<, nefiind exploatate în scopuri 
comerciale.  

 

b. Reconstruc郡ia habitatelor de paji群ti în ariile naturale protejate  

M<sura vizeaz< habitate în care au fost identificate 26 de specii de nevertebrate Natura 2000, 5 
amfibieni, 5 reptile, 20 de mamifere 群i 21 de plante. Dintre acestea, 21 de specii de nevertebrate, 2 
reptile (Testudo hermanni, Vipera ursinii) 群i 13 specii de chiroptere sunt într-o stare de conservare 
nefavorabil<. Lipsa managementului paji群tilor a condus la declan群area proceselor de regenerare 
natural< a acestora (au fost invadate de specii de arbori 群i arbu群ti sau specii invazive), pentru o parte 
dintre ele acest proces fiind ireversibil.  

M<sura va fi implementat< de MMAP,  AIP, ARBDD 群i ANANP ce vor gestiona finan郡area având un 
cost de referin郡< bazat pe investi郡ii similare finan郡ate în cadrul POIM 2014 – 2020. 

Investi郡iile vor oferi sprijin indirect 群i sectorului agricol 群i vor fi implementate cu sprijinul institu郡iilor 
publice locale în cadrul unor parteneriate între diverse entitati de drept public si privat. 

Ajutor de stat 

Activit<郡ile aferente acestei investi郡ii nu reprezint< ajutor de stat deoarece rezultatele investi郡iei, 
inclusiv infrastructura realizat<, nu reprezint< o activitate economic<, nefiind exploatate în scopuri 
comerciale. 

 

c. Decolmatarea lacurilor Uzlina 群i Fortuna din Delta Dun<rii pentru reducerea eutrofiz<rii 群i 
men郡inerea diversit<郡ii biologice  

M<sura vizeaz< reducerea efectelor negative ale perioadelor secetoase 群i îmbun<t<郡irea condi郡iilor 
necesare pentru conservarea biodiversit<郡ii prin regularizarea nivelului apei în cele 2 lacuri. Ac郡iunile 
ce se impun sunt cele de proiectare 群i realizare a profilului optim al limitelor lacurilor, decolmatare, 
consolidarea malurilor prin utilizarea materialului rezultat în urma decolmat<rii cu fixarea acestuia 
f<r< utilizarea materialelor de tip beton, lucr<ri de între郡inere, t<ieri pentru regenerare a vegeta郡iei 群i 
arborilor din perimetru, îndep<rtarea masei lemnoase 群i a plaurilor ce obtureaz< circula郡ia apei 群i induc 
sedimentare - activit<郡i condi郡ionate de monitorizarea speciilor 群i habitatelor din areal 群i lucr<ri de 
decolmatare de mic< amploare a canalelor adiacente pentru restabilirea circula郡iei optime a apei. 

M<sura va fi implementat< de MMAP 群i ARBDD, ce vor gestiona finan郡area 郡inând cont de studiile în 
baz< c<rora s-a stabilit valoarea de investi郡ie 群i de avizul Consiliului interministerial de avizare a 
lucr<rilor publice de interes na郡ional 群i locuin郡e nr. 24/08.10.2018. st
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Investi郡iile vor fi implementate cu prioritate prin implicarea factorilor locali 群i regionali, respectiv cu 
sprijinul ONG-urilor  de profil, în cadrul unor parteneriate între diverse entitati de drept public si privat. 

Ajutor de stat 

Ac郡iunile de decolmatare pentru reducerea eutrofiz<rii 群i men郡inerea diversit<郡ii biologice fac parte din 
atributele exercitate de o autoritate public< 群i nu reprezint< ajutor de stat. 

 

d. Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor s<lbatici de-a lungul Dun<rii de Jos  

M<sura vizeaz< implementarea unui sistem de lupt< împotriva braconajului în acord cu 郡inta ''zero-
toleran郡< pescuit ilegal'' setat< de CE în European Green Deal 群i a efectelor schimb<rilor climatice ce 
afecteaz< popula郡ia de sturioni. Sturionii s<lbatici vor fi marca郡i cu emi郡<toare ultrasonice cu o raz< de 
1500 km. 

M<sura va fi implementat< de MMAP,  INCDPM 群i ANANP, care vor gestiona finan郡area în baza 
celor 2 Ordine de Ministru privind m<surile de prohibi郡ie instituite pentru protec郡ia sturionilor. 

Investi郡iile vor fi implementate cu sprijinul ANPA, WING, UPB, UGAL 群i a factorilor regionali în 
cadrul unor parteneriate între diverse entitati de drept public si privat. 

Ajutor de stat 

Ac郡iunile fac parte din atributele exercitate de o autoritate public< 群i nu reprezint< ajutor de stat. 

 

e. Reconfigurarea infrastructurii publice de acces 群i vizitare a Deltei Dun<rii pentru reducerea 
presiunii turismului asupra habitatelor 群i speciilor 

M<sura vizeaz< reducerea presiunii asupra habitatelor naturale supra-utilizate în prezent prin 
identificarea 群i crearea de trasee alternative 群i corespunz<tor semnalizate care s< orienteze vizitatorii 
spre utilizarea mijloacelor de transport tradi郡ionale 群i ecologice. 

Ca m<sur< de cre群tere a gradului de protec郡ie 群i conservare a biodiversit<郡ii, investi郡ia î群i propune 
difuzarea controlat< 群i monitorizarea fluxurilor de turi群ti c<tre o re郡ea format< din 10 centre de vizitare 
c<rora le sunt asociate 40 de puncte de observa郡ie corespunz<tor amenajate 群i dotate pentru necesit<郡ile 
tuturor categoriilor de vizitatori.  

Va face de asemenea posibil< imediat cre群terea constientiz<rii publicului asupra variet<郡ii 群i boga郡iei 
Deltei Dun<rii, prelungind 群ederile 群i de asemenea sezonul de vizitare; 

Re郡eaua acestei infrastructuri va fi realizat< într-un mod unitar, cu design 群i materiale locale, dar 群i cu 
tehnologii eco pentru vehicule eco 群i servicii pentru vizitatori; st
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Re郡eaua infrastructurii de vizitare va fi conectat< cu sistemul de mobilitate ecologic<, în func郡ie de 
specificul fiec<rei zone - ambarca郡iuni cu vâsle, biciclete, vehicule electrice 群i va conduce c<tre zonele 
de observare a habitatelor naturale; 

Re郡eaua vine cu un aport de complementaritate în monitorizarea traficului în Delta, managementul 
de群eurilor 群i pentru infrastructura de înc<rcare electric<, f<când posibil< tranzi郡ia c<tre motoarele 
electrice în întreaga regiune. 

Investi郡ia va fi implementat< de MMAP prin ARBDD în colaborare cu autorit<郡i locale 群i organiza郡ii 
civice.   

Ajutor de stat 

Activit<郡ile aferente acestei investi郡ii nu reprezint< ajutor de stat deoarece rezultatele investi郡iei, 
inclusiv infrastructura realizat<, nu reprezint< o activitate economic<, nefiind exploatate în scopuri 
comerciale. 

 

3. Aspecte de autonomie strategic< 群i securitate 

Nu e cazul. 

 

4. Dimensiunea verde 群i digital< a componentei 

A se vedea Anexa 2 

 

5. Respectarea principiului de a nu d<una semnificativ (DNSH) 

A se vedea Anexa 1 

 

6. Milestones, targets 群i perioada de implementare  

A se vedea Anexa 2 

 

7. Buget  

Alocarea total< a componentei Împ<durim România Кi protej<m biodiversitatea este de 1.372.000.000 
euro din care 80% adreseaz< nevoile de reform< 群i investi郡ii din sectorul managementului forestier, iar 
20% nevoilor corespondente din domeniul biodiversit<郡ii.  
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Alocarea de 630 de milioane de euro pentru activit<郡ile de împ<durire a fost determinat< prin raportare 
la costuri standard/ ha impadurit conform mediilor rezultate din proiectele de împ<durire din cadrul 
PNDR 2014-2020, luându-se în calcul 群i cheltuielile cu identificarea 群i cadastrarea terenurilor, 
eviden郡ierea acestora într-o baza de date, etc. 

În ceea ce prive群te componenta de biodiversitate, referin郡a pentru majoritatea costurilor este 
reprezentat< de proiectele similare implementate de c<tre ANANP sau de c<tre al郡i solicitan郡i eligibili 
de finan郡are în cadrul POIM 2014 – 2020.  

Din alocarea de 120 de milioane de euro pentru actualizarea planurilor de management pentru ariile 
naturale protejate, un procent de 10% va fi utilizat pentru consolidarea capacit<郡ii tehnice a ANANP 
de monitorizare, colectare, analiz< 群i gestionare date aferente ariilor naturale protejate. Dot<rile 
finan郡ate prin PNRR vor fi complementare celor finan郡ate prin POIM 2014 – 2020 群i vor fi eviden郡iate 
în cadrul unui plan integrat de înzestrare tehnic< a ANANP 群i a structurilor sale teritoriale corelat cu 
necesarul de resurs< uman< pentru activitatea de actualizarea planurilor de management. 

În ceea ce prive群te alocarea de 150 mil. euro pentru refacerea conectivit<郡ii habitatelor 群i speciilor 
dependente de ap<,  alocarea reflect< tipologia 群i marimea 郡intelor propuse prin analogie 群i extrapolare 
cu costurile lucr<rilor de mic< anvergur< realizate în diferite bazine hidrografice. Astfel din analiza 
implement<rilor anterioare rezult< o foarte mare eterogenitate la nivelul cost/unitate de suprafa郡< dat< 
fiind o foarte mare variabilitate a tipologiei de reconstruc郡ie ecologic<, dependent< 群i de rezultatele 
studiilor de determinare a gradului de afectare a habitatelor 群i speciilor. 

Informa郡iile despre metodologia utilizat< pentru estimarea costurilor 群i referin郡ele comparative la 
investi郡ii similare sunt prezentate în fi群ierul excel Anexa 2. 
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Pilonul I TdaCｻiｨia Vedde 

CHBaHCeCma I.3  

MaCageBeCmp< deｧepdi<Hd 
 
Domeniu de interven郡ie: Managementul de群eurilor 

Obiectiv: Accelerarea procesului de extindere 群i modernizare a sistemelor de gestionare a 
de群eurilor cu accent pe colectarea separat<, m<suri de preven郡ie, reducere, reutilizare 群i 
valorificare în vederea conform<rii cu directivele aplicabile 群i trecerii la economia circular</. 

Reforma: 

R1. Îmbun<t<郡irea guvernan郡ei în domeniul gestion<rii de群eurilor în vederea acceler<rii 
tranzi郡iei c<tre economia circular< 

Investi郡ii: 

I.1 Dezvoltarea, modernizarea 群i completarea sistemelor de management integrat al de群eurilor 
municipale la nivel de jude郡 sau la nivel de ora群e/comune. 

I.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd 群i al altor de群euri 
agricole compostabile. 

I.3 Dezvoltarea capacit<郡ii tehnice 群i a competen郡elor în materie de economie circular< 群i de 
clim< la nivelul institu郡iilor publice centrale 群i locale. 

Buget: 1.204.000.000 EUR  

1. Provoc<ri 群i obiective 
  

a) Provoc<ri 

Managementul deКeurilor municipale Кi tranziМia la economia circular< 

Principala provocare a României este atingerea 郡intelor de preg<tire pentru reutilizare 群i 
reciclare a de群eurilor municipale (11% grad de reciclare în 2019, potrivit ultimelor date 
disponibile, fa郡< de 郡inta de 55% prev<zut< pentru anul 2025 în pachetul economiei circulare - 
PEC). O alt< provocare este reducerea la 10% a cantit<郡ii de de群euri municipale eliminate prin 
depozitare pân< în anul 2035.  

Potrivit Raportului privind alerta timpurie destinat statelor membre expuse riscului de a nu 
îndeplini obiectivul privind preg<tirea pentru reutilizare / reciclarea de群eurilor municipale 
stabilit pentru 2020, România este unul dintre statele membre cu cel mai mare risc de 
neîndeplinire a 郡intelor din Directiva cadru de群euri având în vedere c< înregistreaz< în 
continuare o rat< foarte sc<zut< de reciclare a de群eurilor municipale de 11%  群i o rat< foarte 
ridicat< de depozitare a de群eurilor, de 70%, în timp ce media UE este de 45% rata de reciclare 
群i 24% rata de depozitare. 

Rapoartele Comisiei Europene confirm< c< România are deficien郡e majore în ceea ce prive群te 
managementul de群eurilor. Pentru accesarea fondurilor europene din perioada de programare 
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2014 - 2020, Romania a fost condi郡ionat< de adoptarea Planului Na郡ional de Prevenire 群i de 
Management al De群eurilor (PNGD). De群i adoptat în 2017, dup< o a群teptare de câ郡iva ani, 
rezultatele implement<rii acestuia sunt deocamdat< departe de cele dorite. Comisia European< 
a atras aten郡ia asupra faptului c< nu se observ< îmbun<t<郡iri majore în domeniu din cauza lipsei 
investi郡iilor. Cel mai probabil, România nu a atins 郡inta de preg<tire pentru reutilizare 群i 
reciclare pentru anul 2020 群i înc< nu a transpus integral în legisla郡ia na郡ional< trei dintre cele 
patru directive ale pachetului de economie circular<: de群euri (Waste Fremework Directive - 
Directive (EU) 2018/851), ambalaje (Packaging and Packaging Waste Directive – Directive 
(EU) 2018/852) 群i depozitele de de群euri (Landfill Directive – Directive (EU) 2018/850), care 
aveau ca termen de adoptare iulie 2020. Adoptarea prevederilor de completare a transpunerii 
celor trei directive, precum 群i transpunerea Directivei 2019/904 privind anumite produse din 
plastic este în curs. 

În ceea ce prive群te procesul de adoptare a celor 41 de planuri jude郡ene de management al 
de群eurilor (PJGD), precum 群i a Planului Municipiului Bucure群ti (PMGD), instrumente 
importante în guvernan郡a local< 群i na郡ional< a gestion<rii de群eurilor, acesta este unul avansat 群i 
este realizat pe baza metodologiei din OM nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei PJGD, 
care respect< toate obiectivele din pachetul privind economia circular< 群i condi郡iile favorizante 
pentru perioada de programare 2021 – 2027. Având în vedere progresul înregistrat pân< în 
prezent, se estimeaz< c< toate PJGD/PMGD vor finaliza procedura de evaluare strategic< de 
mediu 群i vor fi adoptate pân< în luna august 2021, iar PNGD va fi revizuit pân< la finalul anului 
2022. 

În paralel cu eforturile de actualizare 群i adoptare a cadrului strategic, sunt necesare 
simplificarea 群i uniformizarea prevederilor legislative privind gestionarea de群eurilor, 
armonizarea actelor normative a serviciului public de salubrizare cu obiectivele de mediu, în 
special în ceea ce prive群te aplicarea instrumentelor economice 群i, pe cale de consecin郡<, 
reducerea de群eurilor eliminate. De asemenea, este identificat< necesitatea revizuirii Legii 
211/2011 privind regimul de群eurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, a HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, precum 
群i necesitatea elabor<rii normelor tehnice de aplicare a Legii compostului nr. 181/2020 (care a 
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, dar este aplicat< neuniform pân< la elaborarea acestor 
norme).   

În plus, România va demara implementarea de m<suri de eliminare a produselor de plastic de 
unic< folosin郡<  în aparatul guvernului - ministere 群i institu郡ii aflate în coordonare 群i 
subordonare, pentru a r<spunde cerin郡elor Directivei 2019/904 a UE, care are ca termen de 
adoptare în legisla郡ia 郡<rilor membre data de 3 iulie 2021. 

România nu are implementat un plan eficient de prevenire a gener<rii de群eurilor, pia郡a pentru 
reutilizare sau pentru repara郡ii fiind înc< nesustenabil<. Infrastructura pentru colectare separat< 
este insuficient<, departe de a putea sprijini sistemul “Pay-As-You-Throw” (PAYT) 群i rata de 
eliminare prin depozitare a de群eurilor este una dintre cele mai ridicate din Europa.  

Lipsa infrastructurii pentru colectare separat< afecteaz< 群i capacitatea de a introduce solu郡ii 
pentru stimularea repar<rii 群i reutiliz<rii,  (ex. scutiri de taxe, serviciul public de colectare), iar 
lipsa unor facilit<郡i pentru repara郡ii în special pentru de群euri de echipamente electrice 群i 
electronice, nu încurajeaz< dezvoltarea acestui domeniu.  

În lipsa unor fluxuri stabile de de群euri reciclabile de calitate, România nu are în momentul de 
fa郡< o pia郡< sustenabil< a materiilor prime secundare recuperate din de群eurile de la popula郡ie, 
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de群i pachetul economiei circulare prevede clar o ierarhie privind gestionarea de群eurilor plecând 
de la prevenire, urmat< de reutilizare 群i reparare înaintea recicl<rii. Pentru a face trecerea la 
economia circular<, România trebuie s< introduc< în circuitul economic materialele secundare 
ob郡inute prin reciclare. 

Din 2024 se vor introduce 郡inte separate pentru reutilizare, iar pân< atunci 郡<rile membre trebuie 
s< înceap< aplicarea l<rgit< a EPR, astfel încât s< implementeze reutilizarea 群i repararea 
produselor puse pe pia郡< (Directiva De群euri/Waste Framework Directive – Art. 1.1). De 
asemenea, România are obliga郡ia ca, pân< în 2035, s< reduc< la 10% cantitatea de de群euri 
municipale depozitate, de aici rezultând, o dat< în plus, necesitatea atât a colect<rii separate de 
calitate cât 群i a finan郡<rii de investi郡ii productive în domeniul recicl<rii. 

România nu î群i permite s< se axeze pe un singur aspect, cum ar fi asigurarea capacit<郡ii de 
colectare, sortare sau reciclare/compostare. Problema de群eurilor trebuie abordat< la nivel 
na郡ional, pe toate nivelurile de competen郡e 群i atribu郡ii, coordonând mai atent 群i ferm activit<郡ile 
asumate de autorit<郡ile locale, cu dezvoltarea unor politici coerente care s< prioritizeze 
prevenirea de群eurilor, s< dezvolte repararea 群i reutilizarea, urmate de investi郡ii majore în 
sisteme de colectare separat< 群i reciclare 群i, nu în ultimul rând, pe alinierea între capacitatea 
logistic< 群i comportamentul responsabil al cet<郡enilor, adic< educare-con群tientizare-implicare.  

M<surile de descurajare a elimin<rii de群eurilor vor crea spa郡iul necesar pentru dezvoltarea 
abord<rilor alternative, fie c< vorbim de o colectare separat< de calitate, fie de dezvoltarea 
produselor bazat< pe ecodesign pentru a face produsul mai sustenabil, modular, reparabil 群i 
con郡inând materiale u群or recuperabile. Aceast< nou< prioritizare a criteriilor de decizie 
economic< vor facilita tranzi郡ia de la modele de afaceri bazate pe vânzarea de produse la cele 
bazate pe servicii (product as a service) 群i dezvoltarea economiei colaborative (shared 
economy), ambele modele capabile de a eficientiza semnificativ productivitatea resurselor 
materiale, indicator la care România prezint< un decalaj major fa郡< de alte state membre. 

Aceste politici investi郡ionale vor afecta multiple aspecte sociale 群i economice, vor necesita 
modific<ri în curricula 群colar<, inclusiv în cea a universit<郡ilor, punând accent pe cercetare în 
formarea de competen郡e profesionale noi, pe identificarea de solu郡ii sustenabile pentru designul 
de produs 群i vor contribui la schimbarea atitudinii 群i a mentalit<郡ii în ceea ce prive群te de群eurile. 
De asemenea, este de a群teptat ca aceste politici complexe s< contribuie la crearea de noi locuri 
de munc< în acest sector.  

 

Managementul sustenabil al gunoiului de grajd Кi al altor deКeuri agricole compostabile 

Aproximativ 68%  dintre fermele din România sunt ferme mixte, de culturi agricole şi creştere 
a animalelor. Cea mai mare parte a fermierilor mici 群i mijlocii cresc animale f<r< a dispune de 
facilit<郡i pentru stocarea corespunz<toare a gunoiului de grajd 群i f<r< respectarea condi郡iilor 
minime de protec郡ie a mediului. Conform datelor prezentate în  Planul Na郡ional Integrat în 
domeniul Energiei 群i Schimb<rilor Climatice 2021-2030, metanul reprezenta, la nivelul anului 
2017, 25,2% din structura gazelor cu efect de ser< (GES) din România,  peste 50% din emisii 
provenind din agricultur<. În ceea ce prive群te amoniacul, în anul 2018, 89% din emisiile de 
amoniac au ca surs< agricultura, iar 68,8% provin din sectorul de cre群tere a animalelor. De 
asemenea, pentru a veni în sprijinul zonelor rurale, în vederea conform<rii cu cerinYele 
Directivei NitraYi, în perioada 2008-2017, România a implementat proiectul Controlul Integrat 
al Polu<rii cu NutrienYi (INPCP), finanYat printr-un împrumut de la Banca Mondial< în valoare 
de 50 de milioane de euro. Acest proiect a inclus 81 de comune cu investiYii directe în 
gestionarea gunoiului de grajd provenit de la fermele foarte mici, de subzisten郡<, doar în zonele 
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declarate în 2008 vulnerabile la poluarea cu nitraYi (ZVN). Începand cu anul 2013, România a 
fost de acord ca întregul s<u teritoriu s< se conformeze prevederilor Directivei Cadru-Ap< şi 
ale Directivei NitraYi, ceea ce a adus provoc<ri pentru MMAP, ca şi pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvolt<rii Rurale. Guvernul României a solicitat B<ncii Mondiale o nou< 
asistenY< pentru continuarea investiYiilor în zonele rurale, reu群ind ca în perioada 2017-2022 s< 
finan郡eze înc< 86 de comunit<Yi noi cu investiYii şi sisteme de gestionare a gunoiului de grajd 
la nivel comunal. 

Având îns< în vedere num<rul de zone în care se înregistreaz<  concentra郡ii ridicate ale apelor 
subterane cu nitra郡i, cu tendin郡e de cre群tere ale acestui indicator în apele subterane, precum 群i 
zonele cu un num<r ridicat de animale crescute în ferme mici 群i mijlocii, este necesar< 
sprijinirea în continuare a unui num<r de cel pu郡in 250 de comunit<郡i în vederea implement<rii 
unei gestion<ri sustenabile a gunoiului de grajd 群i de群eurilor agricole compostabile.   

b) Objectives 

1. Dezvoltarea unui management al de群eurilor eficient, prin suplimentarea capacit<郡ilor 
de colectare separat<, preg<tire pentru reutilizare 群i valorificare a de群eurilor în vederea 
continu<rii procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice 群i a tranzi郡iei 
la economia circular<.   

2. Gestionarea sustenabil< a biode群eurilor agricole, în special a celor provenite din 
activit<郡ile zootehnice, prin cre群terea gradului de valorificare a acestora în vederea 
reducerii polu<rii cu nitra郡i.  

3. Consolidarea capacit<郡ii autorit<郡ilor de mediu de a sus郡ine tranzi郡ia la economia 
circular< prin eficientizarea activit<郡ilor de monitorizare 群i control, cre群terea nivelului 
de expertiz< 群i implementarea unor modele de bun< practic< în institu郡iile publice.   
                                                                         

2. Descrierea reformelor 群i investi郡iilor  

Reformele 

R1. Îmbun<t<郡irea guvernan郡ei în domeniul gestion<rii de群eurilor pentru accelerarea 

tranzi郡iei c<tre economie circular< 

 

M<sura de reform< r<spunde la cele mai importante provoc<ri identificate în domeniul 
gestion<rii de群eurilor în România, începând cu îmbun<t<郡irea cadrului de guvernan郡< existent 
群i pân< la implementarea unui nou sistem economic bazat pe principiile circularit<郡ii.  
 

Reforma vizeaz< elaborarea 群i adoptarea urm<toarelor documente strategice 群i acte normative: 
• Strategia Na郡ional< pentru Economie Circular< care va reglementa cadrul de 

colaborare pentru stimularea readucerii în circuitul economic extins a resurselor 
materiale reprezentate de de群eurile tehnologice (post-produc郡ie). Aceast< strategie va 
seta direc郡ia pentru economia României prin stabilirea de m<suri care s< acopere 
întregul ciclu de via郡< al produselor. Documentul stabile群te bazele economiei circulare 
în România, asigurând faptul c< resursele utilizate sunt men郡inute în economie cât mai 
mult timp posibil, încurajând competitivitatea, protejând mediul 群i garantând noi 
drepturi pentru consumatori. st
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• Modific<ri legislative care vizeaz< unele m<suri prioritare de guvernan郡< privind 
gestionarea de群eurilor municipale din Planul Na郡ional pentru Gestionarea De群eurilor, 
respectiv:   

o Corelarea legisla郡iei privind salubrizarea (Legea 101/2006 群i actele de 
reglementare subsecvente) 群i legisla郡iei specifice pentru ambalaje 群i de群euri de 
ambalaje  (Legea 249/2015 群i actele de reglementare subsecvente) în ceea ce 
prive群te responsabilit<郡ile gestion<rii de群eurilor de ambalaje municipale - 
autoritatea public< local<, prin operatorii de salubrizare trebuie s< fie singurul 
responsabil de gestionarea de群eurilor municipale. 

o Analiza modalit<郡ilor de plat< existente privind serviciul de salubrizare din 
perspectiva proiectelor SMID 群i a instrumentelor economice care urmeaz< a fi 
implementate (taxa de depozitare, „pl<te群te pentru cât arunci”) 群i modificarea 
legisla郡iei în sensul implement<rii unei modalit<郡i de plat< unice (tax< sau tarif).  

 

Modific<rile legislative propuse converg la îndeplinirea obiectivelor, în special a celor 
referitoare la cre群terea gradului de reciclare a de群eurilor municipale, îmbun<t<郡irea calit<郡ii 
vie郡ii cet<郡enilor români 群i a cre群terii oportunit<郡ilor economice, mai ales în contextul 
promov<rii noilor prevederi legislative ale UE vizând economia circular<, eficientizarea 
utiliz<rii fondurilor europene. 
 

M<sura de reform< va r<spunde necesit<郡ii urgente de asigurare a func郡ionalit<郡ii proiectelor 
privind sistemele de management integrat al deşeurilor (SMID) finan郡ate din fonduri europene 
nerambursabile, care se confrunt< cu blocaje ale fluxurilor financiare, cauzate de întârzierea 
punerii în aplicare sau a implement<rii neunitare 群i deficitare a modific<rilor legislative din 
domeniul gestion<rii de群eurilor, introduse de O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea 群i 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul de群eurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor 群i de群eurilor de ambalaje 群i Ordonan郡ei de urgen郡< a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.  

Institu郡iile responsabile pentru implementare 群i raportare sunt Ministerul Mediului, Apelor 群i 
P<durilor (MMAP), Agen郡ia Na郡ional< pentru Protec郡ia Mediului, Garda Na郡ional< de Mediu, 
ANRSC, în colaborare cu toate institu郡iile relevante, societate civil<, mediu privat etc. Prin 
m<surile reformei, institu郡iile vor fi stimulate s< îmbun<t<郡easc< sistemul de gestionare a 
de群eurilor, controlul 群i monitorizarea, precum 群i parametrii de calitate a mediului. Beneficiarii 
direc郡i ai investi郡iilor sunt autorit<郡ile locale  群i structurile teritoriale ale MMAP, iar beneficiarii 
unui mediu mai curat sunt to郡i cet<郡enii.  

Responsabilii pot întâmpina o serie de impedimente în implementarea reformei. Acestea pot fi 
întârzieri în procesul de adoptare a legisla郡iei, mai ales la partea de consultare 群i dialog eficient 
cu to郡i actorii implica郡i, sau pot fi impedimente la partea opera郡ional< care 郡in de conformarea 
operatorilor priva郡i sau acceptare social< a noilor m<suri. Solu郡iile avute în vedere sunt 
demararea timpurie a procesului de consultare a stakeholderilor, precum 群i campanii de 
comunicare 群i informare pentru asigurarea colabor<rii din partea tuturor celor viza郡i în vederea 
îndeplinirii obiectivelor.  

Calendarul implement<rii reformei cuprinde urm<toarele jaloane care vizeaz< adoptarea 
Strategiei Na郡ionale pentru Economie Circular< în trimestrul trei al anului 2022 群i adoptarea 
m<surilor legislative pentru practici unitare în domeniul gestion<rii de群eurilor în primul 
trimestru al anului 2023.  
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Prin implementarea m<surilor prev<zute în cadrul reformei, România va cre群te procentul de 
colectare separat<, va reduce cantitatea de de群euri care ajung la depozitare, va adopta cadrul 
legislativ necesar trecerii la economie circular< 群i va implementa m<suri de preven郡ie, reducere, 
reutilizare 群i valorificare. În final, m<surile vor contribui semnificativ la reducerea impactului 
de群eurilor asupra mediului 群i s<n<t<郡ii umane.  

Reforma contribuie, de asemenea, la realizarea obiectivelor Planului de Ac郡iune pentru 
Economie Circular< al Uniunii Europene care sprijin<, la rândul s<u, obiectivele Pactului Verde 
al UE. Tranzi郡ia la economia circular< este un pilon important al reformei de fa郡<. 

 

Investi郡iile 

I.1 Dezvoltarea, modernizarea 群i completarea sistemelor de management integrat al 
de群eurilor municipale la nivel de jude郡 sau la nivel de ora群e / comune. 

M<sura de investi郡ii vizeaz< dezvoltarea, modernizarea 群i completarea sistemelor de 
management integrat al de群eurilor, precum 群i a infrastructurii de gestionare a de群eurilor 
provenite de la popula郡ie la nivel de jude郡 sau la nivel de ora群e / comune  prin urm<toarele tipuri 
de investi郡ii: 

a) centre de colectare cu aport voluntar, centre de preg<tire pentru reutilizare pentru 
includerea în circuitul economic a materiilor prime secundare provenite din materialele 
recuperate de la popula郡ie sub form< de de群euri; 

b) insule ecologice digitalizate pentru colectarea separat< a de群eurilor la nivel local; Insula 
ecologic< este un ansamblu de containere pentru colectarea separat< a de群eurilor, 
fiecare dintre ele fiind dotat cu cântar electronic, accesul fiind asigurat pe baz< de 
cartel< electronic<. Datele sunt agregate 群i utilizate într-un sistem digital, instrument 
principal de monitorizare 群i raportare. Cele 12.800 “insule” de colectare separat< a 
de群eurilor reciclabile de la popula郡ie, pe frac郡iile tradi郡ionale: hârtie-carton, plastic-
metal, sticl<, compostabil, rezidual (în fapt, un set de containere sub- sau supra-terane, 
protejate antivandalism 群i împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu 
card pentru persoanele fizice arondate, cântar electronic la fiecare container, conectat 
online, modul GSM pentru transmisie date, baz< de date privind beneficiarii serviciului 
群i interfa郡< facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. 

c) alte investi郡ii, conform PJGD / PMGD, privind colectarea separat<, inclusiv a fluxurilor 
speciale de de群euri (textile, baterii, de群euri din construc郡ii 群i demol<ri etc), transportul 
群i transferul de群eurilor; 

d) instala郡ii de tratare / reciclare de群euri colectate separat în vederea atingerii 郡intelor de 
reciclare din pachetul economiei circulare. Instala郡iile vor fi de ultim< genera郡ie, 
digitalizate prin propriul design de operare, monitorizare 群i interven郡ie, ceea ce va 
minimiza consumurile tehnologice inutile (inclusiv de energie, transport tehnologic, 
mentenan郡< întârziat<).  

Pentru încadrarea în perioada de implementare a PNRR, aceast< m<sur< de investi郡ii va fi 
implementat<, în principal, prin achizi郡ii centralizate la nivel na郡ional. Investi郡iile PNRR pentru 
fiecare SMID / ora群 / comun< sunt determinate în corelare cu necesarul investi郡ional prev<zut 
la nivel strategic, respectiv PJGD / PMGD.  st
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Investi郡iile PNRR vor fi complementare celor prev<zute din Fondul de Coeziune (2021 -2027) 
cu accent pe investi郡iile legate de preg<tirea pentru reutilizare 群i colectarea separat<. Spre 
deosebire de Programul Opera郡ional Dezvoltare Durabil< 2021 – 2027, PNRR va finan郡a 群i 
proiecte individuale ale unit<郡ilor administrativ teritoriale de baz< (ora群e / comune) în vederea 
acceler<rii extinderii 群i moderniz<rii sistemelor de colectare separat< 群i conform<rii cu 
directivele aplicabile.   

Ajutor de stat 

Ajutor de stat – Etapa 1. Etapa de construc郡ie 

Investi郡iile care dezvolt< / modernizeaz< / completeaz< infrastructura public< existent< de 
gestionare a de群eurilor la nivel de jude郡, ora群 sau comun< pot implica ajutor de stat sub form< 
de compensa郡ie pentru prestarea unui Serviciu de Interes Economic General (SIEG), în baza 
Deciziei CE 2012 / 21/ UE privind aplicarea art. 6, alin. 2 din Tratatul privind func郡ionarea 
Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub form< de compensa郡ii pentru obliga郡ia de 
serviciu public acordate anumitor întreprinderi c<rora le-a fost încredin郡at< prestarea unui 
SIEG. 

În situa郡iile în care nu poate fi încredin郡at< prestarea unui SIEG, finan郡area poate fi acordat< ca 
ajutor de stat regional în condi郡iile prev<zute de schema de ajutor de stat existent<, exceptat< 
de la obliga郡ia notific<rii la CE, instituit< de AFM (SA.54143 - Schema de ajutor de stat 
regional pentru investi郡ii având ca scop reducerea efectelor negative ale de群eurilor asupra 
mediului 群i reducerea consumului de resurse primare), care va fi prelungit< 群i dup< 31.12.2021 
群i ajustat< corespunz<tor pentru a permite ca autorit<郡ile publice locale s< beneficieze de ajutor 
de stat pentru aceste tipuri de investi郡ii.  

Ajutor de stat – Etapa 2. Etapa de exploatare 

În cazul în care serviciile care vor beneficia de finan郡are pot fi definite ca SIEG, iar 
încredin郡area exploat<rii infrastructurii se va realiza prin licita郡ie, cu respectarea tuturor 
criteriilor Altmark, este eliminat< existen郡a ajutorului de stat.  

În situa郡iile excep郡ionale în care încredin郡area exploat<rii infrastructurii se realizeaz< în mod 
direct c<tre operatori existen郡i, iar ace群tia primesc un avantaj1, m<sura poate reprezenta ajutor 
de stat 群i va  respecta condi郡iile prev<zute în Decizia CE 2012 / 21/ UE privind aplicarea art. 6, 
alin. 2 din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub form< 
de compensa郡ii pentru obliga郡ia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi c<rora le-a 
fost încredin郡at< prestarea unui SIEG. 

 

I.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd 群i al altor 
de群euri agricole compostabile. 

M<sura de investi郡ii vizeaz< în principal dezvoltarea de sisteme de colectare 群i valorificare a 
gunoiului de grajd.  Un sistem de colectare 群i valorificare poate cuprinde urm<toarele tipuri de 
echipamente / instala郡ii / construc郡ii: 

 
1 Cum ar fi plata, de c<tre operator c<tre autoritatea public< local<, a unei redeven郡e mai mici decât valoarea 
amortiz<rii bunurilor publice puse la dispozi郡ia operatorului. 
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a. platforme pentru fermierii mici 群i mijlocii; 
b. echipamente pentru cre群terea sustenabilit<郡ii platformelor comunale noi sau 

existente; 
c. platforme comunale noi; 
d. sta郡ii de biogaz 群i /sau compostare, ambalare 群i peletizare, la nivel de ferme mari 

sau de comunit<郡i de fermieri. 

M<sura de investi郡ii va fi implementat< de c<tre MMAP prin unitatea de implementare a 
proiectului Controlul Integrat al Polu<rii cu NutrienYi. Selec郡ia proiectelor pentru fermele mari 
群i UAT-uri se va face dupa principiul cel mai mare impact pozitiv de mediu raportat la costul 
public al investitiei, iar proiectele destinate reducerii poluarii cu nitrati vor viza în principal 
zonele cu concentra郡ii ridicate ale apelor subterane cu nitra郡i, cu tendin郡e de cre群tere a acestui 
indicator în apele subterane, precum 群i zone cu un num<r ridicat de animale crescute în ferme 
mici 群i mijlocii.  

Prin investi郡iile propuse în modernizarea infrastructurii de mediu, în producerea de compost 群i 
de biogaz,  precum 群i în gestionarea gunoiului de grajd la nivel comunal se are în vedere 
reducerea emisiilor de amoniac 群i metan, precum 群i reducerea poluarii cu nitra郡i.  

Ajutor de stat 

În ceea ce prive群te investi郡iile în platformele pentru fermierii mici 群i mijlocii, cu o valoare 
estimat< de aprox. 20.000 euro / platform<, acestea se vor finan郡a în condi郡iile unei scheme de 
ajutor de stat de minimis în baza Regulamentului (UE) 1407/2013. 

În ceea ce prive群te investi郡iile în capacit<郡ile de produc郡ie de biogaz 群i de compostare, acestea 
se vor finan郡a în condi郡iile unei scheme de ajutor de stat exceptat< de la notificare în baza 
Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare (GBER), art. 41 Ajutoarele 
pentru investiМii destinate promov<rii producМiei de energie din surse regenerabile (costuri 
eligibile - costurile suplimentare de investi郡ii necesare promov<rii produc郡iei de energie din 
surse regenerabile, intensitatea ajutorului 30/45% din costurile eligibile + bonus pentru IMM 
si zona ”a”/zone ”c”, valoare maxim< ajutor exceptat de la notificare 15 milioane per 
întreprinder per per proiectde investi郡ii), respectiv art. 56 Ajutoarele pentru investiМii în 
infrastructurile locale (valoarea ajutorului nu trebuie s< dep<群easc< diferen郡a dintre costurile 
de investi郡ii 群i profitul din exploatare aferent investi郡iei, valoare ajutorului 10 milioane EUR 
sau costurile totale care dep<群esc 20 de milioane EUR pentru aceea群i infrastructur<).  

În ceea ce prive群te investi郡iile în platforme comunale noi 群i în echipamente pentru cre群terea 
sustenabilit<郡ii platformelor comunale noi sau existente, acestea reprezint< infrastructuri 
publice cu impact redus, localizat, 群i deschise accesului egal pentru to郡i utilizatorii. Prin urmare, 
finan郡area acestor infrastructuri publice nu afecteaz< concuren郡a 群i nu intr< sub inciden郡a 
ajutorului de stat.   
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I.3 Dezvoltarea de capacitate tehnic< 群i de competen郡e în materie de economie circular< 
群i de clim< la nivelul institu郡iilor publice centrale 群i locale 

M<sura de investi郡ii vizeaz< achizi郡ia de: 

a. Echipamente de monitorizare 群i control pentru Garda Na郡ional< de Mediu (30 mil. euro, 
din care 3 milioane euro cu relevan郡< digital<) 

Prin achizi郡ia de scannere mobile, module GPS 群i echipamente conexe, autorit<郡ile competente 
vor reu群i s< m<reasc< gradul de trasabilitate a de群eurilor, o vizibilitate sporit< în traseul real al 
transporturilor de de群euri 群i, implicit, reducerea cantit<郡ilor de de群euri transportate ilicit 群i/sau 
abandonate în natur<, reducând în mod direct impactul negativ al de群eurilor asupra mediului 群i 
s<n<t<郡ii popula郡iei. Prin aceast< m<sur< se propune dotarea celor 43 de Comisariate jude郡ene 
ale G<rzii de Mediu pentru activitatea de monitorizare 群i control. 

b. Echipamente de monitorizare a calit<郡ii aerului, radioactivit<郡ii 群i zgomotului pentru 
Agen郡ia Na郡ional< de Protec郡ia Mediului (15 mil. euro, din care 1,5 milioane euro cu 
relevan郡< digital<) 

Prin achizi郡ia de analizoare pentru determinarea Black Carbon, de sta郡ii pentru determinarea 
nivelului de radioactivitate 群i de zgomot, va cre群te nivelul de cunoa群tere a calit<郡ii aerului, 
radioactivit<郡ii mediului 群i a zgmotului ambiant. Transmiterea, stocarea 群i realizarea 
raport<rilor concentra郡iilor de poluan郡i în mediul înconjur<tor ob郡inute de la echipamentele ce 
urmeaz< a fi achizi郡ionate vor fi integrate cu ajutorului unei aplica郡ii software, care va permite 
pe lâng< agregarea 群i analiza datelor la nivel na郡ional 群i raportarea acestora la organismele 
europene, respectiv CE, Agen郡ia European< de Mediu 群i Euroatom.   

c. Echipamente pentru gestionarea eficient< a apei, de群eurilor 群i energiei în institu郡ii publice: 
ac郡iuni pilot (30 mil. euro) 

M<sura are în vedere achizi郡ia de echipamente care s< contribuie la transformarea institu郡iilor 
publice în modele de sustenabilitate. Printre aceste echipamente se num<r< filtre de ap< pentru 
încurajarea consumului de ap< potabil< de la robinet 群i pentru reducerea plasticului de unic< 
folosin郡<, infrastructur< pentru colectarea separat< a de群eurilor, echipamente eficiente de 
iluminat, dar 群i alte achizi郡ii precum rastele de biciclete, compostoare pentru biode群euri 群i sta郡ii 
de înc<rcare pentru autovehicule electrice. Dot<rile se vor face prin coordonare la nivel 
na郡ional, prin selectarea institu郡iilor care vor implementa proiecte pilot.  

d. Sprijin pentru dezvoltarea competen郡elor tehnice pentru sustenabilitate (19 mil. euro) 

Prin aceste m<suri se are în vedere cre群terea gradului de expertiz< climatic< 群i dezvoltarea. 
Competen郡elor digitale ale personalului în interiorul institu郡iilor publice, prin intermediul unor 
ac郡iuni de instruire, precum 群i prin realizarea unui ghid tehnic de urm<rit pe parcursul 
implement<rii proiectelor pentru sustenabilitate în institu郡iile publice. În plus, m<surile includ 
ac郡iuni de informare 群i comunicare în vederea reducerii cantit<郡ilor de de群euri de ambalaje. 
Indicatorul m<soara sprijinul de expertiz< necesar la nivelul MMAP pentru urm<toarele 
activit<郡i:Training 群i campanii de awareness pentru 850 de angaja郡i din institu郡iile publice; 
Campanie de training pentru exper郡i în materie de schimb<ri climatice. 

e. Sprijin pentru înfiin郡area mecanismului central de supraveghere a decont<rilor pentru 
de群eurile municipale între UAT-uri 群i produc<tori/OIREP (15 mil. euro)  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.I.3 MaCageBeCmp< deｧepdi<Hd 

 

 

 

Mecanismul de supraveghere a decont<rilor va fi implementat de c<tre MMAP. 

În spiritul înt<ririi guvernan郡ei locale în ceea ce prive群te gestionare de群eurilor, a optimiz<rii 
fluxurilor materiale 群i logistice (circuitul efectiv al de群eurilor colectate, tratate, reciclate sau 
eliminate), cât 群i a decont<rilor mai rapide între produc<tori, prin intermediul OIREP-urilor, 群i 
ADI-urilor, respectiv companii de salubritate, mecanismul asigur< optimizarea activit<郡ilor, 
deblocând decont<rile. În plus, la nivel central, un management unitar, în timp real, al datelor 
privind cantit<郡i 群i costuri decontate permite acoperirea uniform< a teritoriului na郡ional cu 
servicii de gestionare superioar< a de群eurilor permi郡ând interven郡ii punctuale acolo unde se 
impun. Practic, asigur<m, în acest fel,cre群terea gradului de reciclare a de群eurilor 群i, respectiv, 
de diminuare a celor care ajung la eliminare. Mecanismul va fundamenta mai riguros costurile 
nete privind gestionareaa de群eurilor reciclabile. 

Ajutorul de stat 

M<sura de investi郡ii vizeaz< în principal dotarea cu echipamente a unor institu郡ii publice în 
vederea îndeplinirii unor atribu郡ii de monitorizare 群i control ale statului. Având în vedere faptul 
c< aceste activit<郡i reprezint< o prerogativ< a statului, investi郡iile nu implic< elemente de natura 
ajutorului de stat. De asemenea, m<sura implic< finan郡area unor activit<郡i destinate înt<ririi 
capacit<郡ii administrative a unor institu郡ii publice vizând exercitarea autorit<郡ii publice 群i nu 
implic< activit<郡i economice. Prin urmare, m<surile propuse nu intr< sub inciden郡a ajutorului 
de stat. 

 

3. Aspecte de autonomie strategic< 群i securitate 

Nu e cazul. 

 

4. Dimensiunea verde 群i digital< a componentei 

A se vedea Anexa 2 

 
5. Respectarea principiului de a nu d<una semnificativ (DNSH) 

A se vedea Anexa 1 

 

6. Milestones, targets 群i perioada de implementare  

A se vedea Anexa 2 群i Anexa 3. 

 

7. Buget  

Componenta are o alocare total< de 1.204.000.000 euro din care 78% este planificat< pentru 
investi郡ii care vizeaz< dezvoltarea unui management al de群eurilor eficient, prin suplimentarea 
capacit<郡ilor de colectare separat<, preg<tire pentru reutilizare 群i valorificare a de群eurilor în st
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vederea continu<rii procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice 群i a tranzi郡iei 
la economia circular<.  

Cea mai mare alocare (840 mil. euro) este prev<zut< pentru investi郡iile de modernizare, 
completare 群i dezvoltare a SMID-urilor în corelare cu PJGD / PMGD. Estimarea necesarului 
investi郡ional la nivel de jude郡 a fost realizat< pe baza planurilor jude郡ene de gestionare a 
de群eurilor, adoptate sau în curs de adoptare, 群i a studiilor de fezabilitate pentru proiecte de 
SMID aprobate (SMID Gala郡i) sau aflate în preg<tire (SMID Ilfov, SMID Bra群ov, upgrade 
SMID Sibiu, Bistri郡a N<s<ud, Bac<u, S<laj, Dâmbovi郡a).  

Alocarea planificat< pentru dezvoltarea infrastructurii de management a gunoiului de grajd 群i 
a altor de群euri agricole compostabile este de 255 mil. euro. Costul acestei investi郡ii a fost 
determinat prin raportare la costurile investi郡iilor similare finan郡ate în perioada 2017 - 2021 
printr-un împrumut acordat de c<tre Banca Mondial< pentru proiectul MMAP Controlul 
Integrat al Polu<rii cu NutrienYi. Acest proiect a inclus 81 de comune cu investiYii directe în 
gestionarea gunoiului de grajd provenit de la fermele foarte mici, de subzisten郡<, doar în zonele 
declarate în 2008 vulnerabile la poluarea cu nitraYi. Costurile au fost actualizate 群i ajustate 
pentru investi郡iile similare propuse prin PNRR dar adresate fermelor mici 群i mijlocii.  

Componenta include de asemenea 群i o investi郡ie, limitat< ca alocare la 0.01% din bugetul total, 
de echipamente de monitorizare a calit<郡ii aerului, radioactivit<郡ii 群i zgomotului pentru ANPM. 
Echipamentele ce urmeaz< a fi achizi郡ionate vor fi integrate cu ajutorului unei aplica郡ii 
software, care va permite pe lâng< agregarea 群i analiza datelor la nivel na郡ional 群i raportarea 
acestora la organismele europene, respectiv CE, Agen郡ia European< de Mediu 群i Euroatom.  

Metodologia utilizat< pentru estimarea costurilor, ipotezele de analiz<, referin郡ele comparative 
la investi郡ii similare sunt prezentate în fi群ierul excel ata群at.  
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Pilonul I TdaCｻiｨia Vedde 

CHBaHCeCma I.4  

Transport sustenabil 

 
Obiectiv 

Obiectivul acestei componente este de a dezvolta o infrastructur< de transport durabil< 群i 
ecologic<, cu standarde de siguran郡< adecvate, care s< contribuie la finalizarea re郡elelor 
transeuropene de transport (TEN-T) 群i la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în acela群i 
timp tranzi郡ia c<tre un transport sustenabil la nivel naYional, fiind vizate acYiuni orientate c<tre 
dezvoltarea de m<suri „environmental friendly” pe noile sectoare de transport de mare vitez<, 
asigurarea elementelor de protec郡ie a mediului, precum şi a sistemelor inteligente de transport 
(ITS) 群i a m<surilor de siguran郡< rutier<.  

Sectorul transporturilor nu este doar un pilon de sprijin pentru alte sectoare, ci are o contribu郡ie 
major< la rezilien郡a unei economii, oferind o baz< solid< pentru o redresare accelerat< în cazul unor 
crize prelungite cu impact negativ semnificativ asupra societ<郡ii în ansamblul ei. 

Pentru atingerea obiectivului propus 群i pentru generarea impactului preconizat, sunt necesare o 
serie de reforme 群i investi郡ii: 

Reforme  

R1 -  ”Transport sustenabil, decarbonizare 群i siguran郡< rutier<” - Îmbun<t<郡irea cadrului 
strategic, legal 群i procedural pentru tranzi郡ia c<tre transport sustenabil;  

R2 – „Viziune 群i management performant pentru transport de calitate” -  Îmbun<t<郡irea 
capacit<郡ii institu郡ionale de management 群i guvernan郡< corporativ<;  

Investi郡ii  

I1 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere aferente re郡elei TEN-T centrale, a unor proiecte care asigur< 
conectivitatea centrelor urbane mari la re郡eaua TEN-T, precum 群i a infrastructurii necesare 
implement<rii noilor m<suri de taxare 群i control, a sistemelor de management al traficului rutier 群i 
asigurarea siguran郡ei rutiere; 

I2 – Modernizarea liniilor de cale ferat< inclusiv implementarea Sistemului European de 
Management al Traficului Feroviar (ERTMS), nivel 2, centralizarea sta郡iilor; reînnoirea 群i 
electrificarea liniilor de cale ferat< pentru sec郡iunile selectate (reprezentând faza 1 din procesul de 
modernizare); st
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I3 – Achizi郡ionare de material rulant sustenabil 群i modernizarea materialului rulant existent;   

I4 – Dezvoltarea re郡elei de transport cu metroul în Municipiile Bucure群ti 群i Cluj-Napoca; 

Buget: 7.620.000.000 euro 

1. Principalele provoc<ri 群i obiective 

a) Principalele provoc<ri 

b) Obiective 

 

Atât recomand<rile specifice de 郡ar< din 2019 cât 群i cele din 2020 abordeaz< problema sectorului 
transporturilor, men郡ionând provoc<ri legate de: 

ཙ Raport de Yar< 2019 – „SituaМia general< Кi fiabilitatea infrastructurii rutiere Кi feroviare 
din România sunt precare, iar reМelele sale de transport r<mân printre cele mai puМin 
dezvoltate în UE, f<r< a aborda obstacolele geografice din calea traficului, cum ar fi 
MunМii CarpaМi Кi traversarea Dun<rii spre Bulgaria. Sunt identificate nevoi prioritare de 
investiМii pentru dezvoltarea unor reМele transeuropene de transport durabile, rezistente la 
schimb<rile climatice, inteligente Кi intermodale, inclusiv îmbun<t<Мirea accesului la 
reМelele transeuropene de transport, la mobilitatea naМional<, regional< Кi 
transfrontalier<.” 

ཙ Raport de Yar< 2020 – „România are o nevoie critic< de relansare a lucr<rilor de 
infrastructur< public< în domenii precum transportul durabil, energia curat<, 
infrastructura de mediu Кi de servicii digitale.” 

 

Recomand<rile specifice de 郡ar< pentru domeniul transporturilor vizeaz<: 

(2019) S< axeze politica economic< în materie de investiМii pe sectorul transporturilor, vizând în 
special sustenabilitatea acestuia, Мinând seama de disparit<Мile regionale. 

(2019) S< îmbun<t<Мeasc< procesul de preg<tire Кi stabilire a priorit<Мilor în ceea ce priveКte 
proiectele mari Кi s< se accelereze punerea în aplicare a acestora. 

(2020) S< direcМioneze cu prioritate investiМiile c<tre tranziМia ecologic< Кi digital<, în special c<tre 
transportul durabil. 

(2019) S< consolideze guvernanМa corporativ< a întreprinderilor de stat. 
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a) Principalele provoc<ri 

Analiza realizat< la nivel na郡ional indic< urm<toarele tipuri de provoc<ri cu care se confrunt< 
sectorul transporturilor, ce necesit< o abordare prioritar< 群i interven郡ii integrate: 

ズ Infrastructur< de transport subdimensionat<, poluant< 群i slab între郡inut<, care genereaz< 
zone cu trafic supradimensionat, ambuteiaje 群i reduceri semnificative ale vitezei optime de 
deplasare; 

ズ Noduri urbane cu conectivitate redus< la re郡elele de transport, în special la cele 
transeuropene, lipsa intermodalit<郡ii, toate ducând la congestionare 群i mobilitate sc<zut<, 
atât pentru popula郡ie, cât 群i pentru bunuri 群i o lips< de atractivitate pentru investitorii str<ini 
群i bariere în calea noilor oportunit<郡i de afaceri; 

ズ O infrastructur< de transport în care drumurile, în principal sub forma unei singure benzi 
pe sensul de mers, contribuie la cre群terea polu<rii mediului, a impactului asupra 
schimb<rilor climatice 群i a num<rului alarmant de incidente de trafic; 

ズ Cot< redus< de pia郡< a transportului feroviar de c<l<tori 群i de marf< din cauza vitezelor mici 
datorate calit<郡ii deficitare a infrastructurii, restric郡iilor 群i lipsei electrific<rilor; 

ズ Lipsa unor sisteme adecvate de management al traficului, lipsa digitaliz<rii 群i ob郡inerii în 
timp real a informa郡iilor privind traficul care genereaz< un impact negativ asupra timpilor 
de trafic, internaliz<rii costurilor 群i a eficien郡ei circula郡iei; 

ズ Nivel sc<zut al serviciilor oferite pasagerilor cauzat de utilizarea ineficient< a materialului 
rulant, precum şi de calitatea precar< a acestuia. 

 

Infrastructura rutier< 

Potrivit Raportului Forumului Economic din 2019, România se claseaz< pe locul 119 din 141 de 
郡<ri analizate în ceea ce prive群te calitatea infrastructurii rutiere. De asemenea, România se situeaz< 
pe ultimul loc în Europa în ceea ce prive群te num<rul de km de autostrad< la 100.000 de locuitori, 
la sfâr群itul anului 2020 doar 910,86 km de re郡ea de transport rutier de interes na郡ional fiind la 
standarde de autostrad<, din totalul de 17.091 km (sursa: EUROSTAT). 

Accesul la coridoarele din Europa de Vest, precum 群i la coridoarele din Europa de Est 群i de Sud, 
este dificil 群i limitat de capacitatea de trafic 群i de calitatea sc<zut< a infrastructurii de transport din 
România, limitând astfel libera circula郡ie a m<rfurilor 群i a persoanelor care tranziteaz< teritoriul 
na郡ional. 

La nivelul anului 20181, din totalul drumurilor na郡ionale, 34,9% (6.194 km) erau drumuri 
europene, iar din punctul de vedere al num<rului de benzi de circula郡ie, 10,6% (1.873 km) drumuri 

 
1 (http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-content/uploads/2018/05/A12_rrss05_2018_ro.pdf).    st
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cu 4 benzi, 1,6% (290 km) erau drumuri cu 3 benzi şi 0,2% (31 km) drumuri cu 6 benzi. Drumurile 
jude郡ene erau în propor郡ie de 40,4% drumuri modernizate şi 38,2% dintre drumurile comunale erau 
drumuri pietruite. 

Referitor la starea tehnic< a drumurilor publice2, 41,4% din lungimea drumurilor cu îmbr<c<minYi 
grele şi 48,2% din lungimea drumurilor cu îmbr<c<minYi uşoare aveau durata de serviciu dep<şit<, 
fiind necesare noi lucr<ri de modernizare.  

România are cea mai mare rat< de accidente rutiere în rândul statelor membre. Rata mortalit<郡ii 
generate de accidentele rutiere este extrem de ridicat<, România înregistrând un num<r de 96 de 
decese/1 milion de locuitori fa郡< de media Uniunii Europene de 52 de decese/1 milion de locuitori, 
în 2018. De群i num<rul accidentelor fatale a sc<zut în 2018 cu 4,3 % fa郡< de anul precedent, de la 
1.951 de decese la 1.867, România ocup< în continuare primul loc din Uniunea European<, în ceea 
ce prive群te num<rul de accidente grave. 

Potrivit unor studii recente realizate de EuroRAP, drumurile cu o singur< band< pe sensul de mers 
sunt recunoscute ca fiind cele mai periculoase, concluzionând c<, în Europa, riscul accidentelor 
pentru acest tip de drumuri este de patru ori mai mare decât în cazul autostr<zilor. Acest lucru este 
confirmat de statisticile locale, care reflect<, de asemenea, un risc semnificativ mai mare în acest 
caz. Cifrele arat< c< pentru drumurile na郡ionale exist< un risc de peste 群ase ori mai mare decât 
pentru autostr<zi 群i de peste trei ori mai mare, dac< se iau în considerare doar drumurile na郡ionale 
din zonele interurbane. În prezent, aproximativ 90% din re郡eaua na郡ional< este reprezentat< de 
drumuri cu o singur< band< pe sensul de mers, care contribuie la statistici nefavorabile, precum 群i 
la costuri sociale 群i economice semnificative asociate accidentelor rutiere (sursa: Master Planul 
General de Transport al României - MPGT). 

În plus, capacitatea insuficient< a re郡elei de infrastructur< a limitat posibilitatea de a prelua 
cre群terea deplas<rilor de m<rfuri 群i pasageri în zonele puternic congestionate 群i, în special, la 
intr<rile în ora群ele mari, ceea ce a dus la ambuteiaje de trafic 群i, în consecin郡<, la înr<ut<郡irea 
parametrilor de calitate a transportului 群i la respectarea obiectivelor impuse de reglement<rile 
europene. 

În prezent, unul dintre principalele dezavantaje ale sectorului de transport rutier este faptul c< 
accesul regiunilor la re郡eaua central< sau global< de transport este insuficient pentru a permite 
mobilitatea popula郡iei, m<rfurilor sau extinderea mediului de afaceri. În fapt, România are regiuni 
care sunt practic izolate din punctul de vedere al conexiunilor rutiere moderne de mare vitez<. 

Cele trei provincii istorice române群ti sunt separate de Carpa郡i. Dup< cum se men郡ioneaz< în 
Raportul de 軍ar< 2019 nu exist< în prezent nicio trecere a acestor mun郡i cu un drum mai mare de 
o band< pe sens, timpul de c<l<torie dintre principalele ora群e ale României fiind exagerat de lung. 

 
2 (http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-content/uploads/2018/05/A12_rrss05_2018_ro.pdf). 
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În ultimii 10 de ani, schimb<rile rapide din zonele urbane au dus la dezvoltarea zonelor reziden郡iale 
群i comerciale 群i la extinderea spa郡iului urban, integrând drumurile na郡ionale în re郡eaua rutier< a 
localit<郡ilor, de-a lungul zecilor de kilometri, cu consecin郡e directe asupra parametrilor de 
func郡ionare 群i a siguran郡ei pe care drumurile na郡ionale trebuie s< le ofere. 

Acest fenomen, în lipsa unor m<suri coordonate de îmbun<t<郡ire a transportului public de c<l<tori 
la nivel de zon< urban< func郡ional< (urban+periurban), a transportului nemotorizat (piste pentru 
biciclete), de construire a unor parc<ri de tip park and ride, împreun< cu capacitatea limitat< a 
re郡elei rutiere urbane (inclusiv spa郡iile de parcare), de a permite cre群terea brusc< a num<rului de 
vehicule rutiere, au produs ambuteiaje de trafic, într-o m<sur< îngrijor<toare, atât pe drumurile 
na郡ionale cât 群i în localit<郡ile urbane, amplificând astfel nivelul emisiilor poluante, al zgomotului 
din trafic 群i num<rul de accidente cu victime în localit<郡i. 

Valoarea ad<ugat< mai mare a investi郡iilor în sectorul rutier este, de asemenea, subliniat< în 
Raportul special 09/2020 al Cur郡ii de Conturi Europene, intitulat: „ReМeaua rutier< central< a UE: 
perioade de c<l<torie mai scurte, dar reМeaua nu este înc< pe deplin funcМional<. 
Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de transport este o condiМie prealabil< important< 
pentru creКterea economic< Кi baza pentru impactul adecvat al programelor de redresare. Pentru 
a dep<Кi provoc<rile menМionate mai sus, sectorul rutier din România necesit< o rat< mai mare a 
investiМiilor în comparaМie cu alte moduri de transport”. 

 

Infrastructura feroviar< 

Declinul economic de la începutul anilor 1990, cauzat de tranzi郡ia 郡<rii c<tre o economie de pia郡<, 
a dus la o perioad< de declin a C<ilor Ferate Române. Lipsa de investi郡ii 群i mentenan郡< a c<ilor 
ferate 群i utilizarea constant< a materialului rulant învechit au dus la reducerea confortului 
pasagerilor 群i a vitezei de deplasare pe infrastructura feroviar<. În cazul transportului feroviar de 
c<l<tori, num<rul pasagerilor a sc<zut semnificativ, preferând transportul rutier. 

În contextul MPGT, au fost identificate principalele deficien郡e ale transportului feroviar care au 
dus, în timp, la lipsa de atractivitate 群i competitivitate a acestui mod de transport.   

Principalele probleme identificate se refer< la: 

 SpgmeCabi<imamea <iBimamă a iCfdagmdpcmpdii ｧi Ciｬe< de aedfHdBaCｨă dedpgせ  

 Ca<imamea gcăｻpmă a gedｬicii<Hd ji a gigmeBp<pi de BaCageBeCm a< mdaficp<piせ  

 SigpdaCｨa ji gecpdimamea adecadă a mdaCgaHdmp<pi fedHｬiadせ 

 Caaacimamea adBiCigmdamiｬă ｧi de gpｬedCaCｨă cHdaHdamiｬă <iBimameさ 
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Abordarea acestor probleme necesit< implementarea de investi郡ii sus郡inute în infrastructur< 群i 
realizarea unei reforme profunde a sistemului.  

La nivel na郡ional, România dispune de o infrastructur< feroviar< de 10.766 km (din care 4361 km 
reprezint< re郡eaua TEN-T), din care doar 37,4 % este electrificat<, respectiv 4.030 km (surs<: EU 
Statistical Pocketbook 2019). În ultimii ani, lungimea total< a re郡elei feroviare a r<mas aproape 
neschimbat<, cu cre群teri u群oare ale lungimilor liniilor duble 群i electrificate (7,94 km linie dubl< 群i 
2,6 km linie electrificat< –  surs<: Document de referin郡< al re郡elei feroviare – Compania Na郡ional< 
de C<i Ferate CFR SA).  

În ceea ce prive群te nivelul ERTMS 2, doar 79 km de cale ferat< aveau instalat sistemul (pe 
coridorul Rin - Dun<re, respectiv sectoarele Buftea - Brazi - 37 km 群i Km. 614 - Arad - Curtici 
Frontier< - 42 km) (sursa: CNCF CFR SA). Aceast< infrastructur< extins< necesit< investi郡ii 
regulate în între郡inere, modernizare 群i reînnoire. În România bugetele alocate 群i atrase pentru aceste 
tipuri de interven郡ii au variat foarte mult de-a lungul anilor 群i a lipsit o planificare 群i o prioritizare 
clar<. Acest lucru a dus la o serie de probleme structurale pentru transportul feroviar. 

În ultimii 30 de ani, România a reu群it s< modernizeze mai pu郡in de 700 km din cei peste 10.000 
km de c<i ferate, acYiuni finanYate în principal din fondurile structurale şi de investiYii alocate 
României. Astfel, din 2007, au fost investite aproximativ 5 miliarde de euro pentru modernizarea 
a 500 km de cale ferat< apar郡inând re郡elei TEN-T Core/Central<.  

La nivelul Uniunii Europene, în anul 2016, cheltuielile totale raportate cu reînnoirea c<ii ferate s-
au ridicat la 26 de miliarde euro.  

Reînnoirea şi asigurarea funcYion<rii infrastructurii feroviare publice se realizeaz< de c<tre CNCF 
CFR SA pe baza veniturilor proprii şi, în completare, în limita sumelor aprobate anual cu aceast< 
destinaYie, din fonduri alocate de la bugetul de stat.  

În România sumele alocate de la bugetul de stat pentru lucr<rile de reînnoire a infrastructurii 
feroviare au sc<zut simYitor în ultimii ani. FinanYarea la un nivel necorespunz<tor a infrastructurii 
feroviare, situaYie care continu< şi în prezent, a condus la reducerea vitezelor de circulaYie pe calea 
ferat< din România. 

Sc<derea considerabil< a vitezei tehnice de deplasare în cazul transportului feroviar indic< starea 
actual< de degradare a infrastructurii feroviare. Viteza tehnic< de deplasare a trenurilor a crescut 
doar pe anumite secYiuni ale coridoarelor europene care str<bat România şi care au fost 
modernizate, în special Coridorul IV Curtici - Bucureşti - ConstanYa. 

În ceea ce priveşte viteza medie comercial< a trenurilor de c<l<tori se constat< c<, în perioada 2011-
2018 (fig. 1), aceasta a înregistrat mici variaYii, iar în intervalul 2016-2018 se observ< un trend 
uşor ascendent în timp ce, în cazul trenurilor de marf<, valorile acesteia au sc<zut cu aproape 25%. st
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Diminuarea constant< a sumelor alocate pentru întreYinerea şi reparaYia c<ii ferate, în intervalul 
menYionat anterior, a avut ca efect degradarea continu< a infrastructurii feroviare. 

 

Figura 1. VariaYia vitezei medii comerciale a trenurilor, în perioada 2011-2018 

Sursa: Consiliul NaМional de Supraveghere din Domeniul Feroviar pe baza informaYiilor 
furnizate de CNCF CFR S.A. 

 

Pe secYiunile de cale ferat< care fac parte din coridoarele TEN-T şi care au fost modernizate, se 
pot atinge viteze de deplasare de pân< la 160 km/h. Cu toate acestea, din cauza zonelor cu restricYii 
şi a materialului rulant învechit, vitezele medii comerciale şi de deplasare sunt mici. Astfel, în 
perioada 2016-2018, dac< se compar< viteza medie de deplasare a trenurilor de c<l<tori pe întreaga 
reYea feroviar< cu cea înregistrat< pe secYiile de cale ferat< modernizate (Bucureşti - ConstanYa, 
Bucureşti - Câmpina şi Curtici - km 614), se observ< o creştere cu aproximativ 20 km/h a vitezei 
medii de deplasare (viteza medie tehnic< de deplasare) pe tronsoanele unde au fost realizate 
lucr<rile de modernizare, cu excepYia tronsonului Curtici - km 614. st
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Pe tronsonul BucureКti – ConstanМa, cu o lungime de 225 de km, viteza maxim< admis< este de 
160 km/h. Îns<, pe acest tronson, viteza este mai mic< din cauza restric郡iilor de vitez< (pe podurile 
dun<rene, pe anumite declivit<郡i sau curbe, precum 群i în staYiile nereabilitate, cum sunt, de 
exemplu, staYia CiulniYa, Feteşti sau ConstanYa. Conform informaYiilor furnizate de c<tre CNCF 
CFR SA, pentru trenurile interregio (IR), care circul< f<r< oprire şi au o durat< total< de parcurs de 
2 ore, viteza maxim< de deplasare este de 112,5 km/h, fiind influen郡at< şi de restric郡iile de vitez< 
prezentate mai sus. CondiYia este ca operatorul de transport feroviar s< poat< asigura locomotive 
群i vagoane apte pentru viteza maxim< a liniei, de 160 km/h. CNCF CFR SA precizeaz< c<, în 
realitate, SNTFC CFR C<l<tori S.A. dispune de un num<r limitat de astfel de garnituri de tren. 

În prezent, se men郡in disparit<Yile semnificative în ceea ce priveşte dimensiunea re郡elei feroviare 
raportat la cererea de trafic 群i resursele financiare insuficiente pentru operarea la standarde de 
calitate corespunz<toare. 

Datele recente arat< faptul c< cererea de transport feroviar din România, m<surat< în kilometri 
parcur群i per pasager, este de dou<, sau chiar de trei ori mai mic< comparativ cu alte 郡<ri. Media 
UE-27 este de 650 km / pasager / an, în timp ce indicatorul echivalent pentru România este cu 66% 
mai mic (Sursa: EUROSTAT). În acela群i timp, viteza comercial< medie a trenurilor de c<l<tori 
este de 46 km/or<, indicând o deteriorare acut< a infrastructurii feroviare. Toate aceste date au 
condus la un mod de transport neatractiv 群i necompetitiv, solicitând interven郡ii structurale pentru 
cre群terea calit<郡ii, eficien郡ei 群i interoperabilit<郡ii. 

 

Material rulant 

Utilizarea ineficient< a materialului rulant, precum şi calitatea acestuia conduc la un nivel sc<zut 
al serviciilor furnizate pasagerilor. Este necesar< definirea clar< a nivelului serviciilor pentru 
re郡eaua primar< (frecven郡<, indicatori de performan郡<, etc.), reducerea timpilor de aşteptare în g<ri, 
realizarea unor programe atractive de circulaYie a trenurilor, îmbun<t<郡irea serviciilor pentru 
c<l<tori, asigurarea unor programe şi fonduri adecvate pentru întreYinerea infrastructurii feroviare, 
integrarea cu celelalte moduri de transport de la nivel urban/regional. 

Vârsta medie a materialului rulant este de 30 de ani. Parcul de vagoane al SNTFC CFR C<l<tori 
S.A. cel mai mare operator de servicii feroviare din România, însumeaz< 2280 unit<Yi cu o vechime 
medie de 30 de ani, dar re郡inând faptul c< peste 770 de unit<Yi sunt mai vechi de 20 de ani şi peste 
220 unit<Yi sunt mai vechi de 40 de ani. Parcul activ de vagoane al societ<Yii este de aproximativ 
840, insuficient pentru o operare f<r< riscuri a rutelor cuprinse în mersul trenurilor aferent anului 
2019, respectiv a obligaYiei de serviciu public.  

Parcul de locomotive al SNTFC CFR C<l<tori S.A. este de peste 1080 unit<Yi, din care parcul activ 
însumeaz< numai circa 440 de unit<Yi. Vârsta medie a parcului de locomotive inventariat se 
prezint< astfel: locomotive electrice 38 ani, locomotive diesel 44 ani, iar automotoare 49 ani. Cele 
mai noi locomotive au fost livrate în perioada 2009-2011. st
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Infrastructura de metrou 

În cazul Regiunii Bucure群ti Ilfov (mai ales a Capitalei), metroul r<mâne unul din principalele 
mijloace de transport, singurul care a reu群it s< sus郡in< o cre群tere lent< a num<rului de pasageri 
transporta郡i în intervalul 2014-2018. De群i reprezint< doar 4% din lungimea întregii re郡ele de 
transport public a capitalei, metroul asigur< transportul a cca. 27,4% (2019)  din volumul total al 
c<l<torilor ce utilizeaz< mijloacele de transport în comun din Municipiul Bucure群ti (sursa: MTI).  

În Bucureşti sunt aproximativ 2,3 mil. locuitori, fiind ora群ul cu cele mai mari ambuteiaje din 
Europa 群i unul dintre cele mai afectate de poluare din întreaga lume, având un nivel de congestie 
a traficului de 41%.  

Transportul public cu metroul p<streaz< caracteristicile topologice ale reYelei transportului public 
de suprafaY<, reYea radial - concentric<, cu o lungime de 69,2 km, distribuit< pe 5 magistrale. 
Metroul bucureştean transport< în medie peste 600.000 c<l<tori/zi lucr<toare şi peste 16 mil. 
c<l<tori într-o lun<.  

Avantajele competitive ale metroului fa郡< de celelalte mijloace de transport sunt: frecven郡a, viteza 
comercial<, capacitatea, confortul 群i siguran郡a. Astfel extinderea re郡elei de metrou pentru a putea 
deservi mai bine zonele cu activit<郡i localizate la marginea Capitalei sau pentru a putea accesa 
zone cu o densitate ridicat< a popula郡iei r<mâne o prioritate 群i în perioada 2021-2027. Aceste tipuri 
de m<suri sunt integrate cu m<surile prev<zute în planul de mobilitate urban< dezvoltat la nivel de 
municipiu 群i include ac郡iuni care vizeaz<: conexiuni intermodale, sistem unic de ticketing, sisteme 
de tip park and ride, menite s< sus郡in< mobilitatea urban< sustenabil<. 

Alte mari centre urbane din România, cum ar fi Cluj-Napoca, au cunoscut evolu郡ii accelerate în 
ultima vreme, infrastructura acestor ora群e devenind puternic subdimensionat< în raport cu 
densitatea 群i activitatea economic< actual< a popula郡iei. Având în vedere op郡iunile de transport cu 
metroul pentru descongestionarea traficului 群i reducerea emisiilor poluante, doar dou< ora群e 群i 
anume Bucure群ti 群i Cluj-Napoca, au proiecte mature care pot fi implementate în orizontul de timp 
aferent Mecanismului de Redresare 群i Rezilien郡<. 

Investi郡iile propuse în PNRR aferente transportului durabil, vizeaz< dezvoltarea infrastructurii 
feroviare 群i de metrou, precum 群i m<suri orizontale, cum ar fi protec郡ia mediului, siguran郡a 群i 
eficien郡a global< a serviciilor de transport, creând premisele pentru dezvoltarea economic< local< 
群i regional<. 

Toate investi郡iile 群i ac郡iunile avute în vedere sunt conforme cu politicile Uniunii Europene, în 
special: European Green Deal, politicile climatice ale UE, planul UE privind schimb<rile 
climatice, Strategia European< de Mobilitate Durabil< Кi Inteligent<, Regulamentul TEN-T. 
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Transportul naval 

În anul 1989 flota maritim< român< num<ra 286 de nave maritime, dintre acestea 90 se aflau în 
diverse stadii de degradare 群i 190 de nave bune 群i foarte bune, gestionate de c<tre compania 
Navrom. În prezent, din cauza managementului 群i politicilor de privatizare din anii 90, flota are o 
capacitate cu mult redus< 群i se afl< într-un procent crescut de degradare. 

În ceea ce prive群te infrastructura de transport naval (porturi, canale navigabile) aceasta se afl<, de 
asemenea, în diverse stadii de degradare, nemaifiind bine între郡inut<, ca urmare a diminu<rii 
aloc<rilor de fonduri. Acest aspect este corelat 群i cu fragmentarea responsabilit<郡ilor de 
administrare a infrastructurii de transport naval între cinci autorit<郡i, fapt care cauzeaz< dificult<郡i 
de corelare a viziunii de dezvoltare 群i adaug< poveri administrative în cadrul acestui proces. 

În privin郡a aspectelor economico-financiare, traficul naval a sc<zut în ultimii ani, ca urmare a 
declinului economic al acestui sector, iar transporturile navale turistice 群i de agrement se 
efectueaz< cu preponderen郡< pe Marea Neagr<. 

În prezent, în domeniul transportului naval, starea tehnic< a infrastructurii este învechit<, nivelul 
serviciilor portuare este sc<zut din punct de vedere al calit<郡ii, nu exist< corelare între politica de 
dezvoltare a sectorului naval cu politicile de dezvoltare ale celorlalte moduri de transport, cu 
dezvoltarea regiunilor din zona de influen郡< a porturilor 群i cu alte domenii ale economiei na郡ionale.  

Obiectivul cheie în domeniu este dezvoltarea durabil< a transportului naval în România, pentru 
atragerea fluxurilor de marf< pe c<ile navigabile 群i prin porturile române群ti. Dezvoltarea durabil< 
a zonei de influen郡< a porturilor este concretizat< prin: 

錨 direc郡ii de dezvoltare/programe de investi郡ii/proiecte specifice c<ilor navigabile interioare 
群i specifice fiec<rui port în parte;  

錨 m<suri de politic< a transporturilor, inclusiv politici comerciale, pe termen scurt, mediu 群i 
lung;  

錨 analizarea modului de organizare 群i func郡ionare a sistemului de transport naval din punct 
de vedere al reglement<rilor, al procesului decizional 群i al responsabilit<郡ilor institu郡iilor 
cu atribu郡ii în domeniu naval; 

錨 corelarea transportului naval cu celelalte moduri de transport (rutier, feroviar); 

錨 corelarea cu proiectele de infrastructura de transport implementate sau aflate în derulare în 
郡<rile vecine. 

Strategia sectorului naval trebuie s< identifice politica investi郡ional< 群i comercial< pe baza unui 
program integrat 群i dinamic clar care sa stabileasc< direc郡iile de dezvoltare a transportului maritim 
群i pe c<ile navigabile interioare, a porturilor maritime 群i fluviale, în care sa fie implica郡i to郡i factorii 
interesa郡i - autorit<郡i publice centrale 群i locale, precum 群i sectorul privat care poate, prin activitatea 
sa s< valorifice poten郡ialul pe care România îl are în ceea ce prive群te domeniul transportului naval, st
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pentru a sus郡ine dezvoltarea economic< a României 群i a regiunii Dun<rii, având ca efect 群i cre群terea 
num<rului de locuri de munc< în zona. 

 

b) Obiective 

Accesibilitatea 群i conectivitatea sunt dou< elemente cheie pentru dezvoltarea economic< 群i social<, 
prin urmare, investi郡iile într-o infrastructur< sustenabil< reprezint< o prioritate pentru surmontarea 
decalajelor de conectivitate regional<, contribuind la accelerarea dezvolt<rii economice. 

Realizarea unui sistem de transport durabil este o condi郡ie esen郡ial< pentru dezvoltarea economic< 
群i redresarea în urma 群ocurilor grave, precum cea cauzat< de pandemia actual<. Aceast< criz< a 
subliniat, înc< o dat<, necesitatea de a conecta toate regiunile 群i polii importan郡i de cre群tere 
economic< din România, precum 群i g<sirea de solu郡ii pentru descongestionarea zonelor urbane 
intens tranzitate 群i îmbun<t<郡irea calit<郡ii aerului. Astfel, necesitatea de a investi în dezvoltarea 
unei re郡ele de transport curate, moderne 群i durabile, care s< asigure conectivitatea 群i accesibilitatea 
locuitorilor la toate regiunile 郡<rii 群i ale Uniunii Europene 群i care s< u群ureze traficul urban, devine 
din ce în ce mai presant<.  

Interven郡iile propuse prin aceast< component< urm<resc realizarea urm<toarelor obiective: 

錨 Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru optimizarea vitezei de deplasare, evitarea 
ambuteiajelor, îmbun<t<郡irea calit<郡ii serviciilor, a reducerii impactului schimb<rilor 
climatice 群i a efectelor negative asupra mediului 群i s<n<t<郡ii umane, precum 群i a reducerii 
drastice a num<rului de accidente rutiere; 

錨 Digitalizarea infrastructurii de transport prin implementarea de noi tehnologii 群i sisteme 
informatice cum ar fi: Sisteme Inteligente de Transport (ITS), Sistemul European de 
Management al Traficului European (ERTMS) în transportul feroviar. 

 

 3. Descrierea reformelor 群i a investi郡iilor   

3.1. Reforme 

A. Reforma 1 (R1): — Transport sustenabil, decarbonizare 群i siguran郡< rutier<:  
Îmbun<t<郡irea cadrului strategic, legal 群i procedural pentru tranzi郡ia c<tre transport 
sustenabil  

Provoc<ri abordate Кi obiective 

În prezent, sectorul transporturilor beneficiaz< de o viziune strategic< definit< prin Master Planul 
General de Transport 群i prin reglement<ri specifice fiec<rui mod de transport, în acord cu cele 
definite la nivel european. Cu toate acestea, m<surile necesare pentru a asigura tranzi郡ia c<tre un st
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transport sustenabil sunt disparate 群i lipse群te armonizarea cadrului strategic 群i legislativ sectorial 
care s< conduc< spre atingerea acestei viziuni pe termen mediu 群i lung. Totodat<, preg<tirea 
cadrului legal, institu郡ional 群i opera郡ional pentru implementarea m<surilor prev<zute în Strategia 
pentru o Mobilitate Sustenabil< 群i Inteligent< agreat< la nivelul Uniunii Europene necesit< eforturi 
sus郡inute 群i asigurarea de sinergii între principalii actori na郡ionali afecta郡i sau cu responsabilit<郡i în 
domeniu. 

Sectorul transporturilor reprezint< un element important în dezvoltarea Uniunii Europene, a 
regiunilor 群i ora群elor acesteia, influen郡ând în mod direct competitivitatea 群i coeziunea social< a 
regiunilor 群i ora群elor 群i contribuind astfel în mod semnificativ la realizarea pie郡ei unice europene. 
Documentele strategice europene 群i na郡ionale subliniaz< rolul 群i impactul sectorului transporturilor 
în urm<toarele domenii: 

錨 Economic, social 群i de coeziune teritorial<, având un rol esen郡ial 群i în domeniul ocup<rii 
for郡ei de munc<; 

錨 Influen郡< considerabil< asupra mediului, schimb<rilor climatice 群i asupra calit<郡ii s<n<t<郡ii 
群i a vie郡ii oamenilor; 

錨 Impact în ceea ce prive群te siguran郡a pe toate modurile de transport. 

Astfel, sunt necesare interven郡ii care s< asigure armonizarea politicilor 群i reglement<rilor sectoriale 
astfel încât s< asigure bazele necesare pentru interconectarea sustenabil< a tuturor modurilor de 
transport al persoanelor 群i al m<rfurilor. Scopul interven郡iilor are în vedere realizarea de lan郡uri de 
transport sigure, sustenabile, coerente din punct de vedere logistic 群i, prin urmare, eficiente, 
inclusiv soluМii multimodale Кi de conectare a transportului local cu cel pe distanМe mari. Aceste 
interven郡ii sunt corelate cu planurile de dezvoltare local< 群i de mobilitate urban<, astfel încât s< 
asigure o viziune unitar< asupra dezvolt<rii transportului sustenabil. 

 

Obiectivul acestei reforme vizeaz<: 

1) Dezvoltarea 群i armonizarea cadrului strategic, legal 群i procedural necesar pentru 

sprijinirea tranzi郡iei c<tre un transport sustenabil. 

Reforma propus< se coreleaz< cu interven郡iile definite pentru mobilitatea urban<, astfel încât 
s< se asigure o implementare durabil< 群i include elemente care se intersecteaz< cu m<surile 
adoptate la nivel local. În mod integrat ac郡iunile vizate sunt: 

錨 Modificarea politicilor de tarifare a drumurilor de la o abordare bazat< pe tonaj la o 
abordare bazat< pe distan郡<; 

錨 Implementarea principiilor de taxare ecologic<; 

錨 Descurajarea înmatricul<rii ma群inilor mai vechi de 15 ani; st
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錨 Cre群terea valorii schemelor de casare pentru vehiculele poluante; 

錨 Stimulente fiscale prelungite pentru vehiculele cu emisii zero; 

錨 Suport pentru extinderea infrastructurii de înc<rcare a ma群inilor electrice; 

錨 Utilizarea criteriilor de achizi郡ii publice ecologice ale UE pentru toate aspectele 
transportului. 

 

Având în vedere complexitatea reformei propuse, m<surile de reform< prezentate au fost concepute 
astfel încât s< contribuie în mod integrat la atingerea obiectivelor definite pentru asigurarea 
implement<rii unui transport sustenabil, multimodal, într-un orizont de timp mediu 群i lung. Aceste 
m<suri sunt: 

a) Aprobarea pachetului legislativ necesar pentru implementarea noului sistem de 
taxare pe baza distanМei pentru vehiculele de marf< poluante, de tonaj greu, pe baza 
principiilor de taxare ecologic< conform principiului „poluatorul pl<teКte” 

În ce const< m<sura 

Aceast< m<sur< urm<re群te elaborarea unei propuneri de politic< public< 群i aprobarea legisla郡iei 
aferente pentru  implementarea unui nou sistem de taxare a traficului greu. În acest sens, Ministerul 
Transporturilor 群i Infrastructurii (MTI) va actualiza cadrul legislativ care reglementeaz< aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reYeaua de drumuri naYionale din România.  

Corelat cu aceast< m<sur<, Ministerul Transporturilor 群i Infrastructurii va preg<ti un mecanism de 
corelare a sistemului de taxare utilizat pentru toate modurile de transport, astfel încât 群i celelalte 
moduri de transport, în special cel feroviar, s< devin< competitive 群i atractive, în special în ceea ce 
prive群te traficul de marf<. 

Detaliere 

În prezent România are un sistem de tip vignette pentru tranzitul rutier. Aplicarea acestui sistem 
de taxare 群i impactul s<u actual este corelat< cu evolu郡ia parcului auto al României prezentat< în 
tabelele de mai jos (Tabelul 1, 2, 3, 4).  

Parcul auto din România, analizat pe tip de motorizare, arat< un trend general de cre群tere a ponderii 
autovehiculelor pe baz< de motorin<, de la 30% din total în anul 2007, la aproape 50% în anul 
2019 (fig.2). 
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Figura 2.  Ponderea num<rului de autovehicule pe tip de motorizare între 2007 Кi 2019 

 

Totodat<, analiza datelor din ultimii 13 ani, defalcate pe tipuri de autovehicule, indic< 
predominan郡a ponderii motoriz<rii pe motorin< pentru categoria de autobuze 群i microbuze (aprox 
99,50% - pondere constant< în perioada analizat<). În cazul autoturismelor, ponderea 
autovehiculelor pe baz< de motorin< a cunoscut un trend ascendent, crescând de la aprox 25% în 
anul 2007 la aproape 45% în anul 2019. În cazul acestei categorii, se observ< un trend ascendent 
(de群i minimal), în ceea ce prive群te autovehiculele electrice 群i pe gaz petrolier lichefiat (vezi tabel 
1). 

O pondere mare a autovehiculelor pe baz< de motorin< este identificat< 群i în cazul autocamioanelor 
(72% în 2007, la 88% în 2019) 群i a autotractoarelor (99.87%). 

În România, contribu郡ia transportului rutier la totalul emisiilor de poluan郡i atmosferici calcula郡i 
pentru anul 2015, conform Raportului Informativ la Inventarul Na郡ional de Emisii de Poluan郡i 
Atmosferici (IIR) raportat în anul 2017, care include totalul emisiilor de poluan郡i atmosferici 
pentru perioada 2005 – 2015, este de 40% din totalul emisiilor la nivel na郡ional pentru poluantul 
NOx (din care: 12% provenite de la autoturisme, 23% provenite de la vehicule grele 群i autobuze 
群i 5% provenite de la vehicule u群oare), 12% din totalul emisiilor la nivel na郡ional pentru poluantul 
CO (provenite de la autoturisme) 群i 5% din totalul emisiilor la nivel na郡ional pentru poluantul 
NMVOC (din care: 3% provenite de la autoturisme 群i 2% provenite din evaporarea benzinei). 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.I.4 Transport sustenabil 

 

 

Tabelul 1.  Vehicule înmatriculate în circulaМie la sfârКitul anului, pe categorii Кi tipuri de combustibil 

Vehicp<e îCBamdicp<ame îC cidcp<aｨie <a gfadgimp< aCp<piし ae camegHdii ｧi miapdi de cHBbpgmibi< 

Categorii 
de ｬehicp<e 

rutiere 

Tiapdi de 
cHBbpgmib

il 

Ani 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

UM  

NpBăd NpBăd NpBăd NpBăd NpBăd NpBăd NpBăd NpBăd NpBăd NpBăd NpBăd NpBăd NpBăd 

ApmHbpｻe 
ｧi 

BicdHbpｻe 
Total 35762 41514 41165 40877 40887 42010 42836 44283 47347 48803 50309 51802 53771 

- BeCｻiCă 178 169 158 154 146 141 135 132 132 132 127 123 121 

- MHmHdiCă 35552 41313 40971 40647 40650 41778 42607 44052 47097 48556 50068 51574 53490 

- 
E<ecmdicima

te 
0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 15 71 

- 

Gaｻ 
petrolier 
<ichefiam 

32 32 36 76 91 91 93 93 90 82 81 51 49 

- 
Gaｻ 

natural 
0 0 0 0 0 0 0 4 24 29 29 39 40 

Autoturism

e 
Total 3554404 4027367 4244922 4319701 4334547 4487251 4695660 4907564 5155059 5472423 5998194 6452536 6902984 st
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- BeCｻiCă 2672723 2901173 3009053 2990858 2952375 3005229 3086276 3161031 3241746 3340914 3465038 3535317 3630529 

- MHmHdiCă 881517 1125664 1235113 1327836 1380805 1480137 1606356 1741719 1906195 2120151 2516380 2891140 3230617 

- 
E<ecmdicima

te 
114 439 629 812 1077 1472 2042 2737 3863 6348 9947 16536 29244 

- 
Gaｻ 

petrolier 

<ichefiam 

7 10 13 28 57 121 595 1557 2494 3857 5272 7615 10436 

- 
Gaｻ 

natural 
40 78 113 166 213 288 384 512 753 1144 1556 1922 2151 

- Alte surse 3 3 1 1 20 4 7 8 8 9 1 6 7 

MHaede ｧi 
BHmHcic<em
e はiCc<pgiｬ 

BHmHmdicic<
pdi ｧi 

cｬaddicic<p
ri) 

Total 56476 71827 79990 85171 90082 95450 101622 107338 112866 119534 127253 136440 148387 

ApmHcaBiH
ane 

Total 553438 612179 629753 636077 665990 642241 676607 712317 750497 794578 846472 895443 943062 

- BeCｻiCă 150780 152235 150657 145203 140466 136543 132868 129286 125918 122448 119442 115707 112637 

- MHmHdiCă 402651 459932 479088 490867 525509 505667 543681 582940 624448 671950 726750 779351 829880 

- 
E<ecmdicima

te 
0 0 0 2 3 4 20 23 24 26 46 76 144 st
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- 
Gaｻ 

petrolier 

<ichefiam 

2 6 6 3 6 11 15 22 30 44 64 87 116 

- 
Gaｻ 

natural 
0 0 2 2 6 16 23 45 76 108 170 222 285 

- Alte surse 5 6 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

ApmHmdacmH
are 

Total 33942 33161 32106 31142 30270 77685 84947 94206 105760 118212 128728 138881 146946 

- BeCｻiCă 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

- MHmHdiCă 33936 33155 32100 31136 30264 77679 84941 94200 105749 118205 128720 138868 146759 

- 
Combustib

il 

a<medCamiｬ 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 7 181 

Vehicp<e 
rutiere 

pentru 
gcHapdi 
gaecia<e 

Total 27231 30726 31968 30701 31047 32152 32952 34088 35306 36677 39210 41645 45030 

TdacmHade Total 59914 56346 53182 50400 48667 47591 46353 45927 45400 44671 44023 43191 42085 

ReBHdci ｧi 
semiremor

ci 
Total 202996 225754 239438 252293 269005 286393 304108 324859 348090 375710 401586 433340 467125 
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Tabelul 2.  Total vehicule înmatriculate în circulaМie la sfârКitul anului, pe tipuri de combustibili 

 
Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

TOTAL VEHICULE RO ┺さ┻┸┺さ┷┼┹ ┻さ┶┿┾さ┾┽┺ ┻さ┹┻┸さ┻┸┺ ┻さ┺┺┼さ┹┼┸ ┻さ┻┷┶さ┺┿┻ ┻さ┽┷┶さ┽┽┹ ┻さ┿┾┻さ┶┾┻ ┼さ┸┽┶さ┻┾┸ ┼さ┼┶┶さ┹┸┻ ┽さ┶┷┶さ┼┶┾ ┽さ┼┹┻さ┽┽┻ ┾さ┷┿┹さ┸┽┾ ┾さ┽┺┿さ┹┿┶ 

TOTAL BENZINĂ ┸さ┾┸┹さ┼┾┽ ┹さ┶┻┹さ┻┾┹ ┹さ┷┻┿さ┾┽┺ ┹さ┷┹┼さ┸┸┷ ┹さ┶┿┸さ┿┿┹ ┹さ┷┺┷さ┿┷┿ ┹さ┸┷┿さ┸┾┻ ┹さ┸┿┶さ┺┻┻ ┹さ┹┼┽さ┾┶┸ ┹さ┺┼┹さ┻┶┶ ┹さ┻┾┺さ┼┷┹ ┹さ┼┻┷さ┷┻┹ ┹さ┽┺┹さ┸┿┹ 

TOTAL MOTORINĂ ┷さ┹┻┹さ┼┻┼ ┷さ┼┼┶さ┶┼┺ ┷さ┽┾┽さ┸┽┸ ┷さ┾┿┶さ┺┾┼ ┷さ┿┽┽さ┸┸┾ ┸さ┷┶┻さ┸┼┷ ┸さ┸┽┽さ┻┾┻ ┸さ┺┼┸さ┿┷┷ ┸さ┼┾┹さ┺┾┿ ┸さ┿┻┾さ┾┼┸ ┹さ┺┸┷さ┿┷┾ ┹さ┾┼┶さ┿┹┹ ┺さ┸┼┶さ┽┺┼ 

TOTAL ELECTRIC 114 439 629 814 ┷し┶┾ ┷さ┺┽┼ ┸さ┶┼┹ ┸さ┽┼┸ ┹さ┾┿┷ ┼さ┹┽┾ ┿さ┿┿┽ ┷┼さ┼┸┽ ┸┿さ┺┻┿ 

TOTAL GPL 41 48 55 107 154 223 703 ┷さ┼┽┸ ┸さ┼┷┺ ┹さ┿┾┹ ┻さ┺┷┽ ┽さ┽┻┹ ┷┶さ┼┶┷ 

TOTAL GAZ NATURAL 40 78 115 168 219 304 407 561 853 ┷さ┸┾┷ ┷さ┽┻┻ ┸さ┷┾┹ ┸さ┺┽┼ 

TOTAL ALTE 

SURSE+REMORCI + 

TRACTOARE 

┹┺┼さ┼┸┻ ┹┾┺さ┼┼┸ ┺┶┺さ┻┽┿ ┺┷┾さ┻┼┼ ┺┹┾さ┾┸┷ ┺┼┷さ┻┿┶ ┺┾┻さ┶┺┸ ┻┷┸さ┸┸┷ ┻┺┷さ┼┽┼ ┻┽┼さ┼┶┺ ┼┷┸さ┶┽┻ ┼┻┺さ┼┸┿ ┽┶┸さ┾┷┻ 
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Datele recente, prezentate mai jos, indic< o cre群tere medie a valorilor de trafic aferente re郡elei 
na郡ionale, în intervalul 2017-2020, de aproximativ 12% pentru toate tipurile de vehicule. 

Tabelul 3. Date privind parcursul vehicule/ora Кi vehicule/km la nivelul  

reМelei de drumuri naМionale Кi autostr<zi – Modelul NaМional de Transport 

2017    2020   

Veh ora CAR /zi 991848  Veh ora CAR /zi 1106463 

Veh ora LGV / zi 135434  Veh ora LGV / zi 153948 

Veh ora HGV / zi 278088  Veh ora HGV / zi 314406 

Veh or< BUS / zi 42161  Veh or< BUS / zi 47245 

     

2017    2020   

Veh Km CAR /zi 68010280  Veh Km CAR /zi 76178310 

Veh Km LGV / zi 9227388  Veh Km LGV / zi 10560052 

Veh Km HGV / zi 18162454  Veh Km HGV / zi 20882498 

Veh Km BUS / zi 2861990  Veh Km BUS / zi 3228612 

   

 Tabelul 4. ReМeaua de drumuri naМionale Кi autostr<zi – date extrase din matricile origine - 
destinaМie 

 Num<r c<l<torii (TRIPS) / zilnic 
2017 

CAR 1990000 
LGV 203000 

HGV 247000 
BUS 73200 

TOTAL 2513200 
 

 Num<r c<l<torii (TRIPS) / zilnic 
2020 

CAR 2196000 
LGV 229000 st
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HGV 278000 

BUS 81090 
TOTAL 2784090 

 

Având în vedere trendul ascendent al valorilor de trafic în perioada analizat<, precum 群i limit<rile 
generate de infrastructura de transport actual< (în termeni de num<r total de kilometri existen郡i, 
standardele la care func郡ioneaz< 群i conexiunile pe care le faciliteaz< cu principalele coridoare 
europene dar 群i între regiuni), Guvernul României are în vedere preg<tirea 群i implementarea unui 
set de reforme 群i investi郡ii prin care s< se genereze o diminuare a efectelor poluante, cu impact 
asupra calit<郡ii vie郡ii 群i s<n<t<郡ii. În acela群i timp se urm<re群te atingerea 郡intelor asumate de 
România prin strategiile agreate la nivel european.  

În cadrul acestei m<suri, MTI va realiza o analiz< pentru a defini mai specific nivelul de taxare, 
în special pentru traficul greu cu posibilitatea acord<rii unor stimulente pentru vehicule 
electrice/hibride, inclusiv pentru vehicule uКoare, posibilitatea introducerii graduale a acesteia, 
definirea exact< a categoriilor de vehicule care vor fi incluse în sistemul de taxare, categoriile 
de drumuri Кi nivelul de acoperire al reМelei integrate de drumuri naМionale din România.  

Analiza va acoperi elementele prev<zute mai jos, incluzând 群i o serie de scenarii privind 
elasticitatea cererii de transport în func郡ie de nivelul tax<rii. Pe baza acestora se va putea stabili 
ulterior nivelul de taxare: 

錨 Analiza detaliat< a parcului auto din România, pe categorii de vehicule 群i nivel de poluare; 

錨 Volumele de trafic de pe re郡eaua de autostr<zi 群i drumuri na郡ionale coroborat cu utilizarea 
altor moduri de transport; 

錨 Specificul industriei de transport na郡ionale, inclusiv în leg<tur< cu evolu郡ia componentei 
de ma群ini electrice. 

În urma analizei se vor identifica tipurile de vehicule taxate, stabilirea plafonului tarifar (ex. 0,15 
Euro/km), re郡eaua rutier< pe care va fi aplicat noul sistem de taxare, în corelare 群i cu obiectivele 
stabilite la nivel european: din directive, regulamente, strategii, pactul verde european. 

 

Analiz< preliminar< privind Taxarea vehiculelor grele de transport marf< (RUC) 

La nivelul anului 2016 a fost realizat< o analiz< preliminar< privind veniturile poten郡iale aferente 
unui astfel de sistem de taxare, analiz< inclus< în cadrul MPGT.  

 

Aspecte cheie de analizat: st
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a) Care va fi justificarea pentru impunerea taxei? De exemplu, va contribui aceasta la costurile 
de mentenan郡< 群i de mediu 群i va înlocui alte taxe precum acciza la combustibil 群i rovinietele? 

b) C<ror drumuri se vor aplica aceste taxe? Dac< taxa este aplicat< doar în cazul autostr<zilor 
群i drumurilor na郡ionale, va exista un transfer de camioane grele (HGV) c<tre drumurile 
jude郡ene, care sunt mai pu郡in potrivite pentru acest tip de trafic? 

c) Ce propor郡ie a veniturilor se va aloca pentru cheltuielile aferente sistemului de transport? 

  

Interven郡ia, a群a cum a fost testat< de AECOM, are urm<toarele caracteristici: 

錨 A fost utilizat< o rat< RUC de 0.66 lei (0.15 Euro) pe camion-km. Rata a fost calculat< 
astfel încât s< ramburseze deficitul mediu anual al C.N.A.I.R. S.A. înregistrat în perioada 
2014 – 2020 群i a impactului camioanelor grele asupra mediului în 2020. 

錨 De asemenea, include o marj< de 20% pentru acoperirea costurilor administrative 群i 
opera郡ionale. S-a estimat c< cei 20% aloca郡i costurilor de administrare nu vor fi disponibili 
C.N.A.I.R. S.A. pentru alte activit<郡i decât administrarea RUC. Astfel justificarea tax<rii 
este, în esen郡<, o justificare de mediu iar taxa poate fi descris< ca o ecotax<. 

          

Pentru a evita redirec郡ionarea traficului camioanelor grele c<tre drumurile jude郡ele, taxa a fost 
aplicat< tuturor tipurilor de drumuri. Aceasta implic< faptul c< tehnologia care trebuie folosit< va 
trebui s< fie bazat< pe un sistem GIS (Sistem Informatic Geografic). 

 

În analiza care urmeaz< s-au luat în discu郡ie dou< scenarii, unul în care toate veniturile din aceast< 
tax<, minus costurile de între郡inere 群i reabilitare, sunt re郡inute de MTI/C.N.A.I.R. S.A. 群i cel<lalt, 
în care acciza la combustibil se vars< în veniturile generale din taxe ale guvernului, prin 
intermediul Ministerului Finan郡elor.  

 

Introducerea unei taxe de tip RUC pentru camioanele grele va avea ca rezultat o schimbare a 
veniturilor C.N.A.I.R. S.A. Aceast< not< subliniaz< fluxurile de capital estimate (costuri 群i 
venituri) pe care le va înregistra C.N.A.I.R. S.A. dup< 2020 în cazul introducerii RUC. 

 

Costurile anuale estimate a fi implicate de c<tre C.N.A.I.R. S.A. au fost extrase din raportul privind 
recuperarea costurilor, elaborat pentru Banca Mondial< în anul 2013. S-a asumat c< în momentul 
introducerii RUC, sistemul existent de roviniete se va opri, deci C.N.A.I.R. S.A. nu va mai încasa 
venituri din roviniete.  st
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Pentru compara郡ie, ratele din alte 郡<ri europene, la momentul iunie 2014 erau urm<toarele: 

  

Tabelul 5. Exemple rate RUC din М<ri europene  

Țadă Ramaね:B 

Austria ┶し┷┼ – ┶し┺┺ 

Polonia ┶し┸┶ – ┶し┺┶ 

Germania ┶し┷┺ – ┶し┸┿ 

 
Surse: http://roadpricing.gw-world.com/en/RoadPricingAustria.aspx; 

http://www.gddkia.gov.pl/en/1126/motorway-tolls ; http://www.ages.de/en/hgv-toll-germany-
tariffs.html 

          

Ratele RUC din aceste 郡<ri variaz< în func郡ie de dimensiunea 群i greutatea vehiculelor 群i de 
categoria de emisii ale acestora, pentru a încuraja traficul vehiculelor cu un grad mai mic de emisii. 
Dac< în România s-ar introduce un sistem de taxare a camioanelor grele, ar trebui operat un tarif 
similar. Cota care revine C.N.A.I.R. S.A. din valoarea RUC a fost calculat< pornind de la num<rul 
de camion-kilometri pe re郡eaua C.N.A.I.R. S.A. Se presupune c< RUC generat< pe re郡eaua care nu 
apar郡ine C.N.A.I.R. S.A. va fi alocat< în alt< parte. Calcularea veniturilor din RUC 群i a veniturilor 
din acciza la combustibil iau în considerare faptul c< odat< ce RUC este implementat<, num<rul 
de camion-kilometri se va reduce fa郡< de cazul în care nu exist< aceast< tax< („f<r< RUC”). 

 

Tabelul de mai jos prezint< costurile 群i veniturile anuale ale C.N.A.I.R. S.A. în perioada 2020 - 
2030, în milioane de Euro. 

 

Cea mai realist< ipotez< privind surplusul poten郡ial al C.N.A.I.R. S.A. este cea cu cifra mai mic<, 
de 1,9 miliarde de Euro pe perioada 2020 – 2030. Aceasta presupune ca venitul din accize s< fie 
parte a venitului general din taxare al guvernului 群i care nu va fi disponibil C.N.A.I.R. S.A sau 
MTI pentru finan郡area proiectelor de transport. 
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Tabelul 6. Analiza AECOM folosind Studiul de recuperare a costurilor - Banca Mondial< Кi 
Modelul NaМional de Transport 

VeCim 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL 

VeCimpdi CさNさAさIさRさ 
SさAさ  はeｲc<pｻâCd 

dHｬiCiemeひ 

75 78 81 83 86 89 93 96 99 103 106 989 

CHma C.N.A.I.R. S.A. 

diC acciｻa HGV 
900 932 964 998 1033 1069 1106 1145 1185 1227 1270 11829 

CHma CさNさAさIさRさ SさAさ 
diC RUC HGV 

1305 1367 1429 1491 1553 1616 1678 1740 1802 1864 1926 17772 

THma< ｬeCimpdi 
はeｲc<pgiｬ acciｻaひ 

1380 1445 1510 1575 1640 1705 1770 1836 1901 1967 2033 18761 

THma< ｬeCimpdi 
はiCc<pgiｬ acciｻaひ 

2280 2376 2474 2573 2673 2774 2877 2981 3086 3194 3302 30590 

CHgmpdi CさNさAさIさRさ 
S.A. 

364 267 1287 9459 339 242 820 249 819 249 2756 16852 

Spda<pg はdacă 
acciｻa Bedge <a 
CさNさAさIさRさ SさAさひ 

1916 2110 1186 -6887 2334 2532 2057 2732 2267 2944 546 13738 

Spda<pg はdacă 
acciｻa Cp Bedge <a 

CさNさAさIさRさ SさAさひ 

1016 1178 222 -7884 1301 1463 950 1587 1082 1718 -724 1909 

 

Complementaritate/Corelare cu alte iniМiative 

Documentul de politic< public< rezultat ca urmare a analizei va integra m<surile definite în 
domeniul tax<rii de c<tre urm<toarele institu郡ii: 

錨 Ministerul Finan郡elor (în ceea ce prive群te politica fiscal<); 

錨 Ministerul Mediului, Apelor 群i P<durilor (în ceea ce prive群te m<surile de promovare a 
mobilit<郡ii cu emisii reduse de carbon); st
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錨 precum 群i cu alte autorit<郡i cu responsabilit<郡i în domeniul tax<rii pe diferite componente 
legate de transport sustenabil (i.e. cu responsabilit<郡i în domeniul autorit<郡ilor publice 
locale).  

 

Totodat<, m<surile de reform< cuprinse în aceast< interven郡ie vor valorifica legisla郡ia rezultat< din 
transpunerea Directivei 2019/1161/UE a Parlamentului European Кi a Consiliului din 20 iunie 
2019 de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante Кi eficiente din punct de vedere energetic, care are ca 郡int< de intrare în vigoare 
semestrul al doilea al anului 2021, fiind în acest sens prev<zuYi o serie de milestones 群i targets 
relevanYi în foaia T1 – Milestones &Targets din anexa RO RRP_Transport sustenabil Annex II. 

Nu în ultimul rând, m<sura propus< va fi corelat< cu Programul ”Rabla” implementat de c<tre 
autorit<Мile române la nivel naМional. Programul este implementat în România din anul 2005 群i 
vizeaz< sprijinirea achizi郡iei de vehicule de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de 
vedere energetic. Doar în perioada 2005-2010, prin intermediul acestui program au fost scoase din 
uz 群i casate peste 260.000 vehicule, programul având un trend ascendent în anii urm<tori. Forma 
aprobat< a programului pentru perioada 2021-2024 vizeaz< cre群terea primelor de casare pentru 
ma群inile full electrice 群i hibrid 群i acordarea de stimulente pentru înlocuirea vehiculelor pe 
combustibil clasic (a se vedea o descriere detaliat< a programului în analiza DNSH). 

 

Strategia privind sta郡iile de înc<rcare pentru combustibili alternativi 

 

Având în vedere documentele programatice la nivel european 群i na郡ional privind promovarea 
transportului sustenabil, România va întreprinde un program accelerat de sus郡inere a 
autovehiculelor electrice atât la nivel de politic< fiscal< 群i financiar< cât 群i la nivel de infrastructur<. 
În ce prive群te sta郡iile de înc<rcare electrice men郡ion<m c< din punct de vedere tehnic, fiecare sta郡ie 
cuprinde un num<r între 2 群i 6 puncte de înc<rcare în func郡ie de localizarea acesteia, putând deservi 
num<rul de ma群ini aferent zonei. 軍inta stabilit< la nivel na郡ional se raporteaz< la aceste puncte de 
înc<rcare/prize. 

 

Competen郡ele în domeniul dezvolt<rii infrastructurii de puncte de reînc<rcare pentru combustibili 
alternativi  sunt împ<r郡ite între mai mul郡i actori institu郡ionali: (1) Ministerul Mediului (MMAP), 
(2) Ministerul Dezvolt<rii (MDLPA), (3) Ministerul Transporturilor 群i Infrastructurii/(CNAIR) 群i 
autorit<郡ile publice locale. 
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軍inta na郡ional< pentru punctele de înc<rcare electric< este format< din: 

a. 1.836 prize de înc<rcare electric< deja existente 

b. 2.896 de prize de înc<rcare electric< (din care 264 de prize de înc<rcare electric< sunt 
propuse prin proiectele de dezvoltare a re郡elei de autostr<zi din PNRR) vor fi realizate pe 
re郡eaua de drumuri na郡ionale/autostr<zi, conform strategiei CNAIR privind instalarea de 
staМii de reînc<rcare vehicule electrice pe reМeaua TEN-T din România, pân< în anul 2030 
(a se vedea Anexa 5  - DNSH rutier) 

c. 13.000 prize de înc<rcare electric< finan郡ate prin Fondul verde 群i digital de c<tre Ministerul 
Dezvolt<rii defalcate astfel: 

- Interven郡ii în municipiile re群edin郡< de jude郡: 4000 prize de înc<rcare electric< 

- Interven郡ii în alte municipii: 3000 prize de înc<rcare electric< 

- Interven郡ii integrate pentru cre群terea calit<郡ii vie郡ii în ora群e: 3000 prize de înc<rcare 
electric< 

- Dezvoltarea infrastructurii din mediul rural: 3000 prize de înc<rcare electric< 

 

În ceea ce prive群te cota de acoperire urm<rit< pân< în anul 2026 (total: 17.732 prize de înc<rcare), 
aceasta se prezint< ca în figura de mai jos: 

 

Figura 3. Cota de acoperire (pân< în 2026) a reМelei de înc<rcare electric< 

 

Rezultate aКteptate 

În urma implement<rii acestor m<suri de reform< se urm<re群te atingerea urm<toarelor rezultate de 
impact: st
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錨 Aplicarea unui nou sistem de taxare, în special pentru traficul greu din România, conform 
principiului „poluatorul pl<te群te”, inclusiv posibile stimulente pentru cei care de郡in 
vehicule cu emisii zero/reduse; 

錨 Stabilirea de m<suri legislative privind stimularea utiliz<rii de vehicule ecologice 群i 
programe de reînnoire a parcului auto de c<tre utilizatori casnici, companii private 群i 
institu郡ii publice; 

錨 Cre群terea cu 10% a valorilor pentru traficul de marf< pe cale ferat<; 

錨 Cre群terea cu cel pu郡in 100% a cotei vehiculelor electrice/hibride din totalul parcului auto 
pân< în 2026 (raportat la valorile din 2020); 

錨 Înnoirea a 200.000 de ma群ini din parcul auto pân< în anul 2026 (raportat la valorile din 
2020); 

錨 Achizi郡ionarea de vehicule noi curate de c<tre entit<郡ile publice, cu cel pu郡in 3% peste 
pragurile din Directiva privind Vehiculele Curate; 

Se urm<re群te ca veniturile suplimentare generate s< permit< o împ<r郡ire rezonabil< a fondurilor 
între între郡inere a re郡elei rutiere 群i pentru realizarea de noi investi郡ii.  

În acela群i timp, estim<ri preliminare includ, printre beneficiile secundare ale adopt<rii politicii, un 
transfer de trafic (pasageri + marf<) estimat de 10% c<tre infrastructura feroviar< ducând la 
descongestionare, poluare redus< 群i siguran郡< crescut<. 

Calendar estimativ 

În ceea ce prive群te calendarul de implementare al proiectelor propuse, acesta se reg<se群te în Anexa 
11. 

Ajutor de stat 

Subm<sura de adoptare a cadrului legislativ şi organizaYional privind implementarea unui nou 
sistem de taxare a vehiculelor poluante grele nu intr< sub incidenYa ajutorului de stat, întrucât 
vizeaz< aplicarea unei politicii a statului 群i 郡ine de prerogativa public< a acestuia, în sarcina  
Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii, în colaborare cu celelalte ministere implicate. 
Sumele ce vor fi colectate se vor întoarce în bugetul Companiei NaYionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere - S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), care le va utiliza doar pentru între郡inerea 群i 
repararea infrastructurii rutiere (autostr<zi, drumuri expres, drumuri naYionale, variante ocolitoare, 
precum şi alte elemente de infrastructur< rutier< public<). În acest sens, la nivelul societ<Yii se va 
organiza o evidenY< contabil< distinct<, în condiYiile legii, pentru a evita subvenYionarea 
încrucişat<, respectiv fondurile provenite din încasarea taxei nu vor fi destinate altor activit<Yi 
economice ale C.N.A.I.R. S.A. st
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C.N.A.I.R. S.A. este o societate pe acYiuni, cu capital integral de stat, de interes strategic naYional 
cât timp statul este acYionar majoritar, care se organizeaz< şi funcYioneaz< sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii. Întruc串t, obiectul principal de activitate al 
C.N.A.I.R. S.A. este reprezentat de întreYinerea, repararea, administrarea şi exploatarea 
autostr<zilor, drumurilor expres, drumurilor naYionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor 
elemente de infrastructur< rutier< definite conform legii, în scopul desf<şur<rii traficului rutier în 
condiYii de siguranY< a circulaYiei (art 4 alin. 1 din OUG 84/2003), C.N.A.I.R. S.A. va asigura 
colectarea taxelor inclusiv dup< operaYionalizarea C.N.I.R. S.A, prev<zut< la R2, punctul b). 

C.N.I.R. S.A. este o societate pe acYiuni, cu personalitate juridic<, de interes strategic naYional, care 
se organizeaz< şi funcYioneaz< sub autoritatea Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii, şi care 
va asigura serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutiere pentru satisfacerea 
nevoilor de transport rutier ale cet<Yenilor şi a m<rfurilor. 

De asemenea, o parte din taxele colectate de C.N.A.I.R. S.A. se vor transfera c<tre Compania 
NaYional< de InvestiYii Rutiere - S.A (C.N.I.R. S.A.) în vederea realiz<rii de noi investiYii în 
infrastructura rutier<, mecanismul financiar fiind stabilit în cadrul reformei (de ex. prin 
completarea art. 45 din OUG 55/2016, aprobat< prin Legea 50/2021). În acest sens, m<sura nu va 
intra sub incidenYa ajutorului de stat întruc串t la nivelul C.N.I.R. S.A. se va organiza o evidenY< 
contabil< distinct<, în condiYiile legii, pentru a evita subvenYionarea încrucişat<, respectiv fondurile 
provenite din încasarea taxei vor fi folosite doar pentru realizarea de noi investiYii (autostr<zi, 
drumuri expres, drumuri naYionale, variante ocolitoare, precum şi alte elemente de infrastructur< 
rutier< public<) 群i nu vor fi destinate altor activit<Yi economice ale C.N.I.R. S.A. 

 

b) Adoptarea Strategiei naМionale privind siguranМa rutier< Кi a pachetului legislativ 
aferent, precum Кi implementarea de m<suri pentru reducerea cu 45% a num<rului 
de puncte negre 

În ce const< m<sura 

Pentru a r<spunde integrat problemelor identificate în domeniul siguran郡ei rutiere 群i pentru a 
preg<ti cadrul strategic 群i legislativ necesar pentru implementarea ac郡iunilor de cre群tere a acesteia, 
m<sura de reform< vizeaz<: 

錨 actualizarea 群i aprobarea Strategiei Na郡ionale de Siguran郡< Rutier< pentru perioada 2021-
2030;  

錨 modificarea cadrului legislativ la nivel primar, secundar 群i ter郡iar aferent m<surilor 
prev<zute pentru asigurarea siguran郡ei rutiere; 

錨 m<suri de coordonare 群i clarificare a ac郡iunilor planificate 群i implementate de c<tre fiecare 
actor cu responsabilit<郡i în domeniul siguran郡ei rutiere; st
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錨 ini郡ierea implement<rii m<surilor legislative aprobate. 

 

Detaliere 

România are cea mai mare rat< de accidente rutiere în rândul statelor membre. Rata mortalit<郡ii 
generate de accidentele rutiere este extrem de ridicat<, România înregistrând un num<r de 96 de 
decese/1 milion de locuitori fa郡< de media Uniunii Europene care este de 52 de decese/1 milion de 
locuitori, în 2018. De群i num<rul accidentelor fatale a sc<zut în 2018 cu 4,3% fa郡< de anul precedent, 
de la 1.951 de decese la 1.867, România ocup< în continuare primul loc din UE, în ceea ce prive群te 
num<rul de accidente grave (sursa: EUROSTAT). 

Siguran郡a rutier< reprezint<, de asemenea, un aspect orizontal abordat în MPGT. În acest sens, a 
fost analizat< starea tehnic< a re郡elei na郡ionale de drumuri, precum 群i tendin郡ele viitoare privind 
fluxurile de trafic, fiind elaborate o serie de m<suri punctuale pentru a reduce la jum<tate rata 
accidentelor pân< în anul 2020 fa郡< de anul 2016 când a fost aprobat MPGT, obiectiv asumat la 
nivel na郡ional. Cu toate acestea, m<surile puse în aplicare nu au avut impactul scontat 群i necesit< 
eforturi sus郡inute 群i integrate, realizate în mod continuu. 

În 2016, a fost elaborat< o evaluare a riscurilor în materie de siguran郡< rutier<, în conformitate cu 
strategiile na郡ionale existente, cu scopul de a corobora toate informa郡iile 群i ac郡iunile prioritare 
propuse în Strategia Na郡ional< privind Siguran郡a Rutier<, cu problemele, obiectivele 群i interven郡iile 
identificate în MPGT. 

În prezent, este necesar< revizuirea obiectivului de siguran郡< rutier< în vederea implement<rii 
„viziunii 0” în domeniul siguran郡ei rutiere, precum 群i a m<surilor aferente prev<zute în MPGT. 

La nivelul Companiei Na郡ionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R. S.A.), cu 
sprijinul B<ncii Europene de Investi郡ii (BEI), a fost elaborat< o cartografiere a zonelor de risc 
situate pe re郡eaua na郡ional< de transport rutier, înso郡it< de interven郡ii specifice. Rezumatul 群i 
principalele interven郡ii ce vizeaz< siguran郡a rutier< sunt incluse într-un capitol distinct al Planului 
InvestiМional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pe perioada 2020-2030, în vederea 
adopt<rii m<surilor necesare pentru eliminarea riscurilor identificate. 

Strategia NaYional< de SiguranY< Rutier< pentru perioada 2021-2030 urm<re群te implementarea 
normelor 群i liniilor directoare ale Uniunii Europene a群a cum sunt ele prezentate în documentul 
cadru de politici europene în domeniul siguran郡ei rutiere “Vision Zero” anume reducerea 
num<rului de deceda郡i în accidente rutiere pân< în 2050 pân< aproape de zero. Ca obiectiv 
intermediar, România î群i asum< obiectivul Uniunii Europene de reducere a num<rului de victime 
(r<ni郡i sau deceda郡i) cu 50% pân< în 2030. 

Strategia se adreseaz< în mod integrat 群i multidisciplinar tuturor actorilor implica郡i în asigurarea 
siguran郡ei rutiere 群i va con郡ine obiective specifice pentru: st
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錨 consolidarea aplic<rii legii (enforcement);  

錨 educa郡ie 群i formare continu<, formal< 群i informal<;  

錨 campanii de informare;  

錨 integrarea cu Planul Investi郡ional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pe 
perioada 2020-2030; 

錨 integrarea cu strategia ITS 群i reformarea 群i eficientizarea sistemului na郡ional de interven郡ii 
de urgen郡< precum 群i eficientizarea achit<rii amenzilor;  

錨 preg<tirea infrastructurii 群i a legisla郡iei pentru vehiculele “inteligente”;  

錨 introducerea unui sistem de management al vitezei etc. 

De asemenea, Strategia va include indicatori cuantifica郡i privind reducerea num<rului de accidente, 
eliminarea punctelor negre, cuantumul amenzilor. Aceste aspecte vor face parte din planul de 
ac郡iune aferent strategiei de siguran郡< rutier<. 

Strategia are la baz< principiul abord<rii integrate multimodale 群i pune accentul pe încurajarea 
modurilor alternative de transport. 

O parte dintre elementele specifice care vor fi preg<tite 群i implementate ca urmare a 
adopt<rii Strategiei 群i a pachetului legislativ aferent vizeaz< urm<toarele ac郡iuni: 

1. Inspec郡ia de siguran郡<: se va optimiza evaluarea tehnic< pentru determinarea gradului de 
siguran郡< rutier<; 

2. Evaluarea vehiculelor rulate, care au fost implicate în evenimente sau pentru determinarea st<rii 
de depreciere; 

3. Dezvoltarea unor baze de date compatibile, privind elementele de siguran郡< rutier<, în cadrul 
sta郡iilor de inspec郡ie, cât 群i a unit<郡ilor de repara郡ii vehicule; 

4. Implementarea 群i dezvoltarea activit<郡ii de expertiz< tehnic< extrajudiciar< auto; 

5. Înfiin郡area de laboratoare de cercetare 群i expertize capabile s< ofere baza tehnic< pentru 
ob郡inerea de date necesare unor analize complexe, corecte 群i precise, ce vizeaz< metodologiile de 
monitorizare, inspec郡ie 群i testare a vehiculelor pe toat< durata vie郡ii acestora, monitorizarea bunei 
func郡ion<ri a sistemelor de asisten郡< a 群oferului precum 群i a interfe郡ei om-ma群in< (Human - 
Machine Interface – HMI); 

6. Alinierea la standardele tehnice impuse de Regulamentul privind siguran郡a general< a 
autovehiculelor 群i protec郡ia ocupan郡ilor precum 群i a utilizatorilor vulnerabili, ac郡iune sprijinit< 群i 
de programul Rabla Clasic. 

Din 2022 vor deveni obligatorii mai multe elemente de siguran郡<: st
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- Sistem inteligent de asisten郡< pentru controlul vitezei; 

- Facilitarea instal<rii sistemului antidemaraj; 

- Sisteme de avertizare la somnolen郡< 群i lips< de aten郡ie a conduc<torului auto; 

- Semnale de frânare de urgen郡<; 

- Sisteme de avertizare la mersul înapoi; 

- Monitorizarea precis< a presiunii în pneuri; 

- Dispozitive de înregistrare a datelor privind evenimentele (cutia neagr<). 

7. Dezvoltarea metodologiei culegerii de date 群i a bazei de culegere a datelor primare pentru 
analiza indicatorilor - cheie de performan郡< referitori la: 

- Vitez<; 

- Utilizarea centurilor de siguran郡< 群i a sistemelor de siguran郡< pentru copii; 

- Utilizarea echipamentelor de protec郡ie; 

- Distragerea aten郡iei 群oferului prin folosirea dispozitivelor portabile; 

- Siguran郡a vehiculului. 

 

Ca parte a  implement<rii Strategiei Na郡ionale pentru Siguran郡< Rutier<, se preg<te群te punerea în 
aplicare a Strategiei privind eliminarea punctelor negre (hotspot-uri) de pe re郡eaua de 
drumuri na郡ionale 群i autostr<zi. 

 

Compania Na郡ional< de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este un  promotor al 
m<surilor de siguran郡< rutier< 群i lider în ini郡iative de îmbun<t<郡ire a infrastructurii rutiere, datorit< 
re郡elei foarte mari de drumuri avut< în administrare, respectiv, aproximativ 17.000 km de drumuri 
na郡ionale 群i 1.000 km de autostr<zi. Astfel, CNAIR promoveaz< 群i implementeaz< constant 
proiecte privind construirea de drumuri noi (autostr<zi, drumuri expres 群i variante ocolitoare) 
precum 群i de îmbun<t<郡ire a condi郡iilor de circula郡ie 群i cre群tere a siguran郡ei rutiere pe re郡eaua 
existent<. 

 

Pe re郡eaua existent< din aprox. 18.000 km de drumuri s-au identificat în perioada 2015-2019, un 
num<r de 267 loca郡ii hotspot-uri de c<tre Poli郡ia Român<, în care au fost înregistrate pe o lungime 
de aproximativ 805 km, un num<r de 5.784 accidente rutiere grave soldate cu un num<r de 504 
persoane decedate 群i 9.424 r<ni郡i (vezi mai multe detalii în tabelul 7 Кi figura 4). st
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 Tabelul 7. Puncte Negre identificate de IGPR (în perioada 2015 – 2019) - 267 locaМii 

PpCcme ce ｬHd fi mdamame îC caddp< pdBămHade<Hd adHiecme  
Va<Hade egmiBamă Băgpdi  

ce ge ｬHd iBa<eBeCma 

PdHiecmp< de gigpdaCｨă dpmiedă cp fiCaCｨade BEI 
IBa<eBeCmade îC aediHada ┸┶┸┷ – 2026 

┺┼ <Hcaｨii 86 mil euro 

PdHiecme de gigpdaCｨă dpmiedă cp fiCaCｨade diC 
caddp< PNRR 

IBa<eBeCmade îC aediHada ┸┶┸┷ – 2026 

┷┸┿ <Hcaｨii 100 mil euro 

PdHiecme de gigpdaCｨă dpmiedă cp fiCaCｨade diC 
caddp< POT 

IBa<eBeCmade îC aediHada ┸┶┸┹ – 2030 

┿┸ <Hcaｨii 30 mil euro 

TOTAL 267 <Hcaｨii ┸┷┼ Bi< epdH 

  

Pentru perioada 2021 – 2030, C.N.A.I.R. S.A. 群i-a impus ca obiectiv anual, monitorizarea situa郡iei 
punctelor negre pus< la dispozi郡ie de c<tre Inspectoratul General al Poli郡iei Române – Direc郡ia 
Rutier< în vederea: 

錨 identific<rii pozi郡iilor kilometrice; 

錨 determin<rii cauzelor 群i efectelor migra郡iei acestora; 

錨 identific<rii modific<rilor tipologiei accidentelor ca urmare a dezvolt<rii infrastructurii 
rutiere prin deschiderea c<tre trafic a unor sectoare noi de drumuri care pot conduce la 
dispari郡ia punctelor negre de pe loca郡iile anterioare sau înr<ut<郡irea situa郡iei unor loca郡ii, 
urmare a sc<derii volumelor de trafic pe re郡eaua existent< (ca urmare a construirii de 
autostr<zi 群i drumuri expres noi); 

 

În vederea elimin<rii punctelor negre, C.N.A.I.R. S.A. va implementa în perioada 2021- 2030, 
m<suri fizice de îmbun<t<郡ire a siguran郡ei rutiere în cadrul urm<toarelor proiecte cu finan郡are 
european<: 

ズ Proiectul de siguran郡< rutier< cu finan郡are BEI (Banca European< de Investi郡ii) intitulat 
RSIP (Road Safety Investment Program) ce se va derula în perioada 2021 – 2026; 

ズ Proiecte de siguran郡< rutier< cu finan郡are din cadrul PNRR (Programul Na郡ional de 
Redresare 群i Rezilien郡<) ce se vor derula în perioada în perioada 2021 – 2026; st
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ズ Proiecte de siguran郡< rutier< cu finan郡are POT ce se vor derula în perioada 2023 – 2030; 

ズ Proiecte demarate de C.N.A.I.R. S.A. de cre群tere a capacit<郡ii administrative (cu finan郡are 
prin PNRR) de îmbun<t<郡ire a preg<tirii profesionale a angaja郡ilor prin organizarea de 
cursuri 群i traininguri aplicate de siguran郡< rutier< care vor impulsiona demararea de 
programe de urm<rire a punctelor negre la nivel teritorial 群i dobândirea de cuno群tin郡elor. 

  

Centralizarea sectoarele de puncte negre (hotspot-uri) de pe re郡eaua de drumuri na郡ionale 群i 
autostr<zi, precum 群i proiectele de siguran郡< rutier< cu finan郡are european< în cadrul c<rora vor fi 
implementate m<suri de îmbun<t<郡ire sunt prezentate în Anexa nr. 6. 

  

 

Figura 4. DistribuМia punctelor negre în funcМie de judeМ 

Sursa: date CNAIR prelucrate de Biroul Implementare Master Plan (MTI) 

 

Solu郡iile tehnice care vor fi implementate sunt: 

ズ reamenaj<ri de intersec郡ii prin canalizarea fluxurilor de trafic; st
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ズ construirea de sensuri giratorii noi; 

ズ construirea de pasaje denivelate; 

ズ resistematizarea circula郡iei pe sectoarele periculoase cu platform< de 12 m (sistem 2+1); 

ズ îmbun<t<郡irea semnaliz<rii verticale 群i orizontale; 

ズ îmbun<t<郡irea vizibilit<郡ii pe sectoarele periculoase prin asigurarea iluminatului pe timp de 
noapte cu solu郡ii moderne; 

ズ implementarea de solu郡ii high – tech, semnalizare variabil< sistem LED, ansambluri 
luminoase pentru semnalizarea obstacolelor, 

ズ implementarea de m<suri de siguran郡< pasiv< cum ar fi atenuatori de impact 群i parapete de 
ghidare pe rulouri; 

ズ monitorizarea punctelor negre dup< implementarea de m<suri tehnice fizice prin 
digitalizarea sectoarelor în exploatare 群i urm<rirea parametrilor tehnici ale m<surilor 
implementate; 

ズ preg<tirea personalului tehnic în vederea stabilirii 群i implement<rii de solu郡ii de siguran郡< 
rutier<. 

  

Activit<郡ile din proiectele 群i programele prezentate mai sus, vor fi propuse pentru a fi incluse în 
Planul de Ac郡iune al Strategiei Na郡ionale de Siguran郡< Rutier< care se afl< în curs de elaborare 
aferent< perioadei 2021 – 2030. 

Din punct de vedere al digitaliz<rii domeniului, planul de m<suri include: 

1. Extinderea unei aplica郡ii deja implementat< la nivelul autorit<郡ilor române cu privire la 
furnizarea online a unor informa郡ii despre istoricul vehiculelor (caracteristici tehnice, istoric 
inspec郡ii tehnice periodice - ITP, istoric indica郡ii odometru etc); 

2. Realizarea unui portal prin care s< fie colectate de la produc<tori dar 群i furnizate c<tre de郡in<torii 
de vehicule a unor informa郡ii legate de rechem<rile obligatorii în ateliere din motive ce privesc 
siguran郡a circula郡iei 群i protec郡ia mediului înconjur<tor; 

3. Realizarea unei baze de date mai solid< cu privire la indica郡iile odometrelor vehiculelor prin 
obligarea tuturor actorilor implica郡i în activit<郡ile referitoare la vehicule în transmiterea acestor 
informa郡ii c<tre Registrul Auto Român - RAR (ateliere repara郡ii, vulcanizare, etc), ulterior 
furnizarea acestor informa郡ii c<tre cei interesa郡i, inclusiv interconectarea cu baze de date similare 
la nivel european; st
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4. Digitalizarea integral< a activit<郡ilor realizate de c<tre speciali群tii RAR astfel încât prelevarea 
tuturor informa郡iilor specifice, stabilirea caracteristicilor tehnice, emiterea documentelor necesare 
pentru vehicule s< se realizeze prin intermediul tabletelor 群i cu ajutorul unei aplica郡ii specifice care 
este în curs de realizare; 

5. Introducerea no郡iunii de inspec郡ie online care s< presupun< realizarea inspec郡iilor vehiculelor 
selectate aleatoriu 群i a supravegherii activit<郡ii sta郡iilor de inspec郡ie tehnic< de la distan郡< f<r< a 
presupune deplasarea inspectorilor la sediul acestora. 

În ce prive群te sectorul asigur<rilor, se inten郡ioneaz< implicarea activ< a acestui domeniu de 
business în dezvoltarea, implementarea 群i evaluarea indicatorilor strategiei.  

Adoptarea Strategiei va fi secondat< de transpunerea 群i modificarea unui pachet amplu de 
reglement<ri în domeniu care vizeaz<: 

1. Legea nr. 5/2014 cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare privind unele m<suri pentru 
facilitarea schimbului transfrontalier de informaYii referitoare la înc<lc<rile normelor de 
circulaYie care afecteaz< siguranYa rutier< şi pentru facilitarea execut<rii sancYiunilor 
aplicate acestor înc<lc<ri; 

2. Legea nr.38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere; 

3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut<rii lucr<rilor de construcYii, republicat<, cu 
modific<rile şi complet<rile ulterioare; 

4. Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unit<Мile administrativ-
teritoriale, actualizat<, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare; 

5. Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de r<spundere civil< auto pentru 
prejudicii produse terМilor prin accidente de vehicule Кi tramvaie; 

6. Legea nr. 265 din 7 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranYei circulaYiei pe 
infrastructura rutier<, republicat<; 

7. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific<rile Кi complet<rile ulterioare; 

8. Legea nr. 360/2003 privind regimul substanМelor şi preparatelor chimice periculoase cu 
modific<rile şi complet<rile ulterioare; 

9. Lege nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reYelelor şi 
sistemelor informatice; 

10. OrdonanYa de UrgenY< a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaYia pe drumurile publice, 
republicat< şi actualizat<; st
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11. Ordonan郡a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenМiilor, cu 
modific<rile Кi complet<rile ulterioare, 

12. OrdonanY< de Guvern nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente 
în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeYelor cu alte moduri de 
transport; 

13. OrdonanYa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 
trecere pe reYeaua de drumuri naYionale din România, cu modific<rile şi complet<rile 
ulterioare; 

14. Ordonan郡a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat<, cu modific<rile Кi 
complet<rile ulterioare; 

15. Ordonan郡a Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinМarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier, aprobat< cu modific<ri şi complet<ri prin Legea nr. 
18/2012, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare; 

16. OrdonanYa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modific<rile şi 
complet<rile ulterioare; 

17. Ordonan郡a Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor 
privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihn< ale conduc<torilor auto 
şi utilizarea aparatelor de înregistrarea activit<Yii acestora, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

18. OrdonanYa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modific<rile şi 
complet<rile ulterioare; 

19. Ordonan郡a Guvernului nr. 76 din 25 august 1998 pentru ratificarea Acordului privind 
adoptarea de condiМii uniforme pentru inspecМiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere 
Кi recunoaКterea reciproc< a acestor inspecМii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, cu 
modific<rile Кi complet<rile ulterioare; 

20. Ordonan郡a Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea c<rYii de identitate şi 
certificarea autenticit<Yii vehiculelor rutiere în vederea comercializ<rii, înmatricul<rii sau 
înregistr<rii acestora în România, aprobat< prin Legea nr. 230/2003, cu modific<rile Кi 
complet<rile ulterioare; 

21. Ordonan郡a Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi 
materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiYiile de 
introducere pe piaY< şi de comercializare a acestora, aprobat< prin Legea nr. 671/2002, 
cu modific<rile Кi complet<rile ulterioare; st
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22. Ordonan郡a Guvernului nr. 81/2000 privind inspecYia tehnic< periodic< a vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în România, aprobat< prin Legea nr. 167/2003, cu 
modific<rile Кi complet<rile ulterioare 

23. Ordonan郡a Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care 
desf<şoar< activit<Yi de reparaYii, de reglare, de modific<ri constructive, de reconstrucYie 
a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobat< 
prin Legea nr. 222/2003, cu modific<rile Кi complet<rile ulterioare; 

24. Hot<rârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea înc<lc<rilor cu caracter 
contravenYional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune 
privind condiYiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaYiei de operator de 
transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului 
(CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind normele comune pentru accesul la piaYa transportului rutier internaYional de 
m<rfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaYa 
internaYional< a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale OrdonanYei Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancYiunilor 
contravenYionale şi a altor m<suri aferente aplicabile în cazul constat<rii înc<lc<rilor, cu 
modific<rile şi complet<rile ulterioare; 

25. Hot<rârea Guvernului nr. 90 din 28 ianuarie 2020 privind organizarea Кi funcМionarea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii Кi ComunicaМiilor; 

26. Hot<rârea Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinYarea Consiliului Interministerial pentru 
SiguranМa Rutier< cu modific<rile şi complet<rile ulterioare; 

27. Hot<rârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcYionarea Autorit<Yii Rutiere 
Române – ARR cu modific<rile şi complet<rile ulterioare; 

28. Hot<rârea Guvernului nr. 755/2016 pentru aprobarea Strategiei NaYionale pentru 
SiguranY< Rutier< şi a Planului de m<suri prioritare pentru implementarea acesteia; 

29. Hot<rârea Guvernului nr. 899/2003 privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor 
de miКcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum Кi 
autorizarea operatorilor economici care desf<Кoar< activit<Мi de instalare, reparare sau 
inspecМie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de vitez<, cu 
modific<rile Кi complet<rile ulterioare; 

30. Hot<rârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deКeurilor periculoase Кi 
nepericuloase pe teritoriul României, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare; st
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31. Hot<rârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcYionarea Inspectoratului 
de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; 

32. Hot<rârea Guvernului nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activit<Yii 
de transport rutier de m<rfuri periculoase în România; 

33. Hot<rârea Guvernului nr. 1373 din 28 octombrie 2008 privind reglementarea furniz<rii Кi 
transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modific<rile 
şi complet<rile ulterioare; 

34. Hot<rârea de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 
nr. 195/2002 privind circulaYia pe drumurile publice, cu modific<rile şi complet<rile 
ulterioare. 

Prevederi Europene netranspuse 

1. Directiva (UE) 2019/1936 Parlamentului European a Consiliului de modificare a Directivei 
2008/96/CE privind gestionarea siguranМei infrastructurii rutier - Termen transpunere 17 
decembrie 2021 - L 265 trebuie modificat< cu prevederile din D 1936/2019 de  modificare 
a Directiva 2008/96/CE Parlamentului European Кi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind gestionarea siguranМei infrastructurii rutiere; 

2. Regulamentul Delegat (UE) 2017/1926 al Comisiei de completare a Directivei 
2010/40/UE a Parlamentului European Кi a Consiliului în ceea ce priveКte furnizarea la 
nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la c<l<toriile multimodale; 

3. Regulamentul Delegat (UE) Nr. 885/2013 al Comisiei de completare a Directivei 
2010/40/UE a Parlamentului European Кi a Consiliului privind ITS în ceea ce priveКte 
furnizarea de servicii de informaМii referitoare la locuri de parcare sigure Кi securizate 
pentru camioane Кi vehicule comerciale; 

4. Regulamentul Delegat (UE) NR. 886/2013 al Comisiei de completare a Directivei 
2010/40/UE a Parlamentului European Кi a Consiliului în ceea ce priveКte datele Кi 
procedurile pentru furnizarea c<tre utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a 
unor informaМii minime universale în materie de trafic referitoare la siguranМa rutier<; 

 

Complementaritate/Corelare cu alte iniМiative 

Interven郡iile prev<zute în cadrul acestei m<suri de reform< vor include contribu郡ii de la toate 
autorit<郡ile cu responsabilit<郡i în domeniu, precum Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Educa郡iei, autorit<郡i publice locale.  st
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Strategia 群i pachetul legislativ adoptat va fi corelat cu Planurile de Mobilitate Urban< Durabil<, 
aprobate de c<tre unit<郡ile administrativ teritoriale, precum 群i cu reformele realizate în domeniul 
velo.  

 

Rezultate aКteptate 

În urma implement<rii acestor m<suri de reform< se are în vedere atingerea urm<toarelor 
rezultate de impact: 

ズ adoptare legisla郡ie pentru aprobarea monitorizarii 群i sanc郡ionarii înc<lc<rilor legisla郡iei 
rutiere prin mijloace automate/camere video/senzori; 

ズ reducerea cu 25 % a num<rului de victime rezultate din accidente în trafic; 

ズ reducerea cu 45 % a num<rului de puncte negre de pe re郡eaua de drumuri na郡ionale; 

ズ reducerea num<rului de accidente în care sunt implicate vehicule cu defec郡iuni. 

 

Calendar estimativ 

În ceea ce prive群te calendarul de implementare al proiectelor propuse, acesta se reg<se群te în Anexa 
11. 

Ajutor de stat 

Subm<sura de dezvoltare Кi de preg<tire a implement<rii cadrului strategic Кi legislativ în ceea ce 
priveКte siguranМa rutier< nu are implicaYii de ajutor de stat, întrucât vizeaz< aplicarea unei politici 
a statului 群i 郡ine de prerogativa public< a acestuia, în sarcina Ministerului Transporturilor 群i 
Infrastructurii, în colaborare cu entit<Yile care funcYioneaz< sub autoritatea/în 
subordinea/coordonarea ministerului. 

 

 

c) Aprobarea cadrului strategic Кi procedural pentru dezvoltarea infrastructurii 
feroviare Кi managementul traficului feroviar 

În ce const< m<sura 

M<sura propus< are în vedere realizarea urm<toarelor: 

ズ aprobarea Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025; 

ズ introducerea unui sistem de eficientizare a utiliz<rii energiei electrice în transportul 
feroviar; st
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ズ implementarea de noi proceduri opera郡ionale de management al traficului feroviar, inclusiv 
modernizarea software-ului care sus郡ine aceste proceduri. 

 

Detaliere 

c.1. Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 

În urma dialogului cu Comisia European<, Guvernul României a aprobat la finalul anului 2020 
”Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025”. Aceasta include ansamblul 
acYiunilor de întreYinere, reparaYii şi reînnoiri necesare pentru reabilitarea infrastructurii existente 
şi menYinerea acesteia la parametrii de performanY< necesari pentru susYinerea unui transport 
feroviar competitiv la nivel naYional.  

În al doilea rând, Strategia include obiective de modernizare şi dezvoltare necesare pentru a 
r<spunde nevoilor actuale şi viitoare de mobilitate a populaYiei şi a m<rfurilor, precum şi cerinYelor 
identificate privind creşterea competitivit<Yii transportului feroviar.  

Totodat<, sunt prev<zute acYiuni de modernizare a exploat<rii (oper<rii) infrastructurii feroviare, 
pe de o parte în scopul creşterii performanYelor circulaYiei trenurilor iar pe de alt< parte pentru 
eficientizarea exploat<rii în scopul limit<rii costurilor transportului feroviar.  

Nu în ultimul rând, dezvoltarea infrastructurii feroviare include acYiuni destinate menYinerii unui 
nivel ridicat de siguranY< a circulaYiei trenurilor, în scopul de a consolida unul dintre atuurile 
importante ale transportului feroviar pe piaYa transporturilor. 

Aceast< m<sur< vizeaz< elaborarea 群i aprobarea strategiei 群i a planului de ac郡iuni, cu definirea 
responsabililor, termenelor de implementare, aloc<rilor financiare 群i indicatorilor asuma郡i. 

 

c.2. Introducerea unui sistem de eficientizare a utiliz<rii energiei electrice în transportul 
feroviar 

Aceast< m<sur< vizeaz< (i) dezvoltarea unui sistem software (costul acestora este inclus în cadrul 
bugetului aferent R1) 群i proceduri aferente care vor permite administratorului infrastructurii 
feroviare s< înregistreze mai bine consumul de energie al trenurilor 群i, de asemenea, s< 
monitorizeze energia regenerabil< utilizat< în sistemul feroviar. 

Totodat< se va realiza o (ii) analiz< a cadrului de reglementare existent care s< permit< 
implementarea unui sistem de frânare regenerativ< în re郡eaua feroviar<. Analiza va fi urmat< de 
(iii) elaborarea 群i modificarea legisla郡iei necesare pentru a reglementa utilizarea energiei 
recuperabile prin frânare, precum 群i a altor aspecte necesare pentru utilizarea optim< a energiei 
electrice pe infrastructura feroviar<. (iv) Contractul dintre administratorul feroviar 群i operatorul de 
transport feroviar va fi modificat pentru a permite furnizarea de energie recuperabil< prin frânare, st
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acolo unde materialul rulant al operatorului permite acest lucru. Contractul va reglementa 
înregistrarea energiei generate prin frânare 群i compensarea costului aferent energiei recuperate. 

c.3. Implementarea de noi proceduri operaМionale de management al traficului feroviar, inclusiv 
modernizarea software-ului care susМine aceste proceduri 

Modernizarea 群i eficientizarea managementului traficului feroviar se va realiza în 2 faze:  

1) În prima faz<, aferent< reformei propuse prin PNRR, const< în actualizarea procedurii de 
management al traficului, implementarea sistemelor de centralizare în sta郡ii 群i actualizarea 
software-ului de management al traficului, existent la nivelul CNCF CFR S.A. Aceast< 
faz< va seconda investi郡iile curente în introducerea ERTMS nivelul II pe sectoarele de cale 
ferat< planificate pentru modernizare. 

2) În faza a doua, autorit<郡ile române au în vedere introducerea ERTMS nivelul II pe întreaga 
re郡ea TEN-T Core. Aceast< reform< va fi continuat< 群i în afara cadrului de programare 
aferent PNRR (Tabelul 8). 

Aceast< m<sur< vizeaz< (i) realizarea unui studiu pentru modernizarea managementului traficului 
feroviar, (ii) elaborarea procedurii de management al traficului feroviar; (iii) pilotarea 群i 
opera郡ionalizarea noului sistem de management al traficului; (iv) m<suri de cre群tere a capacit<郡ii 
administrative a CNCF CFR SA în implementarea noului sistem de management al traficului. 

În mod specific, intervenYia este focalizat< asupra managementului tactic şi operativ al traficului, 
adic< domeniile unde limit<rile tehnologice actuale genereaz< cele mai semnificative efecte 
negative asupra performanYelor circulaYiei trenurilor. 

Atât în domeniul managementului tactic cât 群i operativ al circulaYiei trenurilor se pune problema 
implement<rii unui nou model de business, caracterizat prin nivelul crescut de concentrare a 
deciziei, bazat pe instrumente IT care asigur< planificarea automat< a circulaYiei trenurilor 
respectiv implicarea activ<, prin tehnici de asistare inteligent< a deciziei (AID), în procesul de 
elaborare a deciziilor de redresare a circulaYiei trenurilor în toate situaYiile perturbate. Aceast< 
abordare este de natur< s< conduc< la creşterea vitezelor comerciale planificate şi, implicit, a celor 
realizate 群i s< creasc< semnificativ eficienYa deciziilor de redresare a circulaYiei în caz de 
perturbaYii, indiferent de amploarea perturbaYiei şi de gradul s<u de complexitate. 

Elemente de baz< ale interven郡iei: 

i) Dezvoltare şi implementare software specializat pentru managementul operativ al 
circulaYiei trenurilor, prev<zut cu funcYii de elaborare a deciziilor de redresare a 
circulaYiei în cazul situaYiilor perturbate. 

FuncYii principale: 

丑 monitorizarea circulaYiei trenurilor şi a condiYiilor de circulaYie; st
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丑 detectarea automat< a perturbaYiilor şi a situaYiilor conflictuale subsecvente; 

丑 rezolvarea automat< a situaYiilor conflictuale şi elaborarea deciziilor de redresare a 
circulaYiei;  

丑 transmiterea deciziilor de redresare a circulaYiei c<tre agenYii din staYii (IDM). 

ii) Dezvoltare şi implementare software specializat pentru managementul tactic al 
circulaYiei trenurilor, prev<zut cu funcYii AID de proiectare automat< a traseelor, pentru 
adaptarea automat< a graficelor de circulaYie cadru în raport de cererile şi condiYiile 
efective de circulaYie.  

FuncYii principale: 

丑 managementul condiYiilor de circulaYie;  

丑 managementul cererilor de transport;  

丑 alocarea capacit<Yilor de circulaYie şi a traseelor; 

丑 proiectarea automat< a graficelor de circulaYie pe termen mediu şi scurt. 

iii) Proiectarea şi implementarea arhitecturii fizice a sistemului IT destinat 
managementului tactic şi operativ al circulaYiei trenurilor pe ZS;  

iv) Proiectarea şi implementarea unor procese şi metode de lucru îmbun<t<Yite, care s< 
asigure valorificarea maxim< a facilit<Yilor oferite de suportul IT; 

v) Definirea soluYiilor de integrare funcYional< cu sistemele de semnalizare existente 
(ERTMS, CTC, sisteme de centralizare din staYii). 

Astfel, întreg mersul de tren va fi actualizat 群i adaptat la cerin郡ele actuale, în concordan郡< cu 
m<surile prezentate mai sus. Cre群terea num<rului de pasageri este estimat< între 20 群i 30% pe 
rutele cu o frecven郡< mare 群i caden郡at< a orarului mersului de tren. Cre群terea num<rului de pasageri 
se bazeaz< pe cre群terea atractivit<郡ii serviciului 群i are dou< surse: a) mutarea pasagerilor de la 
transportul rutier la cel feroviar; b) generarea de noi c<l<torii cu trenul (costul aferent acestui sistem 
este  bugetat în cadrul reformei R1). 

 

c4. Strategie ERTMS 2030  

Având în vedere termenul de 2030 aferent moderniz<rii re郡elei TEN-T Core, urm<toarele sectoare 
(incluzând ERTMS nivel 2 opera郡ional) vor fi acoperite integral: 

ズ Constan郡a - Bucure群ti - Curtici; 

ズ Ploie群ti - Siret (群i Pa群cani - Ia群i); st
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ズ Co群lariu - Cluj-Napoca - Episcopia Bihor; 

ズ Bucure群ti - Craiova - Calafat; 

ズ Arad - Timi群oara - Caransebe群. 

 

Sec郡iunile din re郡eaua TEN-T Core, Craiova - Caransebe群 群i Cluj-Napoca - Suceava au studiile de 
fezabilitate în desf<群urare 群i analiz<m în prezent posibilitatea de finan郡are a acestora 群i calendarele 
de lucr<ri aferente. 

Tabelul 8. Stadiu ERTMS România 2021 

Ndさ TdHCgHC Reｨea TEN-T 
LpCgiBe 

は:Bひ 
SmadipねfiCaCｨade 

1 Bpcpdeｧmi – CHCgmaCｨa Core 225 OC Tdac:に 

2 
Bpcpdeｧmi – P<Hieｧmi – Pdedea< はChimi<a 
– Bdaｻi Pi<Hm PdHjecmひ 

Core 140 OC Tdac:に 

3 SighiｧHada – CHｧ<adip - Simeria Core 167 OC Tdac:に 

4 KBさ ┼┷┺ - Cpdmici Core 41 On Tdac:に 

5 C<pj-NaaHca – Eaさ BihHd 
CHBadeheCgiｬ

e 
158 RRF 

6 Adad – TiBiｧHada - CadaCgebeｧ Core 155 RRF 

7 Pdedea< – BdaｧHｬ – SighiｧHada Core 154  TOP/CEF 

8 Simeria – :Bさ ┼┷┺ Core 241  LIOP 

9 CHｧ<adip – C<pj-NaaHca Core 106 TOP/CEF 

10 Bpcpdeｧmi – Giurgiu Core 103 TOP/CEF 

11 
P<Hieｧmi – Bpｻăp – Bacăp – PaｧcaCi – 

Spceaｬa – VicｧaCi 
Core 433  TOP/CEF 

12 PaｧcaCi – Iaｧi Core 97 TOP/CEF 

TOTAL 1433 st
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 * pe aceste secМiuni exist< ERTMS instalat în linie, pe toate sectoarele modernizate, acesta fiind 
în curs de certificare de c<tre Autoritatea Feroviar< Român< (AFER). 

În prezent au fost efectuate teste pe ruta Chitila – Brazi din sec郡iunea modernizat< Bucure群ti – 
Câmpina. 

Deoarece pentru sec郡iunile Bucure群ti – Constan郡a respectiv Bucure群ti – Predeal instala郡ia ERTMS 
este de nivel 1, CFR SA a demarat un proiect al c<rui studiu de fezabilitate este în curs de realizare, 
finan郡at din Programul Opera郡ional Infrastructur< Mare (POIM) „Implementarea m<surilor 
necesare asigur<rii  funcYionalit<Мii sistemului ERTMS pe Coridorul IV (Frontier< – Curtici – 

Simeria – SighiКoara - BraКov - Predeal – ConstanМa), certificarea Кi autorizarea punerii în 
funcМiune a subsistemelor feroviare” care vizeaz< compatibilizarea diferitelor sec郡iuni de ERTMS 
群i opera郡ionalizarea acestora (fig. 5). 

Prin achizi郡ia de material rulant nou (Electric multiple unit - EMU, Hydrogen Electric Multiple 
Unit - H-EMU 群i locomotive), care s< dispun< de instala郡ie ERTMS on-board, se creaz< premisele 
oper<rii pe baza sistemului ERTMS si GSM-R pe toate cele 12 rute enumerate mai sus. 

 

Figura 5. Stadiu implementare ERTMS în România 

Sursa: Biroul Implementare Master Plan st
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Beneficiile aşteptate la nivelul sistemului feroviar: 

ズ creşterea vitezei comerciale a serviciilor de transport feroviar; 

ズ îmbun<t<Yirea semnificativ< a punctualit<Yii trenurilor;  

ズ îmbun<t<Yirea inform<rii clienYilor privind circulaYia trenurilor; 

ズ susYinerea logistic< a implement<rii unor noi servicii, cu nivel ridicat de atractivitate (ex: 
servicii cadenYate de transport feroviar al c<l<torilor în zonele metropolitane şi/sau pe rute 
suburbane);  

ズ facilitarea transferului modal c<tre calea ferat< al fluxurilor de transport derulate prin 
intermediul altor moduri de transport, cu consecinYe privind creşterea cotei modale a 
transportului feroviar; 

ズ creşterea veniturilor proprii ale CFR, ca efect al atragerii de noi clienYi ai serviciilor de 
transport feroviar datorit< îmbun<t<Yirii nivelului de performanY< al acestor servicii; 

ズ creşterea productivit<Yii şi reducerea costurilor de exploatare în domeniul conducerii 
traficului, ca efect al digitaliz<rii activit<Yilor. 

 

Complementaritate/Corelare cu alte iniМiative 

M<surile de reform< prezentate mai sus sunt corelate cu: 

ズ Strategia pentru dezvoltarea sistemului naval; 

ズ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/6 al COM privind planul de implementare 
la nivel european a Sistemului European de management al traficului feroviar, precum 群i  

ズ cerin郡ele privind infrastructura de transport feroviar din cadrul Regulamentului (UE) nr. 
1315/2013 al Parlamentului European 群i al Consiliului privind orient<rile Uniunii pentru 
dezvoltarea reМelei transeuropene de transport Кi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE. 

 

Rezultate aКteptate 

Prin m<surile de mai sus, 群i în mod special cea de redefinire a mersului de tren, se a群teapt< 
urm<toarele rezultate: 

ズ cre群terea atractivit<郡ii transportului pe calea ferat< 群i cre群terea implicit< a num<rului de 
pasageri de la 20 la 50 % (în func郡ie de rut<); st
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ズ cre群terea gradului de utilizare a materialului rulant nou achizi郡ionat sau modernizat (cu 
pân< la 35%) pentru un randament maxim în ceea ce prive群te investi郡iile realizate pentru 
modernizarea infrastructurii feroviare 群i pentru valorificarea materialului rulant; 

ズ sc<derea num<rului de pasageri care utilizeaz< microbuzele pe rutele de navetism cu pân< 
la 30% în func郡ie de rut<; 

ズ cre群terea zonei tampon de navetism în zona marilor ora群e 群i cre群terea mobilit<郡ii for郡ei de 
munc<. 

 

Calendar estimativ 

În ceea ce priveКte calendarul de implementare al proiectelor propuse, acesta se reg<seКte în 
Anexa 11. 

Ajutor de stat 

Subm<sura de adoptare Кi implementare a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 
2021-2025 nu are implicaYii de ajutor de stat, întrucât vizeaz< aplicarea unei politici a statului 群i 
郡ine de prerogativa public< a acestuia, în sarcina Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii, în 
colaborare cu CNCF CFR S.A.  

Subm<surile privind introducerea unui sistem de eficientizare a utiliz<rii energiei electrice în 
transportul feroviar nu implic< elemente de natura ajutorului de stat,  întrucât vizeaz< aplicarea 
unei politici a statului 群i 郡ine de prerogativa public< a acestuia. Activit<Yile de montare, exploatare, 
întreYinere şi reparare a instalaYiilor de electrificare ale Companiei NaYionale de C<i Ferate "C.F.R." 
- S.A., sunt realizate în mod exclusiv (niciun alt operator economic nu poate desf<群ura aceste 
activit<Yi) de c<tre Societatea Comercial< "Electrificare C.F.R." - S.A., filial< a Companiei 
NaYionale de C<i Ferate "C.F.R." - S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare (HG 
1283/2004), fiind instituit în acest caz un monopol legal, în linie cu condiYiile privind monopolul 
legal din „Grila analitic< a CE privind ajutorul de stat pentru infrastructura feroviar<, de metrou 群i 
de transport public local”. În conformitate cu prevederile art. 5 din Anexa la HG 1283/2004, scopul 
Societ<Yii este asigurarea bunei funcYion<ri a infrastructurii de electrificare a Companiei NaYionale 
de C<i Ferate "C.F.R." - S.A şi a patrimoniului propriu, prin asigurarea de servicii specifice de 
electrificare, reglement<ri şi certific<ri în domeniul instalaYiilor de electrificare pentru Companie, 
pentru operatorii de transport feroviar de marf< şi c<l<tori şi alte societ<Yi rezultate din 
reorganizarea Societ<Yii NaYionale a C<ilor Ferate Române, precum şi pentru alte persoane fizice 
şi juridice române sau str<ine, cât şi prin desf<şurarea altor activit<Yi specifice, necesare realiz<rii 
obiectului s<u de activitate, pe principii comerciale, inclusiv de realizare de profit. 

Subm<surile privind dezvoltarea unui sistem software 群i de proceduri aferente care vor permite 
administratorului instalaYiilor de electrificare, respectiv Societ<Yii Comerciale "Electrificare st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  2.I.4 Transport sustenabil 

 

 

C.F.R." - S.A., s< înregistreze mai bine consumul de energie al trenurilor 群i, de asemenea, s< 
monitorizeze energia regenerabil< utilizat< în sistemul feroviar, precum 群i de modificare a 
contractelor încheiate cu operatorii de transport feroviar nu au implicaYii de ajutor de stat, întruc串t 
activit<Yile de exploatare, întreYinere şi reparare a instalaYiilor de electrificare ale Companiei 
NaYionale de C<i Ferate "C.F.R." - S.A fac subiectul unui monopol legal.  

Subm<sura privind implementarea de noi proceduri opera郡ionale de management al traficului 
feroviar, inclusiv modernizarea software-ului care sus郡ine aceste proceduri de c<tre administratorul 
infrastructurii feroviare, respectiv de Compania NaYional< de C<i Ferate "CFR" – S.A. nu intr< sub 
incidenYa ajutorului de stat, fiind instituit în acest caz un monopol legal, în linie cu condi郡iile 
prev<zute la punctul II.2. din ”Grila analitic< a CE privind ajutorul de stat pentru infrastructura 
feroviar<, de metrou 群i de transport public local”. 

Subm<sura privind Strategia ERTMS 2030 nu are implicaYii de ajutor de stat, întrucât vizeaz< 
aplicarea unei politici a statului 群i 郡ine de prerogativa public< a acestuia, în sarcina Ministerului 
Transporturilor 群i Infrastructurii, în colaborare cu CNCF CFR S.A. 

d) Aprobarea Strategiei privind transportul naval Кi integrarea cu alte moduri de 
transport 

În ce const< m<sura 

Prin m<sura propus< se urm<re群te adoptarea Strategiei pentru transport naval 群i planificarea 
m<surilor de interven郡ie pentru dezvoltarea sectorului, integrat cu alte moduri de transport. 

Detaliere 

Ansamblul Port Constan郡a - CDMN - Dun<re - porturi fluviale constituie o alternativ< viabil< de 
infrastructur< de transport a României pe lâng< infrastructura rutier< 群i feroviar<. Documentele 
Uniunii Europene care definesc politica în domeniul transporturilor sunt Strategia pentru o 
mobilitate sustenabil< 群i inteligent< – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului 群i 
Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European 群i al Consiliului din 11 decembrie 
2013 privind orient<rile Uniunii pentru dezvoltarea re郡elei transeuropene de transport. 

În Strategia pentru o mobilitate sustenabil< 群i inteligent< se stabile群te c<, pân< în 2030, transportul 
intermodal feroviar 群i naval va fi în m<sur< s< concureze pe picior de egalitate cu transportul 
exclusiv rutier din UE. Pentru realizarea acestui obiectiv va fi necesar< 群i dezvoltarea unei 
infrastructuri adecvate. 

Plecând de la prevederile Uniunii Europene mai sus men郡ionate se impune realizarea unui 
document na郡ional elaborat sub forma unei Strategii de dezvoltare prin care s< se identifice politica 
investi郡ional< 群i comercial<, pe baza unui program integrat 群i dinamic clar care s< stabileasc< 
direc郡iile de dezvoltare a transportului maritim 群i pe c<ile navigabile interioare, a porturilor 
maritime 群i fluviale, în care s< fie implica郡i to郡i factorii interesa郡i - autorit<郡i publice centrale 群i st
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locale, precum 群i sectorul privat care poate prin activitatea sa s< valorifice poten郡ialul pe care 
România îl are în ceea ce prive群te domeniul transportului naval, pentru a sus郡ine dezvoltarea 
economic< a României 群i a regiunii Dun<rii, având ca efect 群i cre群terea num<rului de locuri de 
munc< în zon<. 

DirecМiile de dezvoltare pe c<ile navigabile interioare abordeaz< urm<toarele aspecte:  

1. ecologizarea flotei;  

2. adaptarea la schimb<rile climatice & surse alternative de energie;  

3. conexiunile intermodale. 

Transportul pe c<ile navigabile interioare î群i poate cre群te substan郡ial cota intermodal< 群i are un rol 
important în realizarea proiectul Green Deal al Comisiei Europene. În acela群i timp un impact major 
asupra transportului pe c<ile navigabile interioare vor avea digitalizarea 群i automatizarea care 
optimizeaz< exploatarea în condi郡ii de siguran郡< a infrastructurii 群i asigur< gestionarea 群i 
monitorizarea infrastructurii 群i echipamentelor, eficientizând astfel procesul decizional în afaceri 
群i în materie de politici de transport. 

 

Strategia naval< va include: 

1. Analiza situa郡iei actuale a c<ilor navigabile din România, a situa郡iei actuale a porturilor din 
România din punct de vedere al infrastructurii, al dot<rii 群i a capacit<郡ii de operare, din punct de 
vedere a situa郡iei actuale privind cererea de transport de marf< 群i de persoane la nivel interna郡ional, 
na郡ional 群i regional/local precum 群i actualizarea 群i detalierea Modelului Na郡ional de Transport 
pentru anul de baz< 2020; 

2. Inventarierea 群i descrierea cadrului legislativ privind transportul maritim, c<ile navigabile 
interioare 群i porturi atât la nivel european 群i interna郡ional cât 群i la nivel na郡ional precum 群i analiza 
sistemului administrativ din domeniul naval (cadru legal, organizarea, programe de între郡inere, 
repara郡ii 群i modernizare a infrastructurii de transport, bariere administrative, taxe 群i tarife etc.); 

3. Analiza proiectelor din România, finalizate, în implementare 群i în faza de preg<tire precum 群i a 
proiectelor din vecin<tatea României; 

4. Analiza economic< la nivel macro (na郡ional), analiza perspectivei de dezvoltare economic< a 
Regiunii Dun<rii 群i M<rii Negre precum 群i analiza economic< la nivel regional 群i local, inclusiv a 
dezvolt<rii specifice locale pe termen scurt, mediu 群i lung: 2027, 2035 群i 2050 al<turi de evaluarea 
planurilor de dezvoltare teritorial< din zona de influen郡< a porturilor; 

5. Stabilirea scenariilor privind cererea 群i fluxurile de transport pe termen scurt, mediu 群i lung: 
2027, 2035 群i 2050 群i realizarea prognozelor pentru fiecare scenariu 群i orizont de timp, inclusiv 
raportate la necesitatea îmbun<t<郡irii condi郡iilor de naviga郡ie; st
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6. Propuneri de modificare a cadrului legal 群i institu郡ional privind modul de administrare a 
infrastructurii de transport naval 群i de aplicare a reglement<rilor în materie de ajutor de stat pentru 
facilitarea finan郡<rii investi郡iilor în infrastructura de transport naval 群i elaborarea Strategiei de 
Dezvoltare Durabil< a Porturilor România. 

În ce prive群te transportul naval de m<rfuri, strategia naval< va include un plan de m<suri cu 
indicatori cuantificabili 群i va fi corelat< cu strategia feroviar< în ce prive群te transportul multimodal. 

În prezent România are 3 porturi maritime (destinate predominant m<rfurilor): Constan郡a, Midia 
群i Mangalia 群i 35 de Porturi fluviale (interioare). Dintre acestea România consider< urm<toarele 
porturi ca fiind de tip fluvio-maritim: Sulina, Isaccea, Tulcea, Gala郡i, Br<ila, care din punct de 
vedere al aspectelor strategice, sunt considerate porturi fluviale (interioare) care au atuul c< pot 
opera 群i nave maritime de un anumit tonaj. În prezent operarea de containere r<mâne relevant< 
doar la nivelul porturilor maritime (P. Constan郡a) în 2019 înregistrându-se aprox. 665 mii TEU 
nivel sensibil egal cu cel din 2018, pe când la nivelul porturilor fluviale, nivelul de operare a 
containerelor este neglijabil (aprox. 1800 TEU în 2019).  

Strategia naval< urm<re群te s< prioritizeze investi郡iile dedicate porturilor, astfel încât acestea s< fie 
specializate în func郡ie de tipul de m<rfuri 群i fluxurile aferente precum 群i necesitatea îmbun<t<郡irii 
condi郡iilor de naviga郡ie. Terminalele multimodale dedicate porturilor sunt planificate a fi finan郡ate 
din surse complementare de finan郡are – POIM/POT. 

 

Complementaritate/Corelare cu alte iniМiative 

M<sura propus< se coreleaz< cu: 

ズ Strategia pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare 2021-2025; 

ズ Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dun<rii; 

ズ Master Planul General de Transport al României (sec郡iunea transportului multimodal pe 
axa Marea Neagr< - Marea Caspic<); 

ズ Programul Interreg - Dun<rea (Danube Transnational Programme)  

 

Rezultate aКteptate 

Prin realizarea analizelor 群i adoptarea Strategiei în domeniul naval se urm<re群te: 

ズ Definirea unei viziuni integrate privind dezvoltarea transportului naval; 

ズ Definirea modului de integrare a transportului naval cu alte moduri de transport 群i 
simplificarea administrativ< pentru utilizare integrat< a transportului multimodal; st
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ズ Stabilirea specializ<rilor/specificului fiec<rui port 群i preg<tirea adecvat< a planurilor de 
dezvoltare pentru fiecare unitate portuar<; 

ズ Implementarea unui set de m<suri care s< creasc< transportul de m<rfuri pe Dun<re cu 15% 
pân< în anul 2026. 

 

Calendar estimativ 

În ceea ce priveКte calendarul de implementare al proiectelor propuse, acesta se reg<seКte în 
Anexa 11. 

Ajutor de stat 

Subm<sura privind dezvoltarea cadrului strategic pentru transport naval Кi integrarea cu alte 
moduri de transport, de c<tre Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii, în colaborare cu 
entit<Yile care funcYioneaz< sub autoritatea/în subordinea/coordonarea Ministerului nu ridic< 
suspiciuni de ajutor de stat. 

 

e) Aprobarea Strategiei privind Sistemele de Trafic Inteligent (ITS) Кi a  pachetului 
legislativ aferent 

În ce const< m<sura 

M<sura propus< urm<re群te: 

ズ Aprobarea Strategiei 群i planului de ac郡iuni privind sistemele de transport inteligente (ITS); 

ズ Aprobarea legisla郡iei privind sistemele de transport inteligente (ITS) 群i a instruc郡iunilor 
pentru implementarea standardelor ITS în lucr<rile de construc郡ii de infrastructur<. 

 

Detaliere 

Pentru opera郡ionalizarea într-o manier< coordonat< a sistemelor inteligente de management al 
traficului, corelat cu priorit<郡ile de investi郡ii 群i resursele disponibile, este necesar< elaborarea 群i 
aprobarea de c<tre Guvernul României a unui document programatic/strategic pentru sistemele de 
transport inteligente (ITS), având în vedere aplicarea Directivei 40/2010 群i a regulamentelor 
subsecvente transpus< prin OG nr. 7 din 25 ianuarie 2012 privind implementarea sistemelor de 
transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeYelor cu alte moduri 
de transport. În mod specific, în contextul politicilor na郡ionale sectoriale, se urm<re群te ca strategia 
Na郡ional< ITS s< constituie o baz< coerent< 群i asumat< pe termen mediu 群i lung pentru dezvoltarea 
群i coordonarea planurilor na郡ionale de ac郡iune atât la nivel central cât 群i local, având în vedere c<, 
în domeniul ITS, componenta local< este 群i trebuie s< fie una consistent< dar care nu poate fi pus< st
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în valoare decât dac< este dezvoltat< în conformitate cu standardele europene de interoperabilitate 
群i în consonan郡< cu proiectele na郡ionale din domeniu pentru asigurarea unui grad maxim de 
integrare 群i interoperabilitate. Acelea群i considerente sunt luate în calcul 群i în ceea ce prive群te 
integrarea tuturor modurilor de transport.  

Strategia ITS este dezvoltat< în corelare cu politicile de transport intermodal pentru a servi nevoilor 
de operare eficient< în nodurile multimodale. Estim<m c< Strategia Na郡ional< ITS 2021 – 2028 
urmeaz< a fi aprobat< prin Hot<râre de Guvern în trimestrul II-III a anului 2022 urmând ca, pân< 
la sfâr群itul anului s< se identifice 群i s< se opereze modific<rile legislative necesare pentru 
asigurarea condi郡iilor optime de operare eficient< a sistemelor, cum ar fi: 

- Codul Rutier,  

- Standarde de semnalizare pentru panouri cu mesaje variabile, 

- OG 2/2001 privind regimul contraven郡iilor, etc. 

Strategia va include un plan de m<suri pentru perioada relevant<, inclusiv institu郡iile responsabile 
群i alocarea de fonduri pentru investi郡ii. 

Baza legislativ< analizat< pentru care se va propune modific<ri în conformitate cu viziunea 
strategic< definit< prin Strategie, va include (Tabelul 9): 

Tabelul 9. LegislaМie naМional< Кi prevederi europene 

Nr. Legisla郡ie na郡ional< 

1 
Legea nr. 265 din 7 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranYei circulaYiei pe infrastructura 
rutier<, republicat< 

2 
Lege nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reYelelor şi 
sistemelor informatice 

3 
OrdonanYa de UrgenY< a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaYia pe drumurile publice, 
republicat< şi actualizat< 

4 
Ordonan郡a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenМiilor, cu modific<rile Кi 
complet<rile ulterioare 

5 
OrdonanY< de Guvern nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeYelor cu alte moduri de transport 

6 
OrdonanYa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere 
pe reYeaua de drumuri naYionale din România, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare st
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7 
Ordonan郡a Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinМarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier, aprobat< cu modific<ri şi complet<ri prin Legea nr. 18/2012, cu modific<rile 
şi complet<rile ulterioare 

8 
OrdonanYa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modific<rile şi complet<rile 
ulterioare 

9 
Hot<rârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcYionarea Autorit<Yii Rutiere 
Române – ARR cu modific<rile şi complet<rile ulterioare 

10 
Hot<rârea Guvernului nr. 755/2016 pentru aprobarea Strategiei NaYionale pentru SiguranY< 
Rutier< şi a Planului de m<suri prioritare pentru implementarea acesteia 

11 
Hot<rârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcYionarea Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transportul Rutier 

12 

Ordonan郡a de urgen郡< nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituМional Кi adoptarea unor m<suri 
necesare pentru înfiinМarea punctului naМional de acces, conform regulamentelor delegate de 
completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European Кi a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului 
rutier Кi pentru interfeМele cu alte moduri de transport 

13 
Hot<rârea nr. 362/2015 privind aprobarea atribuМiilor, precum Кi a modului de organizare Кi 
funcМionare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente 

14 
Legea nr. 203/2018 din 20 iulie 2018 privind m<suri de eficientizare a achit<rii amenzilor 
contravenМionale 

 

 Prevederi Europene ce nu necesita transpunere în legisla郡ia na郡ional<  

1 
DIRECTIVA 2010/40/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 訓I A CONSILIULUI din 7 iulie 
2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul 
transportului rutier Кi pentru interfeМele cu alte moduri de transport 

2 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 305/2013 AL COMISIEI din 26 noiembrie 2012 de 
completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European Кi a Consiliului în ceea ce priveКte 
furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE 

3 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 885/2013 AL COMISIEI de completare a Directivei 
2010/40/UE a Parlamentului European Кi a Consiliului privind STI în ceea ce priveКte furnizarea 
de servicii de informaМii referitoare la locuri de parcare sigure Кi securizate pentru camioane Кi 
vehicule comerciale st
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4 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 886/2013 AL COMISIEI de completare a Directivei 
2010/40/UE a Parlamentului European Кi a Consiliului în ceea ce priveКte datele Кi procedurile 
pentru furnizarea c<tre utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informaМii 
minime universale în materie de trafic referitoare la siguranМa rutier< 

5 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/962 AL COMISIEI din 18 decembrie 2014 de 
completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European Кi a Consiliului în ceea ce priveКte 
prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic 

6 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1926 AL COMISIEI de completare a Directivei 
2010/40/UE a Parlamentului European Кi a Consiliului în ceea ce priveКte furnizarea la nivelul 
UE a unor servicii de informare cu privire la c<l<toriile multimodale 

7 
Rezolu郡ia Consiliului nr. 15504/2010, privind combaterea Кi prevenirea criminalit<Мii în domeniul 
transportului rutier de marf<, precum Кi amenajarea unor spaМii de parcare securizate pentru 
camioane 

8 
Rezolu郡ia 3043/2010 a Consiliului Uniunii Europene, privind prevenirea Кi combaterea furturilor 
de marf< Кi furnizarea de parc<ri securizate 

9 
Directiva 2014/94/UE a Parlamentului 群i a Consiliului European privind instalarea infrastructurii 
pentru combustibili alternativi 

10 A European strategy for data  - COM(2020) 66 final – 19.02.2020 

11 The European Green Deal - COM(2019) 640 final - 11.12.2019  

12 Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean - COM(2018) 293 final - 17.5.2018 

13 
Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future - 
COM(2020) 789 final - 9.12.2020  

 

Nr.  Legisla郡ie na郡ional< nou</ includere în legisla郡ia actual< 

1 
Proiect de lege privind organizarea, funcМionarea  Кi interoperabilitatea centrelor locale, 
regionale şi naМionale de gestionare şi control al traficului rutier  

2 
Includerea în legislaМia naМional< a prevederilor privind reglementarea semnaliz<rii dinamice pe 
drumurile publice (a panourilor cu mesaje variabile fixe Кi mobile); 
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3 

Includerea în legislaМia naМional< a prevederilor privind punerea în legalitate a punctelor fixe de 
control a vitezei de deplasare cât Кi a celor de control a vitezei medii de deplasare pe drumurile 
publice (radar fix Кi radar pentru viteza medie); Pentru ca aceste sisteme s< poat< fi utilizate Кi 
pentru aplicarea m<surilor coercitive de c<tre IGPR, ele vor fi supuse verific<rilor metrologice 
conform legislaМiei în vigoare, iar proprietarul de drept al lor poate fi atât IGPR cât Кi 
Administratorul drumului (C.N.A.I.R., Consiliul JudeМean, Consiliul Local, etc); 

4 

Includerea în legislaМia naМional< a prevederilor privind reglementarea distribuirii veniturilor din 
amenzi c<tre: bugetul local, bugetul de stat, emitentul contravenМiei, proprietarul echipamentelor 
de detecМie, etc. în vederea asigur<rii întregirii bugetelor Кi acoperirea cheltuielilor generate de 
corespondenМele pentru transmiterea sancМiunilor contravenМionale, întreМinerea echipamentelor, 
verific<rile metrologice periodice, etc.; 

 

Complementaritate/Corelare cu alte iniМiative 

- Directiva 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport 
inteligente în domeniul transportului rutier Кi pentru interfeМele cu alte moduri de transport 

- OrdonanYa Guvernului 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente 
în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeYelor cu alte moduri de 
transport 

 

M<sura propus< se coreleaz< cu: 

Rezultate aКteptate 

Prin dezvoltarea 群i adoptarea cadrului strategic 群i legislativ în ceea ce prive群te sistemele de 
transport inteligente (ITS) 群i a planului de m<suri aferent se urm<re群te: 

錨 Reducerea semnificativ< a accidentelor rutiere prin implementarea sistemelor de tip early 
warning; 

錨 Creşterea capacit<Yii efective a drumurilor f<r< noi construcYii (cre群terea care poate fi de 
pân< la 20%); 

錨 Reducerea timpului c<l<toriei; 

錨 Reducerea polu<rii vehiculelor (în special prin reducerea emisiilor de CO2).  

 

Calendar estimativ st
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În ceea ce prive群te calendarul de implementare al proiectelor propuse, acesta se reg<se群te în Anexa 
11. 

Ajutor de stat 

Subm<sura privind dezvoltarea Кi adoptarea cadrului strategic Кi legislativ în ceea ce priveКte 
sistemele de trafic inteligente (ITS) Кi a planului de m<suri aferent, de c<tre Ministerului 
Transporturilor 群i Infrastructurii, în colaborare cu entit<Yile care funcYioneaz< sub autoritatea/ în 
subordinea/ coordonarea acestuia, nu ridic< suspiciuni de ajutor de stat. 

Cine sau ce este vizat 

MTI, administratorii infrastructurii rutiere, feroviare 群i navale precum 群i utilizatorii acestor 
infrastructuri. 

 

La finalul perioadei de implementare a reformei, se are în vedere atingerea urm<toarelor 
rezultate pentru crearea cadrului pentru transport sustenabil: 

 

Figura 6. ContribuМia rezultatelor reformei la dezvoltarea transportului sustenabil 

Implicarea p<rМilor interesate 

Documentele strategice 群i pachetele legislative elaborate în cadrul acestei reforme vor fi publicate 
spre consultare public< de c<tre Ministerul Transporturilor 群i Infrastructurii în conformitate cu 
prevederile Ordonan郡ei de urgen郡< a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum 
群i Hot<rârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autorit<郡ilor administra郡iei publice locale în elaborarea proiectelor de acte administrative. În 
procesul de elaborare se va defini 群i planul de ac郡iuni aferent implement<rii strategiilor, se vor 
defini institu郡iile responsabile 群i modalitatea în care aceste institu郡ii vor colabora pentru 
opera郡ionalizarea m<surilor prev<zute. 
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Principalele impedimente Кi soluМii preconizate 

Riscurile asociate acestei reforme sunt: 

錨 În郡elegerea deficitar< a obiectivelor şi m<surilor propuse prin documentele strategice 群i 
pachetele legislative propuse; 

錨 Rezisten郡< crescut< fa郡< de implementarea reformelor din partea actorilor afecta郡i. 

 

Pentru minimizarea acestor riscuri este nevoie ca: 

錨 Angajamentul p<r郡ilor cheie interesate s< r<mân< puternic pe tot parcursul preg<tirii 群i 
implement<rii reformei, cu sus郡inerea leadership-ului politic; 

錨 Cooperarea facil< cu celelalte autorit<郡i implicate în reglementarea procesului de 
implementare a documentelor strategice 群i pachetelor legislative propuse; 

錨 Organizarea de întâlniri periodice de clarificare 群i coordonare; 

錨 Elaborare de ghiduri comune pentru facilitarea implement<rii. 

 

Calendarul general 

Reforma se va implementa (preg<tire 群i adoptare) pân< în trimestrul II 2024 urmat< de o perioad< 
de monitorizare pân< în 2026. 

 

B. Reforma 2 (R2): „Viziune 群i management performant pentru transport de calitate” 
-  Îmbun<t<郡irea capacit<郡ii institu郡ionale de management 群i guvernan郡< corporativ< 

 

Provoc<ri abordate Кi obiective 

 

În prezent, deficien郡ele identificate la nivelul infrastructurii 群i a serviciilor de transport aflate la 
dispozi郡ia popula郡iei 群i mediului de afaceri sunt dublate de o capacitate administrativ< 群i de 
management redus<, atât la nivelul institu郡iilor publice responsabile, cât 群i la nivelul companiilor 
de stat. 

Astfel, la nivelul MTI s-a observat o diluare a responsabilit<郡ilor de elaborare de strategii, 
standarde 群i reglement<ri între mai multe departamente sau chiar prin delegare de facto a rolului 
strategic sectorial c<tre companii. Acest lucru a condus la fragmentarea viziunii strategice 群i la 
lipsa de coordonare în abordarea priorit<郡ilor strategice, integrate ale ministerului. De asemenea, st
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s-a observat o capacitate sc<zut< de a monitoriza obiectivele strategice, de a defini priorit<郡ile de 
investi郡ii 群i de a urm<ri implementarea proiectelor majore. Acest aspect este coroborat 群i cu o 
capacitate sc<zut< a ministerului de a-群i îndeplini rolul de autoritate tutelar< pentru companiile de 
stat din subordine, prin definirea unor obiective cu grad crescut de ambiguitate, prin m<suri neclare 
de monitorizare a performan郡ei 群i incapacitatea de a stabili indicatori de performan郡< corelat cu 
viziunea de dezvoltare a ministerului 群i a sectorului de activitate. 

În acela群i timp, Autoritatea pentru Reform< Feroviar< (ARF), institu郡ie înfiin郡at< în anul 2016, în 
subordinea MTI, prin preluarea atribu郡iilor ministerului în domeniul reformei feroviare, nu 群i-a 
dovedit eficien郡a în îndeplinirea mandatului pentru care a fost creat<. Mai mult, în perioada 2016-
2021 s-au înregistrat regrese în procesul de reform< feroviar<, în modernizarea transportului 
feroviar de c<l<tori sau în aplicarea eficient< a contractelor de servicii publice. 

Cele mai importante obiective ale Autorit<郡ii care aveau rol în cre群terea atractivit<郡ii transportului 
de pasageri pe calea ferat<, care au fost atinse par郡ial sau nu au fost atinse sunt: 

錨 restructurarea re郡elei de transport feroviar în sensul concentr<rii pe o re郡ea de transport 
eficient< astfel încât alocarea de fonduri pentru între郡inere, mentenan郡< şi repara郡ii curente 
s< fie orientat< pentru o re郡ea de transport feroviar sustenabil< din punct de vedere 
economic; 

錨 crearea 群i atribuirea contractelor de servicii publice pe baz< de licita郡ii organizate conform 
legii pentru operatorii de transport feroviar; 

錨 introducerea indicatorilor de performan郡< ca un instrument de evaluare a activit<郡ii de 
transport de pasageri 群i pentru monitorizarea contractelor de servicii publice; 

錨 achizi郡ia de material rulant nou, pentru cre群terea atractivit<郡ii transportului pe calea ferat< 
群i valorificarea investi郡iilor de modernizare a coridoarelor de transport feroviar din 
România. 

În fapt, în perioada de la înfiin郡are pân< în prezent, ARF a realizat un studiu de sustenabilitate 群i 
eficientizare a re郡elei feroviare din România care a analizat din punct de vedere func郡ional 群i tehnic 
o serie de linii de cale ferat<, în principal cele neinteroperabile 群i-a asigurat alocarea subven郡iilor 
(compensa郡ia 群i facilit<郡ile) operatorilor de transport feroviar public de c<l<tori, în baza 
contractelor de servicii publice. 

Totodat<, la nivelul companiilor aflate sub tutela MTI cu responsabilit<郡i în 
administrarea/modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii au fost identificate o serie de impedimente 
care afecteaz< performan郡a 群i atingerea rezultatelor: 

錨 Dificult<郡i în asigurarea stabilit<郡ii financiare prezente 群i viitoare; 

錨 Dificult<郡i în stabilirea 群i asumarea unor obiective clare, m<surabile 群i care s< fie direct 
legate de performan郡<; st
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錨 Grad sc<zut de stabilitate a echipei de management; 

錨 Grad sc<zut de preg<tire a echipelor tehnice pentru preg<tirea 群i implementarea proiectelor; 

錨 Supraînc<rcare a echipelor de implementare a proiectelor specializate; 

錨 Dificult<郡i în definirea priorit<郡ilor 群i alocarea de resurse în mod corespunz<tor. 

Astfel, sunt necesare m<suri de reform< care s< creasc< capacitatea de management atât la nivelul 
ministerului cât 群i la nivelul companiilor de stat din subordine, astfel încât proiectele majore de 
investi郡ii preconizate 群i obiective macroeconomice ale României s< poat< fi realizate. 

Obiectivele acestei reforme vizeaz<: 

1) Îmbun<t<郡irea capacit<郡ii administrative 群i manageriale a ministerului, pentru realizarea 
obiectivelor strategice de investi郡ii; 

2) Îmbun<t<郡irea managementului companiilor de stat, prin implementarea m<surilor de 
eficientizare a activit<郡ii 群i îmbun<t<郡ire a performan郡ei.  

Prezenta propunere se coreleaz< cu reforma mai ampl< propus< de Guvern pentru „Îmbun<t<郡irea 
cadrului procedural de implementare a principiilor guvernan郡ei corporative în cadrul 
întreprinderilor de stat”群i vizeaz< m<suri de implementare a principiilor agreate la nivel de pachet 
legislativ aferent guvernan郡ei corporative. 

Astfel, m<surile de reform< propuse sunt: 

a) Înt<rirea funcМiei de strategie Кi monitorizare a Ministerului Transporturilor Кi 
Infrastructurii 

În ce const< m<sura 

M<sura propus< are în vedere îmbun<t<郡irea capacit<郡ii MTI de a livra reforme 群i investi郡ii 群i de a 
monitoriza performan郡a companiilor de stat. 

Detaliere 

În urma unei analize func郡ionale, MTI are în vedere reorganizarea structurii organizatorice prin 
care s< înt<reasc< func郡ia de strategie 群i politici publice, precum 群i func郡ia de monitorizare, 
conform mandatului s<u. 

Astfel, prin reorganizare se are în vedere crearea a dou< structuri: DirecМia General< Strategie 群i 
DirecМia General< Monitorizare Proiecte (de tip Delivery Unit) cu rolul de a înt<ri capacitatea 
institu郡ional< de a planifica strategic, prioritiza, defini o viziune integrat<, reglementa unitar (în 
cazul primei structuri) 群i de a urm<ri implementarea proiectelor, anticipa riscuri 群i elimina blocaje 
în implementare (în cazul celei de-a doua). st
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Tabelul 10 prezint< principalele func郡ii ale celor dou< structuri care vor avea rol de delivery unit 
(pentru reforme 群i proiecte de investi郡ii): 

Tabelul 10. Principalele funcМii ale DirecМiei Generale Strategie Кi DirecМiei General< 
Monitorizare Proiecte 

Nr. Direc郡ia General< Strategie 
Direc郡ia General< Monitorizare 

Proiecte 

1 Planificarea general< 群i modelarea dezvolt<rii 
infrastructurii de transport; 

Monitorizarea proiectelor de la 
identificarea nevoii pân< la finalizarea 
investi郡iei; 

2 Integrarea viziunilor 群i coordonarea elabor<rii 
strategiilor sectoriale de transport; 

Identificarea riscurilor 群i a solu郡iilor 
pentru diminuarea acestora; 

3 Actualizarea 群i introducerea de noi standarde în 
construc郡iile rutiere, inclusiv a celor privind protec郡ia 
mediului, sta郡iile electrice de reînc<rcare 群i al郡i 
combustibili alternativi, parc<rile securizate, utilizarea 
materialelor reciclate în construc郡ia de infrastructur< 
de transport 群i integrarea tehnologiilor digitale. În 
mod specific, în prezent exist< diverse norme 
legislative ce reglementeaz< aspectele men郡ionate. 
Structura înfiin郡at< la nivelul MTI are rolul de a 
identifica 群i corela aceste reglement<ri, elabora noi 
acte normative precum 群i a preg<ti standarde tehnice 
astfel încât orice proiect nou de infrastructur< s< 
includ< obligatoriu m<surile men郡ionate (pentru 
sta郡iile de înc<rcare electric< - num<rul de spa郡ii de 
servicii pentru înc<rcare electric<, num<rul de sta郡ii de 
înc<rcare din fiecare spa郡iu, distan郡a între acestea, 
viteza de înc<rcare, etc. Pentru perdelele forestiere – 
dimensiunile zonelor forestiere, tipul de arbori, 
loca郡iile raportate la lungimea autostr<zii, etc.); 

Identificarea blocajelor 群i a solu郡iilor de 
eliminare a acestora; 

4 Analiz< 群i cercetare în alte domenii de dezvoltare a 
infrastructurii de transport, incluzând transport 
inteligent 群i multimodal; 

Va acorda suport constant companiilor 群i 
structurilor implementatoare pe tot 
parcursul implement<rii proiectelor. 

5 Revizuirea politicii de taxare a vehiculelor grele;  

6 monitorizarea reformelor.   
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Rolul acestor structuri va fi acela de a planifica interven郡ii coerente, la standarde europene, 
capabile s< combine infrastructura de transport 群i de comunica郡ii 群i s< promoveze digitalizarea în 
sectorul de transport. 

Al<turi de configurarea noilor direc郡ii men郡ionate mai sus, m<sura î群i propune cre群terea capacit<郡ii 
Direc郡iei Guvernan郡< Corporativ< de a monitoriza performan郡a companiilor de stat aflate sub 
autoritatea tutelar< a MTI. 

Totodat<, interven郡iile institu郡ionale 群i structurale vor fi acompaniate de atragerea de speciali群ti 
prin derularea unor campanii active de recrutare 群i implementarea unui plan de formare pentru 
structurile din MTI, în special cele cu responsabilit<郡i în domeniul planific<rii strategice, a 
elabor<rii strategiilor 群i actelor normative (inclusiv contracte de servicii publice), a monitoriz<rii 
reformelor 群i proiectelor, a guvernan郡ei corporative, astfel încât s< fie crescut< capacitatea 
ministerului de a:   

錨 defini 群i monitoriza contractele de servicii publice; 

錨 defini obiective, mandate 群i indicatori de performan郡< pentru companii;  

錨 monitoriza performan郡a companiilor; 

錨 realiza analize cantitative 群i calitative referitoare la activitatea companiilor. 

În acela群i timp, se are în vedere atragerea de parteneriate cu mediul academic/privat/profesional 
pentru cre群terea capacit<郡ii structurilor de specialitate din MTI. 

Nu în ultimul rând, rolul 群i impactul Autorit<郡ii pentru Reform< Feroviar< (ARF) va fi evaluat, iar 
o decizie va fi luat< privind reîntoarcerea atribu郡iilor sale c<tre institu郡iile care îndeplineau anterior 
aceste func郡ii, acompaniate de m<suri pentru eficientizarea modului de îndeplinire a obiectivelor 
群i mandatului. 
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Pilonii de activitate ai ARF: 

 

 

Având în vedere faptul c< din analizele realizate la nivelul MTI, pân< în prezent niciunul dintre 
pilonii de mai sus nu au fost îndeplini郡i, se are în vedere reconfigurarea activit<郡ii 群i desfiin郡area 
Autorit<郡ii pentru Reform< Feroviar< (ARF). 

În eventualitatea desfiin郡<rii Autorit<郡ii pentru Reforma Feroviar< (ARF), cele mai importante 
func郡ii 群i atribu郡ii vor fi preluate de c<tre Ministerul Transporturilor 群i Infrastructurii dup< cum 
urmeaz< (Tabelul 11). 

Tabelul 11. Principalele atribuМii preluate de c<tre MTI de la ARF 

Nr. Atribu郡ii Structur< responsabil< 

1 

Realizarea unui nou mers de tren, eficient din 
punct de vedere socio-economic, centrat pe 
c<l<tor 群i pe nevoile de conectivitate ale 
popula郡iei 群i ale mediului de afaceri 

Direc郡ia General< Strategie din cadrul 
Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii. 

2 

Noul mers de tren 群i nevoile de conectivitate 
feroviar< pentru c<l<tori care vor sta la baza 
noilor contracte de servicii publice de 
c<l<tori atribuite conform legisla郡iei europene  

Direc郡ia General< Strategie din cadrul 
Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii. st
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3 

Realizarea contractelor de servicii publice 群i 
atribuirea acestora se va face cu asisten郡< 
tehnic< extern< de c<tre direc郡ia de 
specialitate.  

Direc郡ia Transport Feroviar din cadrul 
Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii. 

4 

Achizi郡ia de material rulant atât pentru 
trenurile de lung parcurs, regionale 群i 
metropolitane se va realiza cu asisten郡< 
tehnic< extern< de c<tre direc郡ia de 
specialitate. 

Direc郡ia Transport Feroviar din cadrul 
Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii. 

5 

Acordarea subven郡iilor 群i compensa郡iilor 
precum 群i reglement<rile aferente acestora 
vor fi realizate de c<tre direc郡ia de 
specialitate. 

Direc郡ia Transport Feroviar din cadrul 
Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii 

6 

Analizele 群i studiile care vizeaz< 
eficientizarea transportului feroviar vor fi 
realizate atât cu resursa intern< cât 群i cu 
asisten郡< tehnic< extern<. 

Direc郡ia General< Strategie 群i direc郡ia de 
specialitate (Direc郡ia Transport Feroviar)  din 
cadrul Ministerului Transporturilor 群i 
Infrastructurii 

7 Optimizarea cadrului legislativ  
Direc郡ia Transport Feroviar din cadrul 
Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii 

8 

Introducerea 群i monitorizarea indicatorilor de 
performan郡< se va realiza la nivelul 
Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii 
cu speciali群ti din urm<toarele direc郡ii. 

Direc郡ia Guvernan郡< Corporativ<, direc郡ia de 
specialitate (Direc郡ia Transport Feroviar), 
Direc郡ia General< Strategie 群i Direc郡ia 
Organismul Intermediar pentru Transport 

9 
Suport pentru monitorizarea contractelor de 
performan郡<, acordat Direc郡iei pentru 
Guvernan郡< Corporativ< 

Direc郡ia General< Strategie, Direc郡ia General< 
Monitorizare Proiecte 群i direc郡ia de specialitate 
(Direc郡ia Transport Feroviar)  din cadrul 
Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii 

În ceea ce prive群te contractele de servicii publice MTI va implementa urm<toarele m<suri care 
urm<resc cre群terea calit<郡ii serviciilor furnizate: 

ズ  Realizarea unui nou mers de tren, eficient din punct de vedere socio-economic, centrat pe 
c<l<tor 群i pe nevoile de conectivitate ale popula郡iei 群i ale mediului de afaceri. Cererea de 
mobilitate va fi stabilit< cu ajutorul Modelului Na郡ional de Transport, iar orarul trenurilor va fi 
definit cu aplica郡ii informatice dedicate. Mersul de tren va lua în considerare 群i noile interven郡ii 
din Planul Na郡ional din Redresare 群i Rezilien郡<, dar 群i din Programele Opera郡ionale 2014-2020, 
respectiv 2021-2027, cum ar fi serviciul de transport feroviar metropolitan. De asemenea, 
mersul de tren va fi definit astfel încât s< pun< în maxim< valoare interven郡iile de modernizare 
a infrastructurii feroviare inclusiv a instala郡iilor de tip ERTMS. Mersul de tren va fi definit pe st
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trei categorii: trenuri de lung parcurs de tip IC 群i IR, trenuri regionale, trenuri metropolitane. 
Totodat< se va introduce etapizat 群i orarul caden郡at atât pentru rutele principale cât 群i pentru 
cele secundare; 

ズ  Noul mers de tren 群i nevoile de conectivitate feroviar< pentru c<l<tori vor sta la baza noilor 
contracte de servicii publice de c<l<tori atribuite conform legisla郡iei europene (Regulamentul 
1370/2007 - Regulamentul (CE) NR. 1370/2007  Parlamentului European 群i al Consiliului din 
23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de c<l<tori); 

ズ  MTI va defini un mecanism de stimulare a operatorilor astfel încât s< fie remunerate rutele 
în func郡ie  de nevoile sociale precum 群i de atingerea altor obiective economice, precum 
turismul 群i leg<turile cu zonele industriale/ de business; 

ズ  Serviciul furnizat va fi monitorizat în baza unui set de indicatori de calitate, stabilindu-se 
în acest mod, mecanisme de bonusare sau penalizare în acordarea compensa郡iei în func郡ie de 
atingerea indicatorilor (exemple de indicatori viza郡i: întârzieri, cur<郡enie, satisfac郡ia clien郡ilor, 
etc); 

ズ    Introducerea unui sistem integrat de ticketing care s< permit< centralizarea informa郡iilor cu 
privire la num<rul de c<l<tori. Acest sistem va pune la dispozi郡ie informa郡iile necesare pentru 
analizarea traficului din punctul de vedere al înc<rc<rii, sezonalit<郡ii 群i profitabilitatea rutelor. 

Solu郡iile identificate 群i m<surile propuse de c<tre Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii vor 
fi implementate atât de c<tre gestionarul infrastructurii feroviare: CNCF CFR SA cât 群i de c<tre 
operatorii de transport feroviar. 

Pe lâng< aspectele men郡ionate, reforma institu郡ional< prevede 群i reorganizarea 群i eficientizarea 
activit<郡ii Autorit<郡ii Feroviare Române (AFER), în special în ce prive群te transpunerea directivelor 
europene 群i armonizarea cu legisla郡ia european< în domeniu. De asemenea, în ce prive群te rela郡ia 
MTI 群i a companiilor feroviare din subordine cu Consiliul Na郡ional de Supraveghere a C<ilor 
Ferate (National Railway Supervision Council), aceasta se realizeaz< prin intermediul Direc郡iei 
Transport Feroviar 群i urm<re群te implementarea m<surilor privind accesul în condi郡ii transparente 
群i nediscriminatorii la infrastructura feroviar< 群i tratarea echitabil< 群i nep<rtinitoare a tuturor 
operatorilor de transport feroviar. Dezvoltarea rela郡iei între MTI 群i Consiliu este relevant< din 
punctul de vedere al mecanismului de alocare nediscriminatorie a traseelor din viitoarele contracte 
de servicii publice, precum 群i distribuirea c<tre operatori a materialului rulant nou achizi郡ionat. 

Complementaritate/Corelare cu alte iniМiative 

M<sura propus< se coreleaz< cu reforma companiilor de stat din cadrul componentei privind 
„Mediul de afaceri, Cercetare-Dezvoltare, Companii de Stat” din PNRR. 
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Rezultate aКteptate 

Prin aceast< reorganizare a structurii MTI se urm<re群te: 

1) livrare de reforme (prin DirecМia General< Strategie) 

- analiza situa郡iei existente la nivel legislativ 群i opera郡ional, modele de bune practici comparative 
în alte state membre, formulare politici publice, planuri de m<suri cu termene 群i surse de finan郡are;   

2) livrare de investiМii (prin DirecМia General< Monitorizare Proiecte) 

3) supraveghere a serviciilor livrate/calitatea serviciilor furnizate de companii Кi aliniere cu 
obiectivele strategice ale MTI – monitorizarea contractelor de performan郡<, a KPI la nivelul tuturor 
companiilor din subordinea MTI 群i corelarea cu politicile publice relevante precum 群i suportul 
necesar pentru a eficientiza implementarea proiectelor (Prin DirecМia GuvernanМ< Corporativ<);  

4) realizarea unor contracte de servicii publice centrate pe nevoile reale de conectivitate ale 
pasagerilor, în corelaМie cu bunele practici din alte State Membre (prin direcМia de specialitate) 

Calendar estimativ 

În ceea ce prive群te calendarul de implementare al proiectelor propuse, acesta se reg<se群te în Anexa 
11. 

Ajutor de stat 

Subm<sura privind înt<rirea funcМiei de strategie Кi monitorizare a Ministerului Transporturilor 
Кi Infrastructurii nu are implicaYii de ajutor de stat, reprezentând exercitarea unor prerogative 
publice ale statului (nu e activitate economic<). 

 

b) OperaМionalizarea unei noi companii de management de proiect pentru investiМii rutiere 
(C.N.I.R.) Кi reorganizarea C.N.A.I.R 

În ce const< m<sura 

- Înfiin郡area 群i opera郡ionalizarea unei noi companii de stat cu rol în managementul 
proiectelor mari de investi郡ii rutiere. 

Detaliere 

În prezent, principala entitate care ini郡iaz< 群i implementeaz< proiectele de transport rutier este 
Compania Na郡ional< de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R. S.A.), entitate 
centralizat<, ce func郡ioneaz< sub autoritatea Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii (MTI). 
Responsabilit<郡ile C.N.A.I.R. S.A. includ atât între郡inerea infrastructurii existente, cât 群i 
dezvoltarea 群i implementarea investi郡iilor în infrastructura de transport. Investi郡iile rutiere sunt 
gestionate central de c<tre C.N.A.I.R. S.A. 群i, indiferent de importan郡a strategic< a acestora, toate st
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proiectele sunt tratate în mod similar, fapt ce conduce la o înc<rcare major< a activit<郡ii unit<郡ilor 
de implementare a proiectelor.  

Nevoile existente de investi郡ii 群i dezvoltare a  infrastructurii rutiere din România sunt imense 群i de 
aceea povara asupra structurilor din interiorul acestei companii este foarte mare. La aceasta se 
adaug< complexitatea procesului de achizi郡ii publice 群i a  procesului de gestionare a contractelor. 
Având în vedere num<rul mare de proiecte, blocajele sunt inevitabile în anumite faze ale ciclului 
de proiect. 

În acest sens, legisla郡ia primar< 群i secundar< trebuie modificat< pentru a permite o eficientizare a 
activit<郡ilor derulate de Companie 群i rea群ezarea atribu郡iilor 群i mecanismelor institu郡ionale ale 
C.N.A.I.R. S.A. 

În mod specific, C.N.A.I.R. S.A. va p<stra atribu郡iile actuale în ce prive群te între郡inerea drumurilor 
precum 群i investi郡iile existente atât la nivel de proiecte majore cât 群i minore. În ce prive群te 
între郡inerea drumurilor,  alocarea la nivel na郡ional pentru ultimii ani este de (mil. Euro) (Tabelul 
12): 

Tabelul 12. Alocarea financiar< mil.euro f<r< TVA 

2018 2019 2020 2021 

180,1 332,1 284,4 247,4 

 

Va exista o perioad< de tranzi郡ie de 3-4 ani în care C.N.A.I.R. S.A. 群i C.N.I.R. S.A. vor derula în 
paralel proiecte de investi郡ii, pân< la opera郡ionalizarea complet< a C.N.I.R., urmând ca toate 
proiectele majore de investi郡ii s< fie în final preluate la nivelul C.N.I.R. S.A. Având în vedere 
gradul de maturitate al unor proiecte propuse spre finan郡are din PNRR, lansarea acestora în 
procedur< de execu郡ie se va realiza înaintea finaliz<rii complete a acestei m<suri de reform<. 

C.N.I.R. S.A. va prelua o serie de proiecte majore, considerate prioritare la nivel na郡ional, dintre 
care exemplific<m A7: PloieКti - PaКcani, respectiv A8: Tg.MureК - IaКi - Ungheni. 
Responsabilitatea C.N.I.R. S.A. va fi de a asigura implementarea proiectelor de la faza de 
documenta郡ie tehnico-economic<, organizare proceduri licita郡ie, construc郡ie efectiv< pân< la 
recep郡ie.  

Ministerul Transporturilor 群i Infrastructurii va p<stra func郡ia strategic< ce const< în identificarea 群i 
stabilirea nevoilor de conectivitate la nivel na郡ional, prioritizarea proiectelor, stabilirea proiectelor 
majore 群i minore, respectiv alocarea acestora c<tre C.N.A.I.R. S.A./C.N.I.R. S.A., asigurarea 
finan郡<rii 群i monitorizarea acestora. 

Opera郡ionalizarea C.N.I.R. S.A. este un proces lung 群i începe cu aprobarea legisla郡iei primare 群i 
secundare de înfiin郡are, aprobarea organigramei, angajarea managementului în conformitate cu 
standardele de guvernan郡< corporativ<,  angajarea de personal cu expertiz< specific<, instituire st
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proceduri interne 群i definire fluxuri de lucru. În procesul de opera郡ionalizare al C.N.I.R. S.A. se 
vor implementa principiile de guvernan郡< corporativ< în selec郡ia managementului şi în stabilirea 
contractului de management 群i indicatorilor de performan郡<. 

Procedura de selec郡ie a consiliului de administra郡ie, precum 群i a managementului companiei va 
respecta OUG 109/2011 privind guvernan郡a corporativ< a întreprinderilor publice, incluzând: 

ズ Efectuarea procesului de recrutare conform legisla郡iei în domeniul guvernan郡ei corporative 
pe baza unor criterii deschise, competitive şi obiective; 

ズ Durata mandatului va fi de 4 ani pentru a asigura posibilitatea implement<rii unor planuri 
de eficientizare pe durat< medie 群i lung<; 

ズ Stabilirea unor indicatori de performan郡< financiari 群i nefinanciari ce urm<resc inclusiv 
sustenabilitatea pe termen lung a companiei 群i asigurarea respect<rii principiilor de bun< 
guvernan郡<; 

ズ Asigurarea unei politici de remunerare la standardele domeniului pe baza îndeplinirii 
indicatorilor cheie anuali de performanY<. 

 

În ceea ce prive群te istoricul cadrului instituYional, prin OUG 84/2003 a fost înfiinYat< Compania 
NaYional< de Autostr<zi şi Drumuri NaYionale din România S.A. - C.N.A.D.N.R. S.A. (prin 
reorganizarea Regiei Autonome "AdministraYia NaYional< a Drumurilor din România"), al c<rui 
principal obiect de activitate era proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, 
întreYinerea şi exploatarea drumurilor de interes naYional, în scopul desf<şur<rii traficului rutier în 
condiYii de siguranY< a circulaYiei. 

Prin OUG 55/2016, C.N.A.D.N.R. S.A. a fost reorganizat<, i-a fost schimbat< denumirea în 
Compania NaYional< de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), i-a fost 
modificat mecanismul financiar, precum 群i obiectul de activitate („întreYinerea, repararea, 
administrarea şi exploatarea autostr<zilor, drumurilor expres, drumurilor naYionale, variantelor 
ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructur< rutier< definite conform legii, în scopul 
desf<şur<rii traficului rutier în condiYii de siguranY< a circulaYiei”). Tot prin OUG 55/2016, a fost 
înfiinYat< o nou< companie, respectiv Compania NaYional< de InvestiYii Rutiere - S.A. (C.N.I.R. 
S.A.), ca societate pe acYiuni, cu personalitate juridic<, de interes strategic naYional, sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor şi care va asigura serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de 
transport rutiere. Serviciul public asigurat de C.N.I.R. este parte din serviciul public care asigur< 
circulaYia populaYiei şi a m<rfurilor pe reYeaua naYional< de transport. Astfel, atribuYiile privind 
„proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea” autostr<zilor, drumurilor expres, 
drumurilor naYionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructur< rutier< 
care fac parte din structura rutier< i-au fost atribuite noii companii, C.N.I.R. S.A. st
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Prin Legea 50/2021 a fost aprobat< OrdonanYa de urgenY< a Guvernului nr. 55/2016 privind 
reorganizarea Companiei NaYionale de Autostr<zi şi Drumuri NaYionale din România - S.A. şi 
înfiinYarea Companiei NaYionale de InvestiYii Rutiere - S.A., fiind asigurat astfel cadrul legal de 
operaYionalizare a C.N.I.R S.A. 

Conform prevederilor legale, C.N.A.I.R. S.A. va transfera în mod etapizat proiectele de 
infrastructur< de transport rutier aflate în implementare, inclusiv pe cele aflate în faza de preg<tire, 
c<tre C.N.I.R., în vederea implement<rii, cu condiYia ca acesta s< deYin< „personalul necesar în 
vederea implement<rii, gestion<rii resurselor financiare necesare proiectelor, derul<rii procedurilor 
de achiziYie public< dac< va fi cazul sau coordon<rii activit<Yii de proiectare”. Tot conform 
prevederilor legale (art. 77 din OUG 55/2016, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare), pân< la 
finalizarea proiectelor aflate în implementare sau pân< la predarea proiectelor în 
implementare/preg<tire c<tre C.N.I.R. S.A., C.N.A.I.R. S.A. desf<şoar< inclusiv activit<Yile de 
„proiectare, construire, modernizare, reabilitare, reparare, administrare a autostr<zilor, drumurilor 
expres, drumurilor naYionale, variantelor ocolitoare pentru proiectele pe care le are în 
implementare, în condiYii de siguranY< a circulaYiei”. 

 

 

Complementaritate/Corelare cu alte iniМiative 

M<sura propus< se coreleaz< cu reforma companiilor de stat din cadrul componentei privind 
„Mediul de afaceri, Cercetare-Dezvoltare, Companii de Stat” din PNRR. 

 

Rezultate aКteptate 

Prin opera郡ionalizare C.N.I.R. se urm<re群te: 

ズ cre群terea capacit<郡ii administrative pentru derularea proiectelor de construc郡ie de drumuri 
rapide (drumuri expres 群i autostr<zi); 

ズ cre群terea calit<郡ii documenta郡iilor tehnice printr-un proces de monitorizare profesionist; 

ズ accelerarea implement<rii proiectelor prin eliminarea blocajelor printr-un proces de 
monitorizare profesionist; 

ズ realizarea „in house” a unor documenta郡ii tehnice de mic< anvergur<, în cadrul unei direc郡ii 
tehnice specializate; 

Calendar estimativ 

În ceea ce prive群te calendarul de implementare al proiectelor propuse, acesta se reg<se群te în Anexa 
11. st
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Ajutor de stat 

Întruc串t C.N.I.R. S.A. va asigura serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport 

rutier, parte din serviciul public care asigur< circulaYia populaYiei şi a m<rfurilor pe reYeaua 
naYional< de transport 群i va asigura contabilitate separat< pentru activit<Yile desf<群urate, m<sura 
de opera郡ionalizare a C.N.I.R. S.A. nu are implicaYii de ajutor de stat.  

 

c) Îmbun<t<Мirea managementului performanМei conform principiilor de guvernanМ< 
corporativ< pentru CNCF CFR SA, SNTFC CFR C<l<tori Кi Metrorex 

În ce const< m<sura 

M<sura propus< urm<re群te: 

ズ selectarea unui management profesionist, conform legisla郡iei în domeniul companiilor de 
stat 群i guvernan郡ei corporative; 

ズ stabilirea KPIs 群i pentru management 群i companie; 

ズ definirea unui mecanism de monitorizare a performan郡ei companiilor de stat din subordinea 
MTI. 

Detaliere 

M<sura de reform< propus< are în vedere îmbun<t<郡irea managementului principalelor companii 
de stat aflate sub autoritatea tutelar< a MTI: C.N.A.I.R. S.A., CNCF CFR S.A., SNTFC CFR 
C<l<tori S.A 群i Metrorex S.A. 

Compania Na郡ional< de Administrare a Infrastructurii Rutiere - C.N.A.I.R. S.A., 
func郡ioneaz< sub autoritatea Ministerului Transporturilor 群i Infrastructurii (MTI). 
Responsabilit<郡ile C.N.A.I.R. S.A. includ între郡inerea infrastructurii existente, dezvoltarea 群i 
implementarea investi郡iilor în infrastructura de transport (pentru mai multe detalii a se vedea 
Reforma 1 - punctul a 群i Reforma 2- punctul b.).  

Compania Na郡ional< de C<i Ferate CFR SA a fost înfiin郡at< în anul 1998 fiind societate 
comercial< pe ac郡iuni. Capitalul social iniYial al C.F.R. este de 1.287.991.500.383 lei. Capitalul 
social iniYial este împ<rYit în 51.519.660 acYiuni nominative, fiecare având valoarea nominal< de 
25.000 lei. 

Ofer< tuturor operatorilor feroviari, cu costuri competitive, accesul pe o infrastructur< func郡ional<, 
eficient< 群i ecologic< pentru transportul de c<l<tori 群i m<rfuri, conform orarului stabilit. Eforturile 
CNCF CFR S.A se concentreaz< pe modernizarea re郡elei existente, cu prioritate maxim< acordat< 
infrastructurii feroviare interoperabil< inclus< în Coridoarele Europene. 

 Obiectivele companiei CNCF CFR SA: st
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ズ Gestionarea infrastructurii feroviare şi punerea acesteia la dispoziYie operatorilor de 
transport feroviar, în condiYiile legii;  

ズ Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare din România în concordanY< cu 
standardele europene, în scopul asigur<rii compatibilit<Yii şi interoperabilit<Yii cu sistemul 
de transport feroviar european;   

ズ Desf<şurarea activit<Yilor industriale şi de servicii conexe, pentru asigurarea funcYion<rii 
infrastructurii feroviare;  

ズ Exploatarea comercial< a patrimoniului auxiliar feroviar;     

ズ Conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activit<Yilor de exploatare, 
întreYinere şi reparare a infrastructurii feroviare;   

 

Veniturile companiei se cifrau în anul 2020 la 2.606.265 lei (1.233.402 lei din subven郡ii 群i 
transferuri), totalul cheltuielilor au fost de 2.725.191 lei, iar pierderile contabile din anii preceden郡i 
reprezentând pierderea neacoperit< a fost de 5.029.136 lei.  

 

Principalele probleme cu care se confrunt< compania sunt legate de slaba finan郡are privind 
investi郡iile pentru modernizarea liniilor de cale ferat< 群i este necesar< creşterea gradului de 
disponibilitate a infrastructurii, a vitezelor tehnice şi a veniturilor companiei simultan cu reducerea 
costurilor de exploatare şi sus郡inerea investi郡iilor. De asemenea se identific< necesitatea 
îmbun<t<郡irii gradului de mecanizare a activit<Yilor de întreYinere a infrastructurii, creşterea 
productivit<Yii (la finalul anului 2020 compania avea 23.218 de salaria郡i) şi a capacit<Yii de 
intervenYie în situaYii deosebite prin achiziYionarea de trenuri de lucru pentru dezvoltarea şi 
modernizarea infrastructurii feroviare. 

 

Este necesar< digitalizarea sistemelor din domeniul feroviar care s< permit< creşterea mobilit<Yii 
şi accesibilit<Yii la acest mod de transport, inclusiv prin implementarea sistemului ERTMS/ETCS 
pe coridoarele reYelei TEN-T şi prin extinderea reYelei de fibr< optic<. 

  

În contextul actual, se identific< necesitatea dezvoltarea infrastructurii feroviare aferente zonelor 
metropolitane, prin încheierea de acorduri de parteneriate cu administraYiile publice locale în 
marile centre urbane din Yar<, de exemplu: Bucure群ti, Cluj, Braşov, Timişoara, Iaşi, Oradea, Sibiu 
precum 群i construirea conexiunilor feroviare la aeroporturile interna郡ionale (Bucure群ti T1 群i T2, 
Bra群ov, Sibiu, Oradea, Timi群oara, Cluj-Napoca 群i Constan郡a). st
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Societatea NaYional< de Transport Feroviar de C<l<tori “C.F.R. C<l<tori” S.A este persoan< 
juridic< român<, iniYial cu capital integral de stat, având forma juridic< de societate comercial< pe 
acYiuni, care îşi desf<şoar< activitatea în conformitate cu legislaYia în vigoare şi cu statutul 
Societ<Yii NaYionale de Transport Feroviar de C<l<tori 群i a fost înfiin郡at< în anul 1998. Capitalul 
social iniYial al SNTFC C.F.R. C<l<tori este de 1.268.584.372.648 lei 群i este împ<rYit în 50.743.375 
acYiuni nominative, cu valoare nominal< unitar< de 25.000 lei. 

Obiectivele SNTFC CFR C<l<tori SA:  

ズ Efectuarea transportului feroviar public de c<l<tori;  

ズ Efectuarea transportului de bagaje şi mesagerii;  

ズ Organizarea şi asigurarea exploat<rii vagoanelor de dormit, a cuşetelor, barului şi 
restaurantului, în trafic intern şi internaYional;  

ズ Efectuarea de transporturi în vagoane specializate de tip poşt<, militare, penitenciare şi 
altele  

 

Veniturile companiei se cifrau în anul 2020 la 2.043.728 lei (1.195.27 lei din subven郡ii), totalul 
cheltuielilor au fost de 2.404.069 lei, iar pierderile contabile din anii preceden郡i reprezentând 
pierderea neacoperit< a fost de 2.389.748 lei.      

 

Principalele probleme cu care se confrunt< SNTFC CFR C<l<tori SA sunt legate de slaba finan郡are 
privind cre群terea capacit<郡ii de transport, starea precar< a materialului rulant, necesitatea achizi郡iei 
de material rulant nou, necesitatea digitaliz<rii întregului proces de validare 群i emitere a biletelor 
inclusiv în tren.  

 

Este necesar< restructurarea 群i reorganizarea companiei în vederea redres<rii activit<郡ii 群i elaborare 
unor planuri de m<suri, stabilirea necesarului de personal ca num<r de salaria郡i (la finalul anului 
2020 fiind 11.831 salaria郡i) 群i structura de func郡ii specifice fiec<rei de trac郡iune 群i punct de lucru 
(mecanic de locomotiv<, 群ef tur<, revizor) cu respectarea Codului Muncii 群i a legisla郡iei conexe în 
vigoare. Este necesar< refacere organigramei pentru înl<turarea deficien郡elor func郡ionale 群i de 
organizare care împiedic< în prezent buna desf<群urare a activit<郡ii, precum 群i implementarea unei 
noi metodologii de evaluare a personalului întregii companii, introducerea componentei de 
autoevaluare preliminar< 群i de ierarhizare a performan郡elor angaja郡ilor. 

 

Societatea Comercial< de Transport cu Metroul Bucure群ti Metrorex - S.A este societate 
comercial< pe acYiuni, iniYial cu capital integral de stat, desf<şoar< în principal activit<Yi de interes st
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public şi strategic şi se organizeaz< şi funcYioneaz< în subordinea Ministerului Transporturilor 群i 
Infrastructurii. Capitalul social iniYial al Metrorex este de 201.209.102.721 lei şi se constituie prin 
preluarea patrimoniului Regiei de Exploatare a Metroului Bucureşti, în baza balanYei de verificare 
şi a situaYiei patrimoniului întocmite la data de 1 iunie 1999.  

 

Obiectivele Metrorex SA:  

ズ Asigurarea exploat<rii, întreYinerii şi repar<rii materialului rulant şi a reYelei de c<i ferate 
proprii, a instalaYiilor fixe de cale, a instalaYiilor electroenergetice, de automatiz<ri şi 
telecomunicaYii, semnalizare, centralizare, bloc de linii automat, dispecer a instalaYiilor de 
ventilaYie, înc<lzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu ap< şi canalizare, a escalatoarelor, 
c<ilor de rulare, casetelor şi tunelurilor, staYiilor şi construcYiilor speciale de metrou, 
instalaYiilor de protecYie civil<, a spaYiilor tehnologice şi netehnologice şi a altor instalaYii 
specifice;   

ズ Realizarea de investiYii pentru extinderea şi modernizarea reYelei de metrou, a 
infrastructurii şi materialului rulant de metrou, negocierea şi încheierea contractelor pentru 
lucr<ri de investiYii, achiziYii de bunuri, lucr<ri, servicii, precum şi pentru valorificarea de 
active şi bunuri;   

ズ Încheierea de convenYii şi contracte în domeniul s<u de activitate, negocierea şi 
contractarea de credite cu b<nci şi cu alte instituYii financiare. 

Veniturile companiei se cifrau în anul 2020 la 1.043.875 lei (683.000 lei din subven郡ii), totalul 
cheltuielilor au 1.218.875 lei, iar pierderile contabile din anii preceden郡i reprezentând pierderea 
neacoperit< a fost de 839.762 lei. 

Principalele probleme cu care se confrunt< Metrorex sunt legate de slaba finan郡are necesar< pentru 
extinderea 群i modernizarea re郡elei actuale de metrou, precum 群i pentru dezvoltarea de noi linii. 
Este necesar< digitalizarea 群i eficientizarea sistemului de acces 群i taxare. Elaborarea unei noi 
organigrame pentru cre群terea capacit<郡ii administrative privind derularea obiectivelor de investi郡ii 
群i îmbun<t<郡irea activit<郡ii opera郡ionale (la sfâr群itul anului 2020 erau 5.696 de salaria郡i). 

De asemenea, s-a identificat necesitatea cre群terii atractivit<郡ii 群i accesibilit<郡ii re郡elei de metrou 
prin montarea de elemente indicatoare pentru persoanele cu deficien郡e de vedere, precum 群i prin 
m<rirea num<rului de lifturi 群i escalatoare pentru persoanele cu deficien郡e locomotorii. 
Îmbun<t<郡irea serviciilor de regularitate 群i confort prin achizi郡ia de noi trenuri de metrou, echipate 
cu elemente de siguran郡< 群i supraveghere, precum 群i realizarea de noi accesuri 群i pasaje de 
coresponden郡< la sta郡iile de metrou aflate în exploatare de asemenea sunt importante. 

Având în vedere impactul acestor companii în ceea ce prive群te administrarea 群i dezvoltarea 
infrastructurii de transport, precum 群i rolul lor în oferirea de servicii la standarde de calitate pentru st
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cet<郡eni 群i mediul de afaceri, MTI urm<re群te îmbun<t<郡irea capacit<郡ii administrative strategice 群i 
opera郡ionale a acestora, astfel încât s< fie orientate spre performan郡<. 

Pentru cre群terea capacit<郡ii strategice, pentru toate companiile propuse se are în vedere: 

ズ Efectuarea procesului de recrutare pentru membrii consiliului de administra郡ie conform 
legisla郡iei în domeniul guvernan郡ei corporative, în mod transparent 群i pe baza unui profil 
de competen郡e definit în conformitate cu standardele guvernantei corporative. În urma 
procesului de selec郡ie, durata mandatului va fi de 4 ani pentru a asigura posibilitatea 
implement<rii unor planuri de eficientizare pe durat< medie 群i lung<; 

ズ Stabilirea unor indicatori de performan郡< financiari 群i nefinanciari ce urm<resc inclusiv 
sustenabilitatea pe termen lung a companiei 群i asigurarea respect<rii principiilor de bun< 
guvernan郡<; 

ズ Asigurarea unor mecanisme de monitorizare a performan郡ei, atât la nivelul companiilor cât 
群i la nivelul autorit<郡ii tutelare (MTI); 

ズ Asigurarea implement<rii contractelor de servicii publice cu respectarea dispozi郡iilor 
Regulamentului 1370/2007. 

Pentru cre群terea capacit<郡ii opera郡ionale, pentru toate companiile propuse se are în vedere: 

錨 optimizarea proceselor 群i fluxurilor de lucru; 

錨 stabilirea unei structuri institu郡ionale corelat< cu liniile de business 群i cu portofoliul de 
proiecte aflat în preg<tire/implementare/monitorizare; 

錨 constituirea de echipe dedicate de tipul Unit<郡i de Implementare a Proiectului, cu 
specializ<ri adaptate nevoilor proiectelor 群i surselor de finan郡are, cu responsabilit<郡i clare 
pentru preg<tirea, implementarea 群i monitorizarea fiec<rui proiect. Principiul subsidiarit<郡ii 
va fi luat în considerare în constituirea acestor unit<郡i de proiect. Aceste structuri se vor 
afla în strâns< leg<tur< cu Direc郡ia General< Monitorizare din cadrul MTI. 

 

Complementaritate/Corelare cu alte iniМiative 

M<sura propus< se coreleaz< cu reforma companiilor de stat din cadrul componentei privind 
„Mediul de afaceri, Cercetare-Dezvoltare, Companii de Stat” din PNRR. 

Rezultate aКteptate 

Prin aceast< m<sur< se urm<re群te: 

ズ cre群terea capacit<郡ii de a implementa proiectele de dezvoltare a re郡elei de metrou în 
termenele stabilite; st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  2.I.4 Transport sustenabil 

 

 

ズ cre群terea capacit<郡ii de operare a re郡elei existente, prin implementarea de m<suri 
opera郡ionale noi, dar 群i prin introducerea de noi sisteme conducere 群i management al 
traficului;  

ズ implementarea de m<suri pentru reducerea pierderilor 群i cre群terea încas<rilor; 

ズ cre群terea digitaliz<rii atât în activitatea opera郡ional< curent< cât 群i ca servicii destinate 
cre群terii atractivit<郡ii pentru c<l<tori. 

Calendar estimativ 

În ceea ce prive群te calendarul de implementare al proiectelor propuse, acesta se reg<se群te în Anexa 
11. 

Ajutor de stat 

Subm<sura îmbun<t<Мirea managementului performanМei conform principiilor de guvernanМ< 
corporativ< pentru CNCF CFR SA, SNTFC CFR C<l<tori SA Кi Metrorex nu are implicaYii de 
natura ajutorului de stat. 

Cine sau ce este vizat 

Aceast< reform< vizeaz< MTI, ARF, C.N.A.I.R./C.N.I.R., CNCF CFR S.A, SNTFC CFR C<l<tori 
S.A, Metrorex 群i poten郡ial sub-unit<郡ile de la nivel regional/local. Acestea vor înfiin郡a unit<郡i de 
implementare a proiectului, compuse din personal extern/intern defalcat în cadrul organiza郡iei, cu 
experien郡< în implementarea proiectelor. Unitatea de implementare ar trebui s< fie format< din 
ingineri, exper郡i în mediu, precum 群i exper郡i în managementul proiectelor 群i contractelor.  

Implicarea p<r郡ilor interesate. 

Guvernul va emite/aproba cadrul juridic (proiecte de legi, Hot<râri de Guvern 群i Ordonan郡e de 
Urgen郡<), iar beneficiarii acestor proiecte îl vor implementa 群i îl vor completa cu acte normative 
adiacente, constând în hot<râri ale consiliului local, decizii de gestionare regional<, etc., acolo unde 
este cazul. 

Vor fi încheiate protocoale de colaborare între autorit<郡ile publice de la diferite niveluri 
administrative, care au un impact asupra implement<rii investi郡iilor publice în infrastructura de 
transport. 

Principalele impedimente Кi soluМii preconizate. 

Reforma propus< trebuie s< fie în conformitate cu teoria managementului schimb<rii 群i s< ia în 
considerare cultura organiza郡ional<. Opera郡ionalizarea C.N.I.R. S.A. va depinde de angajarea de 
personal specializat pe tipurile de func郡ii necesare, atât la nivel de management, cât 群i la nivel de 
exper郡i 群i de implementarea eficient< a principiilor de guvernan郡< corporativ<. st
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În acela群i timp, aplicarea legisla郡iei privind guvernan郡a corporativ< poate fi întârziat< sau pot sa 
apar< blocaje. MTI se va asigura c< sunt respecta郡i to郡i pa群ii procedurali 群i va monitorizarea 
desf<群urarea procedurii. 

Pentru minimizarea acestor riscuri este nevoie ca: 

錨 Angajamentul p<r郡ilor cheie interesate s< r<mân< puternic pe tot parcursul preg<tirii 群i 
implement<rii reformei, cu sus郡inerea leadership-ului politic; 

錨 Cooperarea facil< cu celelalte autorit<郡i implicate în reglementarea procesului de 
implementare a documentelor strategice 群i pachetelor legislative propuse; 

錨 Organizarea de întâlniri periodice de clarificare 群i coordonare; 

錨 Elaborare de ghiduri comune pentru facilitarea implement<rii. 

 

Calendarul general 

錨 Reforma se va implementa pân< în trimestrul II 2026. 

 

3.2. Investi郡iile propuse a fi finan郡ate din PNRR 

Categoriile de investi郡ii prezentate mai jos sunt propuse pentru a sus郡ine implementarea reformelor 
vizate, aflându-se în rela郡ii de interdependen郡<.  

Reformele nu î群i vor putea atinge maximum de poten郡ial f<r< a avea portofoliul de investi郡ii detaliat 
mai jos. În acela群i timp, reformele propuse vor crea cadrul strategic, institu郡ional, legal 群i de 
capacitate managerial< necesar pentru interven郡ii sustenabile, generând în acela群i timp capacitate 
administrativ< crescut< la nivelul institu郡iilor publice. 

Totodat<, la nivelul fiec<rei investi郡ii propuse se vor lua urm<toarele m<suri de capacitate 
administrativ<: 

ズ înfiin郡area de Unit<郡i de Implementare a Proiectelor (UIP) pentru fiecare investi郡ie în parte; 

ズ UIP-urile vor avea în componen郡< profesioni群ti selecta郡i din cadrul MTI 群i companiilor cât 
群i exper郡i din afara institu郡iilor publice cu experien郡< relevant< în: management de proiect, 
achizi郡ii publice, managementul contractelor, ingineri tehnici (cu expertiz< în domeniul 
investi郡iei), speciali群ti în domeniul mediului, audit 群i managementului calit<郡ii; 

ズ în MTI va exista structur< dedicat< de tip Delivery Unit care va monitoriza s<pt<mânal 
stadiul implement<rii fiec<rui proiect; 

ズ atât companiile implementatoare cât 群i MTI va aloca personal dedicat pentru preg<tirea 
proiectelor 群i ob郡inerea autoriza郡iilor în timp util (ex. exproprieri, analize 群i autoriza郡ii de st
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mediu, reloc<ri de utilit<郡i, aprob<ri de acte administrative/normative, necesare pentru 
ini郡ierea lucr<rilor, rela郡ia cu autorit<郡ile locale 群i cu al郡i stakeholderi afecta郡i de investi郡ii); 

ズ sunt numi郡i prin Ordin de ministru secretari de stat cu rol de supervizare a preg<tirii 
proiectelor 群i monitorizare a stadiului reformelor 群i investi郡iilor din PNRR, precum 群i rol 
de identificare de solu郡ii pentru deblocarea proiectelor întârziate; 

ズ vor exista mecanisme de raportare periodic< 群i monitorizare a stadiului reformelor 群i 
investi郡iilor la nivel institu郡ional (MTI), interinstitu郡ional (coordonat de MIPE) 群i la nivel 
de Guvern (sub coordonarea primului-ministru). 

 

I1 – Dezvoltarea infrastructurii rutiere aferente re郡elei TEN-T centrale, a unor proiecte care 

asigur< conectivitatea centrelor urbane mari la re郡eaua TEN-T, precum 群i a infrastructurii 
necesare implement<rii noilor m<suri de taxare 群i control, a sistemelor de management al 
traficului rutier 群i asigurarea siguran郡ei rutiere 

Aceste investi郡ii (vezi 群i anexele 1 群i 4) vor include în mod obligatoriu m<suri necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de mediu, cum ar fi: implementarea unor standarde tehnice obligatorii, 
construc郡ia de sta郡ii electrice de reînc<rcare, construc郡ia de parc<ri securizate, implementarea de 
solu郡ii de digitalizare care au rol de eficientizare 群i siguran郡< în trafic, introducerea de perdele 
forestiere 群i alte lucr<ri menite s< creasc< siguran郡a rutier<. MTI se va asigura, prin Direc郡ia 
General< Strategie 群i Direc郡ia General< Monitorizare c< aceste standarde sunt respectate 群i incluse 
în studiile tehnice, de fezabilitate precum 群i în faza de execu郡ie a obiectivelor men郡ionate mai sus. 

La nivel na郡ional investi郡iile în infrastructur< rutier< major< sunt coroborate cu: 

錨 investi郡ii economice dedicate zonelor de conectivitate acoperite de drumurile propuse spre 
finan郡are prin PNRR; 

錨 investi郡ii în transportul urban sustenabil; 

錨 facilit<郡i fiscale pentru achizi郡ionarea de vehicule cu emisii sc<zute, 

錨 facilit<郡i pentru încurajarea transportului multimodal. 

 

 

Prin PNRR, MTI propune spre finan郡are urm<toarele obiective de investi郡ii: 

 

A. Proiecte situate pe re郡eaua TEN-T: 

În ce const< investiМia st
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錨 A7 –  PloieКti - Buz<u - FocКani - Bac<u - PaКcani  

Ploie群ti - Buz<u:  63 km (6 sta郡ii cu 28 puncte de înc<rcare); 

Buz<u - Foc群ani:  83 km (8 sta郡ii cu 40 puncte de înc<rcare); 

Foc群ani - Bac<u:  96 km (13 sta郡ii cu 66 puncte de înc<rcare); 

Bac<u - Pa群cani: 82 km (9 sta郡ii cu 50 puncte de înc<rcare); 

Total: 324 km (36 sta郡ii cu 184 puncte de înc<rcare) 

 

錨 A8 – Tg. MureК - Miercurea Nirajului Кi Leghin - PaКcani  

Tg. Mure群 - Miercurea Nirajului: 25 km; 

Leghin - Pa群cani: 34 km; 

Total: 59 km (8 sta郡ii cu 40 puncte de înc<rcare) 

  

錨 A1 - Margina - Holdea: 9 km  (2 sta郡ii cu 10 puncte de reînc<rcare) 

 

錨 A3  –  N<d<Кelu – Poarta S<lajului: 42 km (6 sta郡ii cu 30 puncte de înc<rcare). 

 

Ca element de noutate, pentru a r<spunde cât mai fidel cerin郡elor actuale în ceea ce prive群te re郡eaua 
rutier< rapid<, proiectele de autostr<zi propuse pentru finan郡are din PNRR vor îndeplini cumulat 
urm<toarele condi郡ii incluse în documenta郡ia de achizi郡ii publice, pentru execu郡ia de lucr<ri: 

ズ Dotarea cu echipamente ITS pe întreaga lungime; 

ズ Dotarea cu sta郡ii de înc<rcare electric< (cu minim 4 puncte de înc<rcare), care s< 
deserveasc< ambele sensuri, amplasate la distan郡e de aproximativ 20 km una fa郡< de 
cealalt<;  

ズ Dotarea cu parc<ri securizare, care sa deserveasc< ambele sensuri, amplasate la distan郡e de 
aproximativ 50 km una fata de cealalt<;  

ズ Dotarea cu perdele forestiere în lungul re郡elei rutiere împotriva dispersiei poluan郡ilor 群i 
impotriva inzapezirii autostr<zilor; 

ズ Dotarea cu sisteme video pentru monitorizarea traficului 群i detectarea accidentelor;  

ズ Dotarea cu sta郡ii meteorologice automate; st
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ズ Dotarea cu echipamente pentru monitorizarea cantit<郡ii poluan郡ilor; 

ズ Dotarea cu sisteme de informare real time 群i sisteme de avertizare early warning pentru 
pasageri 群i gestionarii infrastructurii; 

ズ Dotarea cu sisteme automate de contorizare 群i identificare a tipului de vehicul. 

Astfel, aceste elemente care nu se implementeaz< pân< acum sau se implementeaz< sporadic, vor 
avea caracter de obligativitate înc< din faza de proiectare. 

 Num<rul de km de infrastructur< rutier< na郡ional< cu tehnologii digitale instalate – cumulat ڮ
km infrastructur< rutier< deservite de sisteme ITS instalate pe re郡eaua rutier< a României: 
434 km.  

*Aceast< valoare se completeaz< cu sistemele ITS care vor fi instalate pe sec郡iunile deja 
existente de autostrad<, din re郡eaua total< de autostr<zi din România; 

 

ズ Toate spa郡iile de servicii din lungul autostr<zilor vor fi monitorizate cu camere video de 
supraveghere; 

ズ Toate nodurile rutiere vor fi monitorizate cu camere video de supraveghere, dar 群i cu 
senzori de clasificare a tipurilor de vehicule; 

ズ Toate autostr<zile vor avea senzori pentru detectarea condi郡iilor meteo, în special pentru 
polei 群i cea郡<; 

ズ Toate autostr<zile vor avea sisteme de transmitere a informa郡iilor c<tre conduc<torii 
vehiculelor 群i gestionariii infrastructurii, în timp real. 

Toate aceste proiecte propuse mai sus sunt construc郡ii noi realizate la standardele europene TEN-
T. 

Obiectivul de investiYii Lugoj - Deva este un proiect fazat din POST 2007-2013 în POIM 2014-
2020 ce are în prezent un contract de finanYare în derulare. Contractul de finanYare încheiat în 
cadrul POIM va fi amendat prin excluderea SecYiunii E, lot 2, ce va fi parte a unui contract de 
finanYare distinct în cadrul PNRR, în vederea evit<rii dublei finanY<ri. 

În studiul DNSH precum 群i în toate documentele de mediu elaborate pentru aceste proiecte se 
analizeaz< impactul cumulativ cu toate celelalte infrastructuri relevante. 

În ce priveКte infrastructurile alternative (drumuri naМionale existente, c<i ferate operaМionale) 
acestea se afl< la un nivel maxim de operare privind capacitatea acestora. La nivel rutier, 
drumurile na郡ionale au un risc foarte mare în domeniul siguran郡ei rutiere datorit< trecerilor prin 
localit<郡i (rurale 群i urbane) 群i accidentelor frontale, eviden郡iat de densitatea punctelor negre (a se 
vedea analiza detaliat< a punctelor negre de la sec郡iunea dedicat< Strategiei pentru Siguran郡< st
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Rutier<). Un poten郡ial upgrade al acestora necesit< s< includ< standardele de siguran郡< rutier< 
necesare, lipsa trecerilor la nivel, num<rul de benzi/sens conform traficului existent 群i prognozat, 
presupunând, în fapt, demolarea unor mari zone construite cu un cost extrem de ridicat 群i un impact 
negativ major asupra calit<郡ii vie郡ii comunit<郡ilor traversate. Mai mult, RIRE (Rata Intern< de 
Rentabilitate Economic<) a proiectelor propuse spre finan郡are a fost stabilit< cu Modelul Na郡ional 
de Transport multimodal, ce analizeaz< integrat toate modurile de transport. 

Implementarea proiectelor de autostrad< presupune dezvoltarea polivalent< a spa郡iului, a 
oportunit<郡ilor de investi郡ii dar a calit<郡ii vie郡ii popula郡iei. Implicit, câ郡iva indicatori de baz< vor 
cre群te în baza noilor infrastructuri opera郡ionale, ace群tia fiind lega郡i în special de cre群terea regional< 
a PIB-ul, cre群terea investi郡iilor reflectat< prin cre群terea num<rului de firme 群i a cifrei de afaceri, 
generarea de noi c<l<torii, cre群terea mobilit<郡ii m<rfurilor 群i a persoanelor, cre群terea siguran郡ei 
rutiere 群i sc<derea num<rului de accidente (reflectat< prin sc<derea num<rului de deceda郡i 群i r<ni郡i 
din accidente) 群i cre群terea atractivit<郡ii zonei.  

Majoritatea investi郡iilor propuse prin PNRR trec prin zone slab dezvoltate ceea ce reprezint< un 
impact pozitiv asupra regiunii prin cre群terea calit<郡ii vie郡ii popula郡iei, dar 群i prin cre群terea 
atractivit<郡ii zonei din punct de vedere al investi郡iilor economice.  

 

Complementaritate cu alte surse de finanМare 

Strategia TEN-T Core 2030 - sectorul rutier 

Având în vedere obliga郡ia de a finaliza re郡eaua TEN-T Core pân< în 2030, România se afl< în 
procesul de elaborare a strategiei investi郡ionale pentru perioada 2020 - 2030 care este în acela群i 
timp condi郡ie favorizant< pentru Programul Opera郡ional - Transport pentru exerci郡iul financiar 
2021 - 2027. Conform figurii 7, sectoarele Ploie群ti - Buz<u - Foc群ani - Pa群cani, respectiv Pa群cani 
- Leghin 群i Miercurea Nirajului - Tg. Mure群 sunt planificate a fi finalizate din PNRR, iar sectoarele 
Pa群cani - Siret, Pascani - Ia群i - Ungheni, Leghin - Miercurea Nirajului, Sibiu - Pite群ti, Pite群ti - 
Craiova - Dr. Tr. Severin, Calafat - Dr. Tr. Severin - Lugoj, autostrada de Centur< a municipiului 
Bucure群ti, Bucure群ti - Giurgiu 群i Timi群oara - Moravi郡a sunt planificate a fi finan郡ate din fondurile 
structurale 群i coeziune, precum 群i bugetul de stat. 

MenМion<m c< pentru a asigura o reМea TEN-T Core multimodal<, complet< Кi funcМional< este 
absolut necesar< finalizarea coridoarele rutiere din lungul reМelei Centrale. 
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Figura 7. Strategie completare TEN-T Core rutier 2030 

Sursa: Biroul Implementare Master Plan 

Rezultate aКteptate  

ズ 434 de kilometri de autostrad< construi郡i; 

ズ 52 de sta郡ii electrice construite (cu 264 de puncte de înc<rcare); 

ズ 625 ha de perdele forestiere liniare în lungul autostr<zilor nou construite;  

ズ 45% din punctele negre eliminate; 

ズ 18 parc<ri securizate implementate în lungul autostr<zilor nou construite.  

 

Ajutor de stat 

Infrastructura rutier< din România nu este exploatat< comercial, prin urmare finan郡area acesteia nu 
reprezint< ajutor de stat.   

Construirea infrastructurii rutiere corespunz<toare secYiunilor de mai sus din autostr<zile A1, A3, 
A7 群i A8 din fonduri publice nu distorsioneaz< 群i nu amenin郡< s< distorsioneze concuren郡a 群i nici st
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nu e susceptibil< s< afecteze comer郡ul dintre Statele Membre ale Uniunii Europene, întruc串t 
infrastructura public< propus< a fi construit< reprezint< un monopol natural. 

Mai mult, în Rom串nia infrastructura rutier< public< este construit< doar din resurse de stat, iar 
exproprierile pot fi realizate, conform legii, doar de c<tre autorit<Yile publice (în cazul investiYiilor 
analizate, doar de c<tre C.N.A.I.R. S.A. 群i C.N.I.R. S.A). 

Societ<Yile cu care C.N.A.I.R. S.A. 群i ulterior C.N.I.R. S.A. vor încheia contracte de achiziYie 
public< de lucr<ri pentru construirea secYiunilor din autostr<zile A1, A3, A7 群i A8 (executanYii 
lucr<rilor) vor fi selectate doar pe baza unor proceduri competitive, transparente, necondi郡ionate 群i 
nediscriminatorii, în condiYiile legii, incidenYa ajutorului de stat fiind astfel exclus< la nivelul 
constructorului infrastructurii. 

De asemenea, finanYarea public< aferent< construirii secYiunilor din autostr<zile A1, A3, A7 群i A8 
nu va fi utilizat< pentru finanYarea direct< sau indirect< a altor activit<Yi economice desf<群urate de 
C.N.A.I.R. S.A. (群i ulterior opera郡ionaliz<rii, de c<tre C.N.I.R S.A.), fiind asigurat< separarea 
contabil< a activit<Yilor la nivelul celor doua companii de stat. 

Compania NaYional< de Autostr<zi şi Drumuri NaYionale din România - S.A. este administratorul 
exclusiv al autostr<zilor şi drumurilor naYionale din Rom串nia pe baz< de contract de concesiune 
încheiat cu Ministerul Transporturilor, în condiYiile prev<zute de legislaYia în vigoare (a se vedea 
OUG 84/2003 群i OUG 55/2016, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare), elementele 
infrastructurii autostr<zilor şi drumurilor naYionale (bunurile aparYinând propriet<Yii publice a 
statului) fiind concesionate C.N.A.I.R. pe o perioad< de 49 de ani. Unul dintre principalele obiecte 
de activitate ale C.N.A.I.R. S.A. este, conform prevederilor legale, „întreYinerea, repararea, 
administrarea şi exploatarea autostr<zilor, drumurilor expres, drumurilor naYionale, variantelor 
ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructur< rutier< definite conform legii, în scopul 
desf<şur<rii traficului rutier în condiYii de siguranY< a circulaYiei”. Conform prevederilor legale, 
C.N.A.I.R. S.A. va transfera în mod etapizat proiectele de infrastructur< de transport rutier aflate 
în implementare, inclusiv pe cele aflate în faza de preg<tire, c<tre C.N.I.R., în vederea 
implement<rii. 

Dup< cum s-a men郡ionat la punctul anterior, pe pia郡< nu exist< concuren郡<, niciun alt posibil 
furnizor neavând dreptul de a furniza serviciul de întreYinere, reparare, administrare şi exploatare 
a autostr<zilor, fiind exclus< concuren郡a de pe pia郡<.  

Infrastructura de transport aferent< secYiunilor din autostr<zile A1, A3, A7 群i A8 va fi deschis< 
tuturor poten郡ialilor utilizatori, în mod nediscriminatoriu 群i nu vor fi favoriza郡i anumi郡i utilizatori, 
ci va fi construit< în folosul întregii societ<Yi, nefiind înregistrat< prezen郡a ajutorului de stat pentru 
utilizatorii infrastructurii. 

Sub-concesionarea spaYiilor pentru instalarea staYiilor de înc<rcare electric< se va realiza prin 
procedura competitiv<, conform prevederilor legale în vigoare, nefiind implicate elemente de 
natura ajutorului de stat la nivelul administratorului infrastructurii. st
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B. Infrastructura aferent< opera郡ionaliz<rii sistemelor de trafic inteligent – centru de 

management al traficului, sisteme de informare a utilizatorilor, interoperabilitatea 
sistemelor de transport astfel: 

 

În ce const< investiМia 

ズ Implementare sistem de radiodifuziune/mesaje TA pentru sectoarele de autostr<zi din 
România; 

ズ Implementarea sistemelor de monitorizare 群i informare în timp real al locurilor de parcare 
disponibile pe re郡eaua de autostr<zi; 

ズ Implementarea 群i integrarea sistemelor ITS pe Autostrada A3 Târgu-Mure群 – N<d<群elu; 

ズ Implementarea 群i integrarea sistemelor ITS pe Autostrada A1 Sibiu – Holdea; 

ズ Implementarea 群i integrarea sistemelor ITS pe Autostrada A1 Margina – N<dlac; 

ズ Studiu de fezabilitate privind asigurarea continuit<郡ii sistemelor ITS pe re郡eaua de drumuri 
europene; 

ズ Centrul na郡ional de management al re郡elei rutiere na郡ionale; 

ズ Studiu de fezabilitate 群i înfiin郡area Centrului Na郡ional de Management al Traficului pentru 
re郡eaua de autostr<zi 群i drumuri na郡ionale; 

ズ Ateliere mobile pentru interven郡ii de urgen郡< ITS; 

ズ Achizi郡ie VMS mobile pentru furnizare informa郡ii/avertiz<ri în perioadele de vârf de trafic 
în special în sezonul estival 群i semnalizarea locului unui accident pentru autostr<zi 群i 
drumuri na郡ionale deschise traficului interna郡ional. 

 

Rezultate aКteptate 

ズ 434  kilometri cu sistem ITS instalat la care se adaug< 群i opera郡ionalizarea sistemului ITS 
pe alte sectoare de autostrad< deschise traficului;  

ズ 434 kilometri de autostrad< cu sisteme moderne de monitorizare 群i informare a 
utilizatorilor infrastructurii ”in real time”. Sistemele se refer< la implementarea 
subsistemului de m<surare trafic - CS, subsistemul de m<surare a condi郡iilor meteo 
(METEO), Subsistemul de monitorizare video  (CCTV) 群i clasificare, subsistemul de 
recunoa群tere automat< a numerelor de înmatriculare (ANPR) pentru traseu/sns, 
subsistemul de panouri fotovoltaice 群i acumulatori tampon, subsistemul panouri cu mesaje st
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variabile (VMS), subsistemul de securitate (INFRA-SEC), subsistemul de detec郡ie, 
subsistemul de cânt<rire dinamica/sens, fibr< optic<, echipamente de date, centru de 
comand<, sisteme de urm<rire de tip OTDR 群i detector ball marker. 

Ajutor de stat 

Aceast< subm<sur< nu intr< sub incidenYa ajutorului de stat, infrastructura nefiind exploatat< 
economic (nu reprezint< activitate economic<), implementarea acestor sisteme Yin串nd mai degrab< 
de exercitarea prerogativelor de autoritate public< privind siguranYa 群i controlul traficului. 

 

 

C. Infrastructura de taxare 群i control – instala郡ii automate de m<surare a greut<郡ii 
camioanelor  pentru zonele de frontier<, sisteme integrate de control rutier, taxarea 
camioanelor pe distan郡< parcurs< 

 

În ce const< m<sura 

ズ Modernizarea a 22 de instala郡ii de cânt<rire situate în 10 puncte de frontier<, inclusiv 
automatizarea acestora; 

ズ Por郡i de gabarit (34); 

ズ Sisteme integrate de inspectie rutier< în vederea asigur<rii unei monitorizari efective a 
traficului, inspec郡ia siguran郡ei traficului 群i cânt<rirea vehiculelor destinate transportului de 
m<rfuri; 

ズ Sistem taxare pe distan郡<. 

Rezultate aКteptate 

ズ 22  instala郡ii de cânt<rire situate în 10 puncte de frontier<, inclusiv automatizarea acestora 
modernizate; 

ズ 34 por郡i de gabarit achizi郡ionate 群i instalate; 

ズ sisteme de inspec郡ie rutier< instalate; 

ズ sisteme de taxare pe distan郡< instalate. 

 

Ajutor de stat 

Subm<sura susYine Reforma R1, lit.a), de implementare a unui nou sistem de taxare a traficului 
greu poluant. Dup< cum s-a justificat în cadrul R1 lit. a), R2 lit. b) 群i I1 lit.a), implementarea st
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infrastructurii 群i a sistemului de taxare nu reprezint< ajutor de stat, întrucât reprezint< un instrument 
de politic< a statului. 

 

D. Investi郡ii în infrastructura existent< pentru siguran郡a rutier< 

 

În ce const< m<sura 

ズ Amplasarea de parapete rutiere cu rulouri, din beton sau cu cabluri, în func郡ie de tipul de 
drum,  pentru cre群terea siguran郡ei rutiere în zonele cu risc crescut de producere a 
accidentelor rutiere;  

ズ M<suri de diminuare a consecin郡elor produse de coliziunile cu obiecte rigide din zona 
drumului, prin amplasarea atenuatoarelor de impact echipate cu sistem de detec郡ie 
accidente 群i monitorizare trafic; 

ズ Achizi郡ionarea de sisteme pentru protejarea lucr<torilor care efectueaz< interven郡ii de 
urgen郡< la infrastructura autostr<zilor 群i de drumuri na郡ionale deschise traficului 
interna郡ional, tip ,,Truck mounted attenuator”; 

ズ Campanie de Siguran郡< rutier< adresat< categoriilor vulnerabile de participan郡i la trafic; 

ズ Sporirea siguran郡ei rutiere pe timp de noapte, prin semnalizarea sectoarelor de drum 
periculoase cu surse de lumin< ce utilizeaz< energie verde; 

ズ Dirijarea traficului rutier pe timp de noapte prin stâlpi群ori de dirijare, butoni luminosi, 
inclusiv elemente de semnalizare dedicate protej<rii participan郡ilor la trafic de animalele 
s<lbatice; 

ズ Cre群terea siguran郡ei rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase, precum 群i optimizarea 
consumurilor la sistemele de iluminat existente prin echiparea cu sistem de telegestiune; 

ズ Pasaje denivelate pentru cre群terea siguran郡ei rutiere 群i eliminarea blocajelor din trafic 
precum 群i pasarele pietonale (în perioada 2015-2019 pe drumurile na郡ionale din 
administrarea C.N.A.I.R. S.A. s-au produs un num<r de 2817 accidente rutiere având cauza 
neacordarea priorit<郡ii între vehicule în zona intersec郡iilor în urma c<rora 150 persoane au 
decedat, 951 au fost ranite grav 群i 4059 r<nite u群or); 

ズ Proiect pilot - Asigurarea unui grad ridicat de siguran郡< rutier< pe un sector de autostrad< 
care s< permit< circula郡ia vehiculelor autonome. 

 

 În România, la nivelul autostr<zilor 群i drumurilor na郡ionale, au fost identificate 267 ڮ
sectoare periculoase „hotspot-uri”, iar prin proiectele de siguran郡< rutier< cu finan郡are din st
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Programul Opera郡ional Infrastructur< Mare (POIM) 群i prin viitoarele proiecte propuse prin 
Programul Opera郡ional Transport (POT) 群i PNRR dore群te sa reduc< cu cel pu郡in 50% 
num<rul acestora, (郡elul propus fiind de 70%) (Figura 8); 

 Experien郡a anterioar< încurajeaz< dorin郡a unui 郡el de 70%, 郡inând cont c< punctele negre ڮ
înregistrate în perioada 2007-2012 au fost reduse cu aprox. 64% (raportat fa郡< de 2020); 

 Prin proiectele propuse prin PNRR, se concentreaz< m<suri pentru eliminarea punctelor ڮ
periculoase (hotspoturi) de pe unul  dintre cele mai periculoase drumuri din România 
(DN2), rezultatul ar consta în eliminarea a cel pu郡in 24 puncte periculoase reprezentând 
10% din num<rul total de hotspoturi; 

 Eliminarea punctelor periculoase 群i obiectivul României 群i al Uniunii Europene de reducere ڮ
a num<rului de persoane decedate cu 50%, pot fi îndeplinite doar prin implementarea 
tuturor proiectelor din PNRR, POT 群i POIM deoarece acestea conlucreaz< prin atingerea 
unui palier cât mai întins de deficien郡e ale infrastructurii rutiere cât 群i m<suri de corectare 
群i îmbun<t<郡ire a acesteia. 

 

Figura 8. Puncte negre actuale 

Sursa: Biroul Implementare Master Plan st
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Rezultate aКteptate 

Prin investi郡iile pentru cre群terea siguran郡ei rutier< se urm<re群te: 

ズ reducerea punctelor negre cu 45%; 

ズ reducerea cu 25% a victimelor din accidente rutiere; 

ズ multiplicarea m<surilor 群i a bunelor practici pentru atingerea obiectivului Vision Zero. 

Ajutor de stat 

Aceast< subm<sur< nu intr< sub incidenYa ajutorului de stat, infrastructura nefiind exploatat< 
economic (nu reprezint< activitate economic<), implementarea acestor sisteme Yin串nd mai degrab< 
de exercitarea prerogativelor de autoritate public< privind siguranYa 群i controlul traficului. 

 

Figura 9. Sectorul rutier - proiecte Кi intervenМii propuse în PNRR 

Sursa: Biroul Implementare Master Plan st
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I2 – Modernizarea liniilor de cale ferat< inclusiv implementarea Sistemului European de 
Management al Traficului Feroviar (ERTMS), nivel 2, centralizarea sta郡iilor; reînnoirea 群i 
electrificarea liniilor de cale ferat< pentru sec郡iunile selectate (reprezentând faza 1 din 
procesul de modernizare)   

 Interven郡iile feroviare pot fi clasificate, în general, în patru categorii majore (vezi 群i anexele 2 群i 
4): 

ズ refacerea liniei de cale ferat< (群ine, macaze, înlocuirea stratului de piatr<); 

ズ electrificarea;  

ズ lucr<ri de structuri (poduri, lucr<ri de stabilizare, funda郡ie sub calea de rulare); 

ズ sisteme de gestionare a traficului (ERTMS). 

 

Pân< în prezent lucr<rile de modernizare a infrastructurii feroviare au implicat o refacere complet< 
a c<ii ferate, incluzand toate cele patru tipuri de interven郡ii men郡ionate mai sus. De群i aceast< 
abordare este cea mai complet<, ea s-a dovedit greu de implementat din cauza costurilor 群i a 
calendarului de execu郡ie de durat<. Astfel, în prezent, România are doar p<r郡i ale coridorului 
Constan郡a - N<dlac complet modernizate, sec郡iuni din acesta fiind înc< în curs de execu郡ie. Restul 
re郡elei TEN-T se afl< în faza studiilor de fezabilitate, Arad - Timi群oara - Caransebe群 群i Cluj - 
Episcopia Bihor fiind singurele sec郡iuni majore preg<tite pentru licita郡ia de execu郡ie a lucr<rilor. 

Prin urmare, pentru eficientizarea procesului de realizare a investi郡iilor în infrastructura feroviar<, 
prin PNRR sunt propuse dou< direc郡ii de abordare: 

a) proiectele mature de modernizare complet< a infrastructurii feroviare vor fi implementate 
conform prioritiz<rii; 

b) lucr<ri de refacere 群i electrificare pentru restul liniilor, într-o prim< faz<, urmate de lucr<rile 
aferente structurilor, respectiv implement<rii ERTMS în faza a doua de modernizare; 

Restul interven郡iilor (alte proiecte de modernizare, trenuri de lucru 群i faza a doua pentru 
consolidarea structurilor 群i ERTMS) vor fi finan郡ate din fondurile aferente politicii de coeziune 群i 
din bugetul de stat. 

Interven郡iile de reînnoire a c<ii de rulare pot fi efectuate par郡ial de CNCF CFR S.A (într-un procent 
de aprox. 30%), ceea ce va asigura o economie de timp semnificativ<, comparativ cu execu郡ia unor 
lucr<ri de modernizare efectuate de la început. Diferen郡a de 70% din lucr<ri va fi realizat< de c<tre 
ter郡i, în urma procedurilor de achizi郡ii publice. st
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La nivelul companiei se deruleaz<, în prezent, un proces de identificare a acelor tipuri de interven郡ii 
ce pot fi realizate de c<tre personalul CNCF CFR S.A în regie proprie. Pentru restul interven郡iilor 
va fi achizi郡ionat un contract multianual de lucr<ri ce ar urma s< completeze interven郡iile CNCF 
CFR S.A. 

În mod specific etapele tehnice de trecere de la refaceri la moderniz<ri complete vor include: 

a) etapa I – lucr<ri de tip renewal pe liniile directe, implementate într-o manier< accelerat<, care 
vizeaz< eliminarea tuturor restric郡iilor de vitez< prin înlocuirea cadrului piatr< spart< (track beds) 
– traverse 群i prinderi (rail sleepers and rail fasteners) – 群in< (steel rail) 群i a aparatelor de cale (rail 
switches); 

b) etapa a II-a – lucr<ri de modernizare complete, pe liniile directe 群i ab<tute, care prev<d 
reutilizarea în procente ridicate a elementelor schimbate în prima etap<, la care se adaug< 群i 
introducerea sistemului ERTMS. 

Conceptul de ”modernizare” reprezint< lucr<rile complete ce includ înlocuire 群in<, travers<, 
substrat, electrificare, consolidare/construire poduri/pode郡e, ERTMS – totul la standardele TEN-
T. 

Conceptul de ”Reînnoire” înseamn< înlocuire 群in<, travers<, piatr< spart< astfel aducându-se linia 
la viteza constructiv<. Aceasta nu include ERTMS, poduri, electrificare.  

În derularea investi郡iilor vor fi respectate urm<toarele standarde:   

Îndeplinirea condi郡iilor feroviare de coridor conform ITS: 

ズ Viteza medie va fi de peste 100 km/h (condi郡ie îndeplinit< în faza I); 

ズ Lungimea util< a liniilor peste 740 m (condi郡ie îndeplinit< par郡ial în faza I 群i total în faza a 
II-a); 

ズ Sarcina pe osie de 22.5t (condi郡ie îndeplinit< în faza I dup< finalizarea lucr<rilor de renewal 
群i dup< implementarea pachetului de modernizare poduri 群i pode郡e); 

ズ Modernizarea peroanelor 群i realizarea gabaritelor (condi郡ie îndeplinit< în faza a II-a); 

ズ Introducerea 群i opera郡ionalizarea ERTMS, nivel 2 (condi郡ie îndeplinit< în faza a II-a). 

 

În ceea ce prive群te investi郡iile care s< sus郡in< opera郡ionalizarea unui sistem eficient al utiliz<rii 
energiei electrice în transportul feroviar, aceasta va avea dou< componente (costul aferent acestui 
sistem este bugetat în cadrul reformei R1): 

ズ implementarea unui nou sistem de gestionare a consumului de energie electric< în re郡eaua 
feroviar< ce include investi郡ii în partea de software 群i infrastructur< aferent<; st
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ズ implementarea unui sistem de frânare regenerativ< pe re郡eaua feroviar<. 

 

Tipuri de proiecte propuse a fi finan郡ate prin PNRR sunt: 

Modernizare 

În ce const< investiМia 

ズ modernizare, electrificare, sistem ERTMS Arad - Timi群oara - Caransebe群; 

ズ modernizare, electrificare, sistem ERTMS Cluj - Episcopia Bihor; 

 

Pentru proiectul Cluj-Napoca - Episcopia Bihor, c<ile ferate maghiare (MAV) au demarat 
implementarea proiectului de modernizare 群i electrificare a liniei care continu< proiectul românesc, 
în parametri similari cu standardul european (25 kV, 50Hz, 100km/h min vitez<, sarcin< pe osie 
22.5t). Astfel linia Püspökladány - Biharkeresztes, împreun< cu Cluj-Napoca - Episcopia Bihor 
vor face parte, atât dintr-o leg<tur< feroviar< între Budapesta, Cluj-Napoca 群i Bucure群ti, cât 群i 
dintr-un coridor feroviar de marf< propuse de CE pe harta TEN-T 群i agreat de România. Ambele 
sec郡iuni vor fi prev<zute cu ERTMS nivel 2 (Figura 10). 

 

În ce prive群te proiectele de modernizare complet<, acestea vor include: 

ズ Cre群terea capacit<郡ii cu aprox 30% prin cre群terea vitezei de circula郡ie (timp mai scurt de 
c<l<torie), cre群terea sarcinii pe osie (trenuri mai grele), cre群terea indicatorilor de volum 
c<l<tori/km; 

ズ Înlocuirea trac郡iunii diesel cu cea electric< (de la 1000t la 2800t); 

ズ Introducerea sistemelor ERTMS; 

 

Toate proiectele de modernizare includ ERTMS nivel 2. Având în vedere c< instalarea ERTMS 
este ultima etap< a fazei de modernizare, acesta nu poate fi instalat pe linii nemodernizate. Anumite 
sectoare de pe re郡eaua TEN-T Core, din cauza constrângerilor de relief 群i a celor financiare au un 
risc de nefinalizare pân< în 2030, dup< cum este reliefat în fig. 5. Asumarea României este de a 
finaliza întreaga re郡ea TEN-T Core cu ERTMS nivel 2 (Figura 10). 

Electrificare 

În ce const< investiМia 

În ce prive群te procesul de electrificare acesta este propus pentru liniile: st
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ズ Constan郡a - Mangalia – Non TEN-T – propunerea României de a intra pe TEN-T 
Comprehensive ca prelungire a coridorului TEN-T Core; 

ズ Videle - Giurgiu – TEN-T Comprehensive – missing link de electrificare pentru coridor 
transfrontalier. 

 

Renewal 

În ce const< investiМia 

În ce prive群te procesul de renewal investi郡iile acoper< urm<toarele linii: 

ズ BucureКti – PiteКti - TEN-T Comprehensive; 

ズ ReКiМa - Voiteni - leg<tura la coridor TEN-T Core. 

 

Aceste dou< proiecte sunt planificate a fi operate cu trenuri cu hidrogen, nefiind astfel necesar< 
electrificarea acestora. Traficul aferent acestor rute este unul de pasageri, în special de tip navet<, 
serviciu care se poate efectua cu trenuri de tip H-EMU sau B-EMU, electrificarea fiind un proces 
mai lung 群i costisitor financiar, nefiind justificat în acest moment. Pentru exemplificare din punct 
de vedere al analizei cost-beneficiu prezent<m situa郡ia pentru linia Bucure群ti - Pite群ti (Tabelul 13). 

 

Tabelul 13. Tren cu hidrogen - descriere intervenМii 

  LpCgiBe 
は:Bひ 

Tia 
iCmedｬeCｨie 

Degcdiede iCmedｬeCｨie CHgm 
iCmedｬeCｨie 
はBi<さ epdHひ 

CHgm Bedip 
はBi<さepdHね:

Bひ 

TedBeC de 
iBa<eBeCmad

e 

Bp
cp

de
ｧm

i -
 P

ime
ｧm

i 

109 TdeC cp 
hiddHgeC ぱ 
deîCCHide 

Lpcdădi de deîCCHide a 
<iCiei fedame ｧi de 
e<iBiCade a degmdicｨiei de 
ｬimeｻăし aeCmdp cdeｧmedea 
ｬimeｻei <a ┷┸┶ :Bねh ae 
îCmdeaga <pCgiBe ｧi 
gcădedea miBap<pi 
aadcpdg îCmde Bpcpdeｧmi - 

Pimeｧmi <a H Hdă jpBămame 

+ 

┹┾┷さ┽ ┹さ┻ 2024 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.I.4 Transport sustenabil 

 

 

achiｻiｨia a ┷┸ daBe 
e<ecmdice a<iBeCmame cp 
hiddHgeC 

109 ReîCCHide ぱ 
e<ecmdificade 
+ 

ceCmda<iｻade 
e<ecmdHCică 

Lpcdădi de deîCCHide a 
<iCiei fedame ｧi de 
e<iBiCade a degmdicｨiei de 
ｬimeｻăし aeCmdp cdeｧmedea 
ｬimeｻei <a ┷┸┶ :Bねh ae 
îCmdeaga <pCgiBe ｧi 
gcădedea miBap<pi 
aadcpdg îCmde Bpcpdeｧmi - 

Pimeｧmi <a H Hdă jpBămame 

+ 

<pcdădi de e<ecmdificade 
cade cHCｨiC ｧi 
cHCgmdpcｨia a dHpă 
gpbgmaｨii de mdacｨipCe 

┻┼┶さ┾ ┻さ┷ 2026 

109 MHdedCiｻade 
+ 

e<ecmdificade 
+ ETMS 

MHdedCiｻadea îCmdegii 
<pCgiBi a <iCiei fedameし 
aeCmdp cdeｧmedea ｬimeｻei 
<a ┷┼┶ :Bねhし cp H dpdamă 
a că<ămHdiei de H Hdă ｧi ┷┶ 
minute 

+ 

<pcdădi de e<ecmdificade 
cade cHCｨiC ｧi 
cHCgmdpcｨia a dHpă 
gpbgmaｨii de mdacｨipCe 

┷┸┸┷さ┾ ┷┷さ┸ ┸┶┸┾に 
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+ 

implementare 

sistemului ERTMS 

 

 

Quick wins 

În ce const< investiМia 

Investi郡iile vor include 群i un proiect complex de eliminare a restric郡iilor 群i limit<rilor de vitez< de 
tip quick wins pentru rutele urm<toare (Tabelul 14): 

Tabelul 14. Rute pentru implementare Quick Wins  

Ndさ SecmHd ca<e fedamă Tia deｨea 

1 Bpcpdeｧmi - CdaiHｬa 
TEN-T Core - CHdidHdp< RiC - DpCăde はdaBpda 
gpdicăひ 

2 Adad - Odadea TEN-T CHBadeheCgiｬe 

3 Sibiu - CHaｧa Mică TEN-T CHBadeheCgiｬe 

4 Odadea - Satu Mare - Halmeu TEN-T CHBadeheCgiｬe 

5 Aaahida - Dej - Baia Mare - Satu Mare TEN-T CHBadeheCgiｬe 

6 Dej - Bec<eaC - I<ｬa Mica TEN-T Core   

7 Adjpd - Sicp<eCi TEN-T CHBadeheCgiｬe  

8 Fi<iaｧi - TgさJip - PemdHｧaCi - Simeria TEN-T CHBadeheCgiｬe  

9 Pimeｧmi - Slatina - CdaiHｬa Rpma ecHCHBica 

10 CHｧ<adip - Teipｧ - C<pj-NaaHca TEN-T Core 

11 Tecpci - Bâd<ad - Vaslui - Iaｧi  Magistrala 
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Proiectele de Quick Wins asigur< viabilitatea transportului pe calea ferat<, în lungul coridoarelor 
TEN-T pân< la momentul moderniz<rii acestora. Având în vedere c< proiectele de Quick Wins vor 
fi urmate de proiecte de modernizare complet<, inclusiv ERTMS, costul moderniz<rii va fi mai 
mic ca urmare a investi郡iilor din Quick Wins. Liniile Pite群ti - Slatina - Craiova 群i Tecuci - Bârlad 
- Vaslui - Ia群i sunt analizate în vederea includerii în cadrul re郡elei TEN-T Comprehensive. 

Preambul 

Acest timp de interven郡ie a fost propus< în Master Planul General al României, negociat< 群i agreat< 
cu Comisia European< în anul 2016. 

Interven郡iile de tip Quick Wins au rolul important pentru c<ile ferate intens circulate, în special de 
trenuri de marf<, pe care starea de degradare este accelerat<. Astfel, interven郡iile punctuale de tip 
Quick Wins au rolul de a permite circula郡ia trenurilor în condi郡ii de siguran郡< 群i viabilitate pân< la 
momentul implement<rii proiectelor de modernizare. 

Interven郡iile de tip Quick Wins prev<d eliminarea restric郡iilor de vitez< prin lucr<ri de mic< 
anvergur< care constau în îmbun<t<郡irea suprastructurii c<ii ferate (群ina, traversele, aparate de cale, 
piatr< spart<) sau orice alt element care va conduce la cre群terea vitezei de circula郡ie pentru trenurile 
de c<l<tori 群i marf<, cu impact direct 群i imediat asupra duratei c<l<toriei 群i/sau asupra cre群terii 
siguran郡ei 群i confortului c<l<torilor. 

Prioritare vor fi acele interven郡ii în care câ群tigul în minute este cel mai mare (ex: repararea sau 
schimbarea unui macaz pe care viteza restric郡ionat de circula郡ie este de 30 km/h, localizat pe un 
sector de cale ferat< pe care viteza constructiv< este de 120 sau 140 km/h). Sporirea vitezei pân< 
la cea stabilit< se poate face pentru un sector cu vitez< restric郡ionat< 群i prin lucr<ri de refac郡ie a 
c<ii ferate (conform MPGT, 2016). 

Studiul de Fezabilitate 

Pân< în prezent a fost elaborat un studiu de fezabilitate care a evaluat în detaliu cele mai importante 
sectoare de cale ferat< din România. În studiu sunt analizate toate restric郡iile 群i limit<rile de vitez<, 
actuale (reflectate 群i în Buletinul de Avizare a Restric郡iilor – document oficial al CNCF CFR S.A. 
care este actualizat de 3 ori pe lun<), dar 群i sectoarele feroviare vulnerabile (cu predispozi郡ie la 
sp<larea suprastructurii feroviare). Toate aceste sectoare au fost prioritizate în trei clase de 
importan郡<, în func郡ie de impactul acestora asupra desf<群ur<rii traficului feroviar (timpii de 
întârziere genera郡i), de natura sau cauza lor, dar 群i din punct de vedere al impactului financiar. 
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Figura 10. Sectorul feroviar - proiecte Кi intervenМii propuse în PNRR 

Sursa: Biroul Implementare Master Plan 

Etapizarea intervenМiei de tip Quick Wins Кi corelarea cu lucr<rile de modernizare 

Cele mai importante interven郡iile de tip Quick Wins se desf<群oar< pe re郡eaua TEN-T Core pe care 
sunt prev<zute ulterior lucr<ri de modernizare, cum ar fi: CF Bucure群ti – Craiova, CF Co群lariu - 
Cluj-Napoca, CF Apahida – Ilva Mic<. Lucr<rile de tip Quick Wins vor asigura circula郡ia trenurilor 
de c<l<tori 群i marf< în condi郡ii de siguran郡<, la viteze comerciale 群i timpi de parcurs rezonabile. 
Aceste interven郡ii au rolul prevenirii unor blocaje în circula郡ia trenurilor în lungul coridorului 
TEN-T Core pe anumite sectoare (pân< la implementarea lucr<rilor de modernizare a c<ii ferate), 
din cauza st<rii actuale de degradare a infrastructurii. 
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Tabelul 15. Etapizarea intervenМiei de tip Quick Wins Кi corelarea cu lucr<rile de  

modernizare (PNRR Кi continuare din alte surse de finanМare) 

Etape / 

PediHada 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q
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Etapa II - 

Elaborarea 

ｧi fiCa<iｻadea 
gmpdip<pi de 
feｻabi<imame 
pentru 

<pcdădi de 
BHdedCiｻade 

                                    

Etapa III - 

Contracmade
a <pcdădi<Hd 
de 
BHdedCiｻade 

                                    

Etapa IV- 

FiCa<iｻarea 

<pcdădi<Hd de 
BHdedCiｻade 

                                    

 

Etapele estimate ale intervenМiilor sunt: 

ズ Etapa I  (QW) – Elaborarea studiului de fezabilitate 群i finalizarea acestuia – Q3 2021; 

ズ Etapa II (QW) – Contractarea lucr<rilor – Q2 2022; 

ズ Etapa III (QW) – Desf<群urarea lucr<rilor – Q3 2022 – Q4 2023; 

ズ Etapa I (Modernizare) – Contractare elaborare studiu de fezabilitate lucr<ri de 
modernizare – Q4 2021; 

ズ Etapa II (Modernizare) – Elaborarea 群i finalizare studiului de fezabilitate pentru lucr<ri 
de modernizare – Q4 2023; 

ズ Etapa III (Modernizare) – Contractare lucr<ri de modernizare – Q4 2024; 

ズ Etapa IV (Modernizare) – Lucr<ri de modernizare – Q4 2029. 

IntervenМia de tip Quick Wins – IntervenМie cu grad mare de recuperare 

Lucr<rile de tip Quick Wins au ca obiectiv strategic eliminarea restric郡iilor de vitez< prin 
schimbarea elementelor de suprastructur< deteriorate sau cu un grad de uzur< fizic< 群i moral< 
accentuate, din cauza c<rora au fost instituite 80% din restric郡iile 群i limit<rile de vitez< existente. st
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Cea mai mare parte a materialelor utilizate în lucr<rile de tip Quick Wins vor fi reutilizate în cadrul 
lucr<rilor de modernizare 郡inând cont c< uzura acestora nu va fi mare datorit< perioade relativ mici 
de utilizare (2023-2027). 

Recuperarea materialelor Кi reutilizarea acestora 

Cele mai importante elemente care vor fi puse în oper< pe baza interven郡ie Quick Wins 群i care pot 
s< fie recuperate 群i reutilizate sunt: 

ズ Piatra spart< – va fi folosit< pentru lucr<rile de tip Quick Wins, iar cea mai mare parte din 
aceasta va fi utilizat< pentru lucr<rile ulterioare de modernizare, dup< ce va fi supus< unui 
test de tip Los Angeles, apoi va fi ciuruit< 群i sp<lat<. Aceasta, în func郡ie de starea ei, va fi 
folosit< fie pe liniile ab<tute (unde viteza de circula郡ie a trenurilor va fi de maxim 30 km/h), 
fie pe liniile curente în prismele c<ii ferate, prin procesul de balastare;  

ズ Schimb<toarele de cale – vor fi utilizate pentru lucr<rile de tip Quick Wins, iar în proporМie 
de 100% vor fi reutilizate în procesul de modernizare pentru accesul la liniile de tragere, 
liniile de manevr<, rampe militare, pe care viteza de manevr< este de sub 30 km/h; 

ズ Traversele – vor fi utilizate pentru lucr<rile de tip Quick Wins, iar cea mai mare parte vor 
fi reutilizate în procesul de modernizare pentru liniile de manevr<, liniile de tragere 群i chiar 
linii ab<tute, pe care viteza de circula郡ie a trenurilor este redus<; 

ズ Йinele - vor fi utilizate pentru lucr<rile de tip Quick Wins, iar mare parte vor fi reutilizate 
în procesul de modernizare, în func郡ie de starea acestora. 訓inele de pe liniile de circula郡ie 
aflate în aliniament, acolo unde uzura acestora este în general mai mic<, vor fi refolosite 
de asemenea pe liniile ab<tute, liniile de tragere, liniile de manevr<, de acces la rampe de 
înc<rcare sau la halele de mentenan郡<.  

Pe lâng< aspectele men郡ionate, din punct de vedere calitativ 群i cantitativ se îmbun<t<郡esc urm<torii 
parametri de linie: 

ズ cre群terea vitezei comerciale cu 15% 群i sc<derea duratei c<l<toriei; 

ズ eliminarea restric郡iilor de vitez<; 

ズ cre群terea gradului de siguran郡< feroviar<. 
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 Figura 11. ReМeaua feroviar< TEN-T: propunere Кi proiecte complementare 

Sursa: Biroul Implementare Master Plan 

Sectoarele de cale ferat< pe care se vor face atât interven郡ii de tip Quick Wins, cât 群i lucr<ri de 
modernizare în urm<toare decad< sunt (Figura 11): 

ズ BucureКti – RoКiori Nord – Craiova (cale ferat< dubl< electrificat<) în lungime de 209 km, 
de pe re郡eaua TEN-T Core; 

ズ Apahida – Dej – Ilva Mic< (cale ferat< dubl< pân< la Beclean), în lungime de 119 km, de 
pe re郡eaua TEN-T Core; 

ズ CoКlariu – Apahida – Cluj Napoca (cale ferat< dubl< electrificat<) în lungime de 209 km, 
de pe re郡eaua TEN-T Core. 

Complementaritate cu alte surse de finanМare 

În ceea ce prive群te complementaritatea cu alte surse de finan郡are, investi郡iile de pe re郡eaua feroviar< 
necesare finaliz<rii re郡elei TEN-T Core, vor fi finan郡ate prin Programul Opera郡ional 
Transport/Buget de Stat. Programul Opera郡ional Transport 群i Planul Investi郡ional (PI) pentru st
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Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pe perioada 2020-2030 care reprezint< condi郡ie 
favorizant< pentru POT, parte a noului cadru financiar multianual 2021-2027 vor fi transmise 
serviciilor Comisiei Europene, în cursul anului 2021.  

 

Reｻp<mame aｧmeamame 

• ┹┷┷ :B de ca<e fedamă BHdedCiｻamăせ 

• ┹┷┷ :B de ca<e fedamă cp gigmeB ERTMS ┸せ 

• ┷┷┶ :B de ca<e fedamă e<ecmdificamăせ 

• ┸┻┹┺ :B de ca<e fedamă ae cade ｬimeｻa cHBedcia<ă cdeｧme cp ┷┻½ adiC <pcdădi 
de deîCCHide ｧi Qpic: WiCgせ 

• ┸┶┼ :B de ca<e fedamă cp gigmeB BHdedC de ceCmda<iｻadeさ  

 

Ajutor de stat 

În ceea ce prive群te proiectele de modernizare complet<, de electrificare, de renewal 群i Quick Wins, 
av串nd în vedere c< investiYiile în reYeaua feroviar< de transport reprezint< un monopol natural, nu 
sunt implicaYii de natura ajutorului de stat, Yin串nd seama 群i de urm<toarele aspecte: 

Infrastructura feroviar< reprezint< un monopol natural, întruc串t aceasta nu se afl< în competiYie 
cu alte infrastructuri de aceea群i natur< (infrastructura nu este duplicata, întruc串t ar fi nerentabil<), 
iar posibilitatea finanY<rii private pentru construirea unei astfel de infrastructuri este 
nesemnificativ<, av串nd în vedere costurile ridicate, perioada îndelungat< de amortizare a investiYiei 
群i riscurile de nerecuperare a investiYiei. Se mai subliniaz< faptul c< în Rom串nia infrastructura 
feroviar< public< este construit</modernizat</reabilitat< doar din resurse de stat, iar exproprierile 
pot fi realizate, conform legii, doar de c<tre autorit<Yile publice. 

De asemenea, finanYarea public< aferent< construirii/moderniz<rii/reabilit<rii infrastructurii 
feroviare nu va fi utilizat< pentru finanYarea direct< sau indirect< a altor activit<Yi economice 
desf<群urate de administratorul infrastructurii CFR SA, în condiYiile obligativit<Yii p<str<rii 
contabilit<Yii separate pe tipuri de activit<Yi. 

Infrastructura de transport feroviar propus< va fi deschis< tuturor poten郡ialilor utilizatori, în mod 
nediscriminatoriu 群i nu vor fi favoriza郡i anumi郡i utilizatori, ci va fi construit< în folosul întregii 
societ<Yi, nefiind înregistrat< prezen郡a ajutorului de stat pentru utilizatorii infrastructurii. st
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Subm<sura privind implementarea unui sistem software 群i a infrastructurii aferente, la nivelul 
administratorului instalaYiilor de electrificare, respectiv la nivelul Societ<Yii Comerciale 
"Electrificare C.F.R." - S.A., filial< a Companiei Na郡ionale de C<i Ferate "CFR" – S.A., care-i va 
permite s< implementeze un nou sistem de gestionare a consumului de energie electric< în re郡eaua 
feroviar< nu are implicaYii de ajutor de stat, întruc串t administrarea instalaYiilor de electrificare face 
subiectul unui monopol legal, conform prevederilor legale (HG nr. 1283/2004), dup< cum s-a 
menYionat la R1, lit. c2). 

 

I3 – Achizi郡ionare de material rulant sustenabil 群i modernizarea materialului rulant existent  

Tipuri de proiecte propuse a fi finan郡ate prin PNRR sunt: 

A. Material rulant 

În ce const< investiМia 

錨 Achizi郡ia de material rulant ecologic (electric-EMU/baterii-B-EMU/hidrogen-H-EMU) - 
aceste trenuri vor circula atât pe re郡eaua feroviar< na郡ional< ca trenuri de lung parcurs (de 
tip IR 群i IC), cât 群i ca trenuri de scurt parcurs (de tip R) precum 群i în serviciul metropolitan 
(de tip S-Bahn); 

錨 Modernizarea materialului rulant existent pe re郡eaua feroviar< na郡ional<. 

Tot materialul rulant achizi郡ionat sau modernizat include zero emisii 群i va respecta prevederile 
legale în domeniul ajutorului de stat 群i achizi郡iilor publice. 

În ce prive群te investi郡iile în material rulant cre群terea capacit<郡ii vizeaz<: 

錨 Reînnoirea vagoanelor cu capacit<郡i între 80 - 130 locuri (Intercity 群i Regio); 

錨 Automotoare EMU 群i H-EMU (inclusiv sta郡ii de alimentare cu hidrogen pentru trenurile 
de tip H-EMU) cu capacitate între 150 群i 500 locuri; Toate acestea vor fi prev<zute cu 
sistem ERTMS onboard; 

錨 Modernizarea locomotivelor electrice, inclusiv dotarea cu sistem ERTMS capabile de a 
dezvolta viteza 160 km/or< 群i de a tracta trenuri de c<l<tori de pân< la 16 vagoane. 

Tot materialul rulant este dedicat pasagerilor, nu transportului de marf<. 

În ce prive群te achizi郡ia de trenuri cu hidrogen, propunem un proiect pilot pe o linie neelectrificat<, 
care va fi reînnoit<, cu o cerere mare 群i poten郡ial ridicat de cre群tere (Aeroport Interna郡ional Henri 
Coand< – Bucure群ti - Pite群ti).  

Strategia de introducere a trenurilor cu Hidrogen (HFC Trains) nu reprezint< solu郡ie pentru 
anularea programelor de electrificare în România ci doar o alternativ< ecologic< la transportul cu 
trac郡iune diesel de pe liniile înc< neelectrificate. România face o prioritate în domeniul feroviar în st
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ceea ce prive群te electrificarea sectoarelor principale 群i cele complementare de cale ferat<, în baza 
beneficiilor legate de vitezele superioare care pot fi atinse dar 群i pentru trac郡iunea trenurilor de 
marf< cu tonaje mari. 

La fel de important< este 群i strategia energetic< din România care va stabili contribu郡ia energiei 
verzi (în special cea generat< de parcurile eoliene din 郡ar<) la producerea hidrogenului necesar 
trenurilor HFC. Un tren hidrogen reduce cantitatea de dioxid de carbon cu 700 tone CO2/an ceea 
ce echivaleaz< cu emisiile generate de aproximativ 400 de autovehicule, iar pentru un parc de 12 
de trenuri se estimeaz< o reducere de aproximativ de 10000 tone CO2/an (aproximativ emisiile a 
6000 autovehicule/an) la un parcurs mediu estimat. Trenurile HFC sunt utilizate pentru transportul 
pasagerilor pe rutele feroviare neelectrificate, pe care nu pot circula trenuri cu trac郡iune electric<. 

Cele mai importante caracteristici ale serviciului operat cu trenurile cu hidrogen sunt: 

ズ asigurarea unei leg<turi non-stop pe rela郡ia Bucure群ti Nord – Aeroport HC 群i retur, la 
frecven郡e de 30 minute pe parcursul zilei respectiv la 60 min în intervalul 1.00 – 4.00 cu 
43 perechi de trenuri; 

ズ asigurarea unei leg<turi pe rela郡ia Bucure群ti Nord – Pite群ti 群i retur, la frecven郡e de 60 minute 
pe parcursul zilei în intervalul 5.00 – 24.00 cu 17 perechi de trenuri; 

ズ capacitatea estimat< a unei garnituri este de aproximativ 160 de locuri pentru pasageri 
respectiv 16 locuri pentru biciclete, ceea ce înseamn< c< poten郡ialul de transport zilnic de 
18240  pasageri respectiv 1824 de locuri pentru biciclete; 

ズ serviciul propus va fi asigurat de 10 automotoare (7 automotoare cu hidrogen titulare, 3 
automotoare cu hidrogen pentru asigurarea dubl<rii capacit<郡ii de transport în orele de vârf) 
+ 2 automotoare de rezerv< care pot fi utilizate prin rota郡ie pe perioada mentenan郡ei sau la 
cre群terea capacit<郡ii de transport; 

ズ parcursul zilnic al unui automotor poate fi de pân< la 850 km îns< în medie este de 
aproximativ 700 km; 

ズ timpul de utilizare al unui automotor va fi prin rota郡ie, de pân< la 23 de ore/zi îns< în medie 
de 17 ore/zi; 

ズ timpul alocat înc<rc<rii cu hidrogen este de aproximativ 90 minute 群i se va realiza în 
Bucure群ti; 

ズ sta郡ia de alimentare cu hidrogen va fi una dual<, amplasat< astfel încât s< poat< s< 
alimenteze atât trenurile cu trac郡iune pe hidrogen cât 群i alte vehicule rutiere (în special 
autobuze). 

Costul estimat al unei automotoare alimentate cu hidrogen este de aproximativ 11.5 mil. euro 
pentru o unitate de tren HFC. st
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Ruta principal< planificat< pentru proiectul pilot cu tren cu hidrogen este BucureКti - PiteКti. Din 
punct de vedere al valorilor de trafic se justific< prelungirea conexiunii s< includ< 群i aeroportul 
Bucure群ti. Nu exist< probleme de complementaritate între trenurile cu hidrogen 群i liniile 
electrificate. 

În ce prive群te alocarea defalcat< între tipurile de material rulant, aceasta va avea în vedere rutele 
programate 群i gradul de electrificare. În mod specific avem situa郡ii în care 80% din traseu este 
electrificat 群i 20% neelectrificat (ex. Bucure群ti - Bra群ov - Sighi群oara - Cop群a Mic< – electrificat 
TEN-T, Cop群a Mic< - Sibiu – linie simpl< neelectrificat<). În acest caz pe ruta electrificat< va fi 
folosit< trac郡iune electric< cu alimentare direct< din re郡ea (perioad< în care se încarc< 群i bateriile), 
iar pe sec郡iunea neelectrificat< se va circula cu trac郡iune electric< pe baz< de baterii. 

Modernizarea vagoanelor din punct de vedere tehnic implic< din punct de vedere al calit<郡ii 群i 
dot<rilor 80-90% din nivelul unui vagon nou (wi-fi, climatizare, afi群aj informare c<l<tori, sistem 
de sonorizare). Din punct de vedere al siguran郡ei, elementele sunt 100% ca pentru vagoanele noi. 

Complementaritate cu sursele de finanМare 

În ceea ce prive群te complementaritatea cu alte surse de finan郡are, investi郡iile care privesc 
modernizarea 群i achizi郡ia de material rulant, acestea se vor face utilizând atât sursele de finan郡are 
disponibile prin PNRR, cât 群i cele din Programul Opera郡ional Transport (cu co-finan郡are de la 
Bugetul de Stat). Materialul rulant, cu zero emisii 群i dotat cu instala郡ie ERTMS on-board va fi 
utilizat pentru transportul de pasageri pe coridoarele TEN-T modernizate sau în curs de 
modernizare, pentru valorificarea superioar< a poten郡ialului de transport 群i pentru cre群terea 
schimb<rii modale dintre rutier 群i feroviar. Materialul rulant va fi de tip EMU, H-EMU, B-EMU, 
locomotive 群i vagoane pentru transportul pasagerilor pe distan郡e lungi (IC/IR), pe distan郡e scurte 
(R) sau în ariile metropolitane (tip S-Bahn). 

Rezultate aКteptate 

ズ 12 trenuri de tip H-EMU (hidrogen) achizi郡ionate 群i sta郡ii de alimentare cu hidrogen 
aferente acestora; 

ズ 20 trenuri de tip EMU achizi郡ionate; 

ズ 30 de locomotive electrice modernizate; 

ズ 100 de vagoane modernizate 
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Ajutor de stat 

Achizi郡ia materialului rulant nou în cadrul PNRR presupune urm<toarele elemente: 

1. Materialul rulant nou achizi郡ionate va fi sub form< de unit<郡i multiple (automotoare) 
ecologice (electric/baterii – EMU/B-EMU sau hidrogen H-EMU/HFCMU. 

2. Materialul rulant nou este achizi郡ionat de c<tre Statul român, prin MTI, dac< serviciul de 
transport feroviar public de c<l<tori este de interes na郡ional, sau printr-o autoritate local< 
dac< serviciul de transport feroviar public de c<l<tori este de interes local. Proprietatea 
asupra materialului rulant nou va r<mâne a Statului român sau a autorit<Yii locale, dup< caz, 
pe întreaga perioad< de via郡<. 

3. Materialul rulant nou achizi郡ionat poate include în pre郡ul achizi郡iei 群i cheltuielile cu 
între郡inerea materialului rulant pe perioada de via郡<. 

4. Materialul rulant nou achizi郡ionat va fi exploatat de  operatorii de transport feroviar de 
c<l<tori de pe pia郡a româneasc<. 

Scopul interven郡iei este de a cre群te calitatea serviciilor de transport feroviar public de c<l<tori 群i 
astfel de a cre群te cota de pia郡a a acestui tip de transport sustenabil în detrimentul transportului 
rutier. 

Cheltuielile cu achizi郡ionarea materialului rulant nou vor fi reconciliate cu regulile ajutorului de 
stat prin cuprinderea utiliz<rii lui, cu titlu gratuit, în cadrul contractelor de servicii publice acordate 
cu respectarea în totalitate a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Totodat<, în cadrul contractelor 
de servicii publice va fi stipulat< în clar obliga郡ia operatorului de transport feroviar de c<l<tori, ca 
la sfâr群itul contractului, s< transfere materialul rulant achizi郡ionat prin PNRR, c<tre autoritatea 
competent<, în condi郡iile optime de utilizare 群i pentru a putea fi neinclus, într-un nou contract de 
servicii publice, cu respectarea în totalitate a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. 

La stabilirea nivelului compensa郡iei acordate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 se va 郡ine cont de beneficiile rezultate din reducerea costurilor de exploatare ale 
operatorilor, determinate de utilizarea materialului rulant nou 群i de includerea în pre郡ul achizi郡iei 
a cheltuielilor de între郡inere a materialului rulant pe perioada acestuia de via郡<. 

Modernizarea materialului rulant (locomotive 群i vagoane de c<l<tori) în cadrul PNRR 
presupune urm<toarele elemente: 

1. Locomotivele modernizate sunt exclusiv locomotive electrice, iar lucr<rile de modernizare 
vizeaz< în principal cre群terea eficien郡ei energetice a materialului rulant. 

2. Locomotivele modernizate sunt exclusiv folosite pentru transportul feroviar public de 
c<l<tori 群i se interzice înstr<inarea acestora pentru alte tipuri de servicii. 

3. Materialul rulant vizat de modernizare este 群i va r<mâne, dup< modernizare, în proprietatea 
operatorilor de servicii de transport feroviar public de c<l<tori. st
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4. Finan郡area este deschis< c<tre to郡i operatorii de transport feroviar de c<l<tori de pe pia郡a 
româneasc<. 

Scopul interven郡iei este de a cre群te calitatea serviciilor de transport feroviar public de c<l<tori 群i 
astfel de a cre群te cota de pia郡a a acestui tip de transport sustenabil în detrimentul transportului 
rutier. 

Cheltuielile cu modernizarea materialului rulant vor fi reconciliate cu regulile ajutorului de stat 
prin una dintre cele dou< metode prezentate mai jos: 

a. Prin cuprinderea în cadrul contractelor de servicii publice acordate cu respectarea în 
totalitate a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 a cheltuielilor referitoare la modernizarea 
materialului rulant, cu precizarea condi郡ionalit<郡ii utiliz<rii exclusiv pentru serviciile de 
transport feroviar public de c<l<tori (se interzice închirierea materialului rulant c<tre al郡i 
operatori, în special operatori de transport de marf< pe calea ferat<), 

b. Prin elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru eficien郡< energetic<, în baza art. 38 – 
Ajutoarele pentru investi郡ii în favoarea m<surilor de eficien郡< energetic<, din Regulamentul 
(UE) nr. 651/2014 (GBER), cu modific<rile ulterioare. 

 

I4 – Dezvoltarea re郡elei de transport cu metroul în Municipiile Bucure群ti 群i Cluj-Napoca  

Prin PNRR sunt propuse urm<toarele tipuri de investi郡ii (vezi 群i anexa 3): 

În ce const< investiМia 

錨 construirea de noi magistrale de metrou în regiunea Bucure群ti-Ilfov 群i Cluj. 

Proiectul propus pentru prelungirea magistralei M4 dintre Str<ule群ti - Gara de Nord traverseaz< 
ora群ul spre sud prin partea central< având coresponden郡< cu magistrala 1 群i 3 în zonele centrale, 
respectiv cu magistrala 2 în zona Eroii Revolu郡iei. Astfel din punct de vedere al traficului 
preconizat, magistrala va include sta郡ii ce permit trenuri cu 6 vagoane (120 m) la frecven郡e ce vor 
varia între 3 群i 8 min. 

錨 Capacitate transport: 50000 c<l<tori/(h 群i sens); 

錨 Vitez< comercial<: 36 km/h; 

錨 Trenuri (material rulant): 15 buc<郡i; 

Raportat la elementele de necesitate 群i justificare ale proiectului men郡ion<m c< modelele actuale 
de utilizare a terenurilor în zona de studiu 群i în special predominan郡a oportunit<郡ilor de angajare 
genereaz< o cerere puternic< de transport pe coridorul nord-sud prin zona de studiu. În perioada 
de timp 2015-2030 redistribuirea prognozat< a popula郡iei 群i concentrarea ocup<rii for郡ei de munc< 
în zona studiat< va spori cererea de transport de-a lungul coridorului nord-sud. Prognozele privind st
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modific<rile privind utilizarea terenurilor în zona de studiu 群i în Regiunea Bucure群ti-Ilfov 
reprezint< un model de dezvoltare nesustenabil<, generând o cerere mai mare de transport pe 
distan郡e lungi din zonele reziden郡iale cu posibilit<郡i limitate de a asigura transportul public de înalt< 
calitate 群i care exercit< presiuni suplimentare asupra re郡elelor de transport ale ora群ului. Nivelurile 
de poluare a aerului în Bucure群ti sunt în mod substan郡ial mai mari decât cele din ora群e ale UE 
(Viena, Budapesta 群i Var群ovia), principalii poluan郡i care au un impact negativ asupra s<n<t<郡ii 
umane (NO2 群i PM10) dep<群ind limitele UE. 

Mul郡i dintre locuitorii zonei de studiu sunt expu群i la niveluri de zgomot care dep<群esc pragurile de 
50 dB(A) sau de 55 dB(A) identificate de OMS ca provocând niveluri moderate sau grave de 
disconfort, traficul rutier reprezentând sursa principal< pe timpul zilei 群i al nop郡ii. Conectivitate 
general< sc<zut< a traficului datorat< congestion<rii masive a traficului la ore de vârf în re郡eaua 
rutier< a zonei de studiu, cu durate de c<l<torie lungi 群i neregulate, care au un impact asupra 
c<l<toriilor cu autoturisme private 群i care afecteaz< negativ transportul public de suprafa郡< 群i 
transportul de marf<, impunând costuri suplimentare de exploatare pentru ambele sectoare. 

În timp ce Magistrala 2 de metrou ofer< leg<turi bune de transport public de-a lungul unei axe 
nord-sud prin ora群ul Bucure群ti, datorit< alinierii sale în partea estic< a zonei de studiu, re郡eaua de 
metrou a ora群ului ofer< o acoperire limitat< în alt< sec郡iuni ale zonei de studiu 群i este accesibil< 
numai prin transbord<ri din re郡eaua de tramvaie 群i troleibuze, ambele cu o calitate slab< a 
serviciilor. Înc<rc<rile cu c<l<tori în timpul perioadei de vârf de diminea郡< pe Magistrala 2 de 
metrou (în medie 1041 c<l<tori/tren fa郡< de 1200 c<l<tori) indic< o supraaglomerare notabil< pe 
aceast< linie prin centrul ora群ului: astfel, capacitatea de transport a metroului pe axa nord-sud prin 
studiu pare necorespunz<toare conform modelelor actuale ale cererii, cu o capacitate limitat< de 
adaptare la cre群teri suplimentare provenite din intervalele de succedare sc<zute. 

Datorit< acoperirii limitate a re郡elei de metrou în cea mai mare parte a zonei de studiu, inclusiv în 
Subzonele 2 群i 3, cu popula郡ii reziden郡iale mari, aceste cartiere depind de re郡eaua de tramvai, îns< 
aceast< re郡ea nu este complet separat< fa郡< de traficul general 群i semafoarele din intersec郡ii. În 
consecin郡<, ea ofer< viteze de c<l<torie necorespunz<toare (de obicei 13-16 km/h în timpul 
perioadelor de vârf) 群i, împreun< cu absen郡a leg<turilor la nivelul ora群ului, re郡eaua de tramvai ofer< 
o slab< conectivitate în ceea ce prive群te transportul public pe axa nord-sud prin zona de studiu. 
Re郡eaua de tramvai este limitat< în ceea ce prive群te capacitatea, iar unele linii se confrunt< cu o 
supraaglomerare masiv< la ore de vârf, iar linia 32 are, de exemplu, o medie de 193 de 
pasageri/tramvai, fa郡< de o capacitate de 160 la ore de vârf diminea郡a. 

Legat de proiectul M1 Cluj-Napoca, la nivel european sunt dou< elemente ce definesc necesitatea 
unui metrou: 

Ɣ popula郡ia deservit< (Cluj-Napoca are 400.000 locuitori); st
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Ɣ configura郡ia longitudinal< a ora群ului (pe o singur< ax<) definitorie pentru Cluj-Napoca pe 
axa est-vest ce include leg<tura cu cea mai mare comun< din 郡ar< (Flore群ti) ce este legat< 
func郡ional de Cluj-Napoca. 

Astfel, având în vedere dezvoltarea preconizat< la nivelul ora群ului Cluj-Napoca 群i structura 
geografic< a acestuia, dezvoltarea unei magistrale de metrou este varianta optim< la nivel na郡ional 
în afara capitalei. 

Din punct de vedere al capacit<郡ii de transport metroul din Cluj-Napoca va include: 

錨 16 trenuri: Tren 2 rame x 2 vagoane (52 m, 380 pasageri); 

錨 Capacitatea de transport la interval de 3 min/90 sec: 7.600/15.200/ or< 群i sens; 

În ceea ce prive群te monitorizarea 群i asigurarea implement<rii integrale pân< în 2026, fiecare proiect 
dispune de o unitate specific< de implementare la nivelul beneficiarilor 群i de monitorizare specific< 
a proiectelor la nivel de minister. Aceast< unitate urm<re群te corelarea cu actorii relevan郡i de la 
nivelul ministerelor, ai autorit<郡ilor locale 群i ai sectorului privat, acolo unde este necesar. 

Aceste m<suri se vor desf<群ura în paralel cu m<surile de îmbun<t<郡ire a preg<tirii proiectelor, a 
procesului de achizi郡ii publice 群i a gestion<rii contractelor, precum 群i cu celelalte m<suri menite s< 
abordeze industria construc郡iilor (resurse umane, disponibilitatea materiilor prime 群i modernizarea 
instala郡iilor necesare). 

Complementaritate cu sursele de finanМare 

În ceea ce prive群te complementaritatea cu alte surse de finan郡are, investi郡iile care privesc 
dezvoltarea re郡elei de metrou, acestea se vor realiza corelat cu finan郡are din Programul Opera郡ional 
Transport 群i Buget de Stat 群i vizeaz< finalizarea magistralelor de metrou aflate în construc郡ie, cât 
群i dezvoltarea re郡elei de metrou prin implementarea de noi magistrale sau prelungirea acestora. 

Rezultate aКteptate  

La finalizarea integral< a magistralei de metrou: 

ズ 12.7  km de re郡ea nou< de metrou; 

ズ 15 sta郡ii noi de metrou; 

ズ 30 de rame electrice de metrou.  

La Q3 2026: 

Având în vedere complexitatea tehnic< a lucr<rilor 群i termenele impuse de Regulamentul RRF, 
propunem spre finan郡are o secven郡iere func郡ional< a lucr<rilor astfel: st
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錨 Faza 1: Lucr<ri de structur< de rezisten郡< – Sta郡ii, Intersta郡ii – tuneluri, galerii, alte 
construc郡ii – cu finalizare Q3 2026 - indicatorul fiind 12.7 km de tuneluri metrou cu sta郡iile 
aferente 

- M4 BucureКti: Gara de Nord - Filaret (6 staМii) - 5,2 km; 

- M1 Cluj-Napoca: Sf. Maria - Europa Unit< (9 staМii) - 7,5 km 

 

錨 Faza 2: Lucr<ri de cale, finisaje, instala郡ii, Achizi郡ie material rulant 群i semnalizare - cu 
finalizare Q4 2028 

- M4 BucureКti: Filaret - Progresu (7 staМii, un depou) - 6,74 km; 

- M1 Cluj-Napoca: FloreКti - Sf. Maria Кi M<r<Кti - Muncii (10 staМii, un depou) - 
12,6 km   

 

Ajutor de stat 

Conformarea cu regulile privind ajutorul de stat se va realiza astfel: 

Achizitia sistemelor de management al consumului de energie electric< Кi energie regenerativ< 

Achizi郡ia sistemelor de management al consumului de energie electric< 群i energie regenerativ<, ce 
includ convertoare de reglare dinamic< cu solu郡ii all-in-one, atât pentru trac郡iune, cât 群i pentru 
recuperare poate fi finanYat< fie (i) în cadrul contractului de servicii publice încheiat cu Metrorex, 
în baza Regulamentului (CE)  nr. 1370/2007, fie ca (ii) ajutor de stat pentru eficien郡< energetic<, 
în baza art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (cu o intensitate de 30% din costurile eligibile, 
care reprezint< costurile suplimentare de investiYii necesare atingerii unui nivel mai ridicat de 
eficienY< energetic<). De asemenea, pragul de notificare trebuie s< fie de 15 milioane euro pe 
întreprindere, pe proiect de investi郡ii. 

Infrastructura de metrou 

Construirea infrastructurii de metrou din fonduri publice nu distorsioneaz< 群i nu amenin郡< s< 
distorsioneze concuren郡a 群i nici nu este susceptibil< s< afecteze comer郡ul dintre Statele Membre 
ale Uniunii Europene, întruc串t infrastructura public< propus< a fi construit< reprezint< un monopol 
natural.  

Infrastructura de transport va fi deschis< tuturor poten郡ialilor utilizatori, în mod nediscriminatoriu 
群i nu vor fi favoriza郡i anumi郡i utilizatori, ci va fi construit< în folosul întregii societ<Yi, nefiind 
înregistrat< prezen郡a ajutorului de stat pentru utilizatorii infrastructurii. 
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Calendarul general 

În ceea ce prive群te calendarul de implementare al proiectelor propuse, acesta se reg<se群te în Anexa 
11. 

 

 4. Autonomia strategic< 群i probleme de securitate  

- nu se aplic< 

 5. Proiecte transfrontaliere 群i multina郡ionale  

- nu se aplic< 

  

 6. Dimensiunea verde/ecologic< a componentei  

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de 
redresare Кi rezilienМ<, un cuantum de cel pu郡in 37% din alocarea total< a PNRR trebuie s< 
reprezinte cheltuieli privind tranziYia verde. 

Potrivit Raportului de Мar< din 2020, sectorul transporturilor din România a fost responsabil de 
generarea a 24.7 % din emisiile totale de CO2 群i a 16.6 % din emisiile totale de GES, în 2017  
(Comisia European<), cu mult sub media UE. Din aceste procente, transportul rutier a reprezentat 
peste 90% din totalul emisiilor de CO2 群i de GES din sectorul transportului la nivelul întregii 郡<ri. 

Pentru a atinge neutralitatea climatic< la nivel european pân< în 2050, este necesar< reducerea cu 
90% a emisiilor din sectorul transportului, faY< de nivelul din anul 1990. Decarbonizarea sectorului 
transporturilor este susYinut< în principal de utilizarea modurilor sustenabile de transport, precum 
transportul feroviar, transportul naval (pentru marf<, în principal), transportul public de la nivel 
urban/zon< funcYional< urban< (inclusiv cu metroul 群i trenul metropolitan), utilizarea bicicletei ca 
mod de deplasare şi de m<surile de promovare a surselor regenerabile în producerea energiei 
electrice (sprijinite inclusiv la nivel de PNRR), în linie cu Yintele ce vor fi asumate prin Planului 
Na郡ional Integrat în domeniul Energiei 群i Schimb<rilor Climatice (PNIESC). În ceea ce prive群te 
sectorul transportului rutier, acesta are un potenYial semnificativ de reducere a emisiilor de GES, 
prin implementarea unor m<suri concertate care s< conduc< la îmbun<t<郡irea mobilit<Yii urbane 
durabile, a intermodalit<Yii 群i a stimul<rii achiziYion<rii vehiculelor mai puYin poluante/cu emisii 
zero. 

Toate investiYiile şi reformele propuse la nivelul componentei de Transport din PNRR contribuie 
la tranziYia verde şi respect< principiul DNSH (Do No Significant Harm), conform secYiunii 8. 
Principiile DNSH (Do No Significant Harm), neavând impact semnificativ asupra celor 6 obiective st
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de mediu prev<zute în Regulamentul (UE) nr. 2020/852. De asemenea, toate investi郡iile în 
infrastructura de transport se vor realiza cu respectarea reglement<rilor şi procedurilor de mediu, 
prin parcurgerea etapelor obligatorii în cazul fiec<rei subm<suri în parte, spre exemplu: 

錨 evaluarea impactului asupra mediului; 

錨 evaluarea adecvat< a ariilor protejate; 

錨 evaluarea impactului asupra corpurilor de ap<; 

錨 studiul privind schimb<rile climatice. 

În plus, pentru fiecare investiYie finanYat< de PNRR, monitorizarea specific< va asigura calitatea 
studiilor 群i punerea în aplicare a m<surilor necesare pentru atenuarea efectelor adverse asupra 
mediului pe toat< durata de via郡< a investiYiilor. 

Prin faptul ca la nivelul componentei Transport, cheltuielile privind schimb<rile climatice 
dep<şesc 50% din alocarea componentei, conform foii de calcul T2 din Anexa RO RRP_Transport 
sustenabil Annex II  reiese c< aceast< component< contribuie în mod semnificativ la obiectivul 
privind clima, de cel puМin 37% din alocarea total< din PNRR. 

Subm<surile privind dezvoltarea infrastructurii rutiere se încadreaz< în domeniile de 
intervenYie 056 - Autostr<zi Кi drumuri nou construite sau reabilitate – reМeaua central< TEN-T 
(Autostr<zile A1, A7, A8) şi 057 - Autostr<zi Кi drumuri nou construite sau reabilitate – reМeaua 
global< TEN-T (Autostrada A3), cu o contribuYie de 0% la obiectivele privind schimb<rile 
climatice şi de mediu.  

În schimb, prin reforma şi investiYiile în sistemul electronic de taxare a vehiculelor poluante, 
conform principiului „poluatorul pl<teşte”, se urm<reşte creşterea cotei vehiculelor cu emisii 
zero/emisii reduse din totalul parcului auto, înnoirea parcului auto şi cre群terea valorilor pentru 
traficul de marf< pe cale ferat< (îmbun<t<Yirea intermodalit<Yii), cu impact asupra reducerii 
emisiilor GES din transportul rutier. De asemenea, prin implementarea altor sisteme de transport 
inteligente,  se reduce rata accidentelor 群i congestiile, cu impact asupra reducerii emisiilor de GES. 
Subm<surile aferente sunt eligibile în cadrul domeniului de interven郡ie 063a - Digitalizarea 
transporturilor atunci când urm<reКte în parte reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser<: 
transportul rutier din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 2021/241, cu un coeficient de 40% pentru 
obiectivul privind schimb<rile climatice. 

Celelalte subm<suri de digitalizare a transportului rutier sunt eligibile în cadrul domeniului de 
interven郡ie 063 - Digitalizarea transporturilor: transportul rutier din anexa VI la Regulamentul 
(UE) nr. 2021/241, cu un coeficient de 0% pentru obiectivul privind schimb<rile climatice. 

Subm<surile privind dezvoltarea infrastructurii feroviare contribuie în mare m<sur< la 
obiectivul privind schimb<rile climatice. st
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Astfel, subm<surile privind construirea şi/sau reabilitarea de c<i ferate din reYeaua central< TEN-
T (Arad - Timişoara - Caransebeş) sunt eligibile în cadrul domeniului de interven郡ie 064 - C<i 
ferate nou construite sau reabilitate – reМeaua central< TEN-T din anexa VI la Regulamentul (UE) 
nr. 2021/241, cu un coeficient de 100% pentru obiectivele privind schimb<rile climatice. 

Subm<surile privind construirea şi/sau reabilitarea de c<i ferate din reYeaua global< TEN-T (Cluj-
Napoca – Episcopia Bihor) sunt eligibile în cadrul domeniului de interven郡ie 065 - C<i ferate nou 
construite sau reabilitate – reМeaua global< TEN-T din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 
2021/241, cu un coeficient de 100% pentru obiectivele privind schimb<rile climatice. 

Subm<surile privind electrificarea c<ilor ferate (Constan郡a – Mangalia şi Videle - Giurgiu – TEN-
T ) sunt eligibile în cadrul domeniului de interven郡ie 069a - Alte c<i ferate reconstruite sau 
modernizate – electrice/cu emisii zero din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 2021/241, cu un 
coeficient de 100% pentru obiectivele privind schimb<rile climatice. 

În ceea ce priveşte subm<surile privind reînnoirea liniilor de cale ferat<, subm<sura privind linia 
Bucure群ti – Pite群ti (TEN-T Global<) este eligibil< în cadrul domeniului de interven郡ie 068 - C<i 
ferate reconstruite sau modernizate – reМeaua global< TEN-T cu un coeficient de 100% pentru 
obiectivele privind schimb<rile climatice, iar subm<sura privind linia Re群i郡a – Voiteni, ce asigur< 
leg<tura la coridor TEN-T Central< este eligibil< în cadrul domeniului de interven郡ie 069 - Alte c<i 
ferate reconstruite sau modernizate cu un coeficient de 40% pentru obiectivele privind schimb<rile 
climatice. 

În ceea ce priveşte subm<surile de eliminare a restric郡iilor 群i a limit<rilor de vitez< de tip quick 
wins, în funcYie de categoria c<ilor ferate, acestea sunt eligibile în cadrul domeniilor de intervenYie 
067 - C<i ferate reconstruite sau modernizate – reМeaua central< TEN-T (cu un coeficient de 100% 
pentru obiectivele privind schimb<rile climatice), 068 - C<i ferate reconstruite sau modernizate – 
reМeaua global< TEN-T (cu un coeficient de 100% pentru obiectivele privind schimb<rile 
climatice). 

Toate subm<surile de mai sus privind 
construirea/reconstruirea/modernizarea/reînnoirea/electrificarea c<ilor ferate au o 
contribuYie de 40% la obiectivele privind obiectivele de mediu. 

În ceea ce priveşte digitalizarea transportului feroviar (infrastructur< şi material rulant), 
subm<surile sunt eligibile, dup< caz, în cadrul domeniilor de interven郡ie 070 - Digitalizarea 
transporturilor: transportul feroviar şi 071 - Sistemul european de management al traficului 
feroviar (ERTMS), cu un coeficient de 40% pentru obiectivele privind schimb<rile climatice. 
Dintre acestea, doar domeniul de intervenYie 071 - Sistemul european de management al traficului 
feroviar (ERTMS), contribuie la obiectivele de mediu (coeficient de 40%). st
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AchiziYia şi modernizarea materialului rulant feroviar sunt eligibile în cadrul domeniului de 
intervenYie 072a - Active feroviare mobile cu emisii zero/electrice, cu o contribuYie de 100% pentru 
obiectivele privind schimb<rile climatice şi de 40% pentru obiectivele de mediu. 

Subm<surile privind dezvoltarea infrastructurii de transport cu metroul contribuie în mare 
m<sur< la obiectivul privind schimb<rile climatice. Astfel, subm<sura privind construirea 
infrastructurii de transport cu metroul este eligibil< în cadrul domeniului de intervenYie 073 - 
Infrastructuri de transporturi urbane curate, cu un coeficient de 100% pentru obiectivele privind 
schimb<rile climatice. Domeniul de intervenYie are o contribuYie de 40% la obiectivele privind 
obiectivele de mediu.  

Subm<surile privind asisten郡< tehnic< pentru implementarea reformelor se încadreaz< în 
domeniul de intervenYie 142 - Evaluare Кi studii, culegere de date, cu 0% contribuYie la obiectivele 
privind schimb<rile climatice şi de mediu.  

 

 7. Dimensiunea digital< a componentei 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de 
redresare 群i rezilien郡<, minimum 20 % din alocarea total< a PNRR trebuie s< contribuie la tranziYia 
digital<. 

Prin faptul ca la nivelul componentei Transport, cheltuielile digitale sunt de peste 12% din 
alocarea componentei, conform foii de calcul T2 din Anexa RO RRP_Transport sustenabil Annex 
II  reiese c< aceast< component< are o contribuYie la obiectivul digital de cel puМin 20% din 
alocarea total< a PNRR. 

Marea majoritate a reformelor şi investiYiilor din componenta de Transport contribuie la tranziYia 
digital<, prin promovarea soluYiilor de mobilitate inteligent<. Digitalizarea infrastructurii de 
transport se realizeaz<, în principal,  prin implementarea de reforme şi investiYii care conduc la 
implementare de noi tehnologii 群i sisteme informatice cum ar fi: Sisteme Inteligente de Transport 
(ITS) pentru transportul rutier, Sistemul European de Management al Traficului European 
(ERTMS) în transportul feroviar. 

Referitor la transportul rutier, reformele privind implementarea cadrului strategic Кi legislativ 
în ceea ce priveКte siguranМa rutier< şi sistemele de transport inteligente (ITS) urm<resc inclusiv 

crearea condiYiilor pentru dezvoltarea legislaYiei specifice şi a investiYiilor corespunz<toare 
sistemelor de transport inteligente, care s< permit< comunicarea infrastructurii cu vehiculele 
ecologice, de generaYie nou<, echipate cu componente digitale (vehiculele “inteligente”), sprijinind 
astfel tranziYia c<tre o mobilitate mai curat<, mai sigur< 群i mai conectat<. De asemenea, în cadrul st
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sistemelor de transport inteligente, se va acorda importanY< asigur<rii sistemelor de management 
al vitezei pentru transportul rutier. 

În ceea ce priveşte investiYiile care susYin reformele sistemului de transport rutier, autostr<zile 
construite prin PNRR vor avea instalate tehnologii digitale, respectiv Sisteme de transport 
inteligente (ITS) pe toat< lungimea acestora (434 km), la care se adaug< sistemele ITS ce vor fi 
instalate pe sec郡iunile deja existente de autostrad<, sisteme coordonate de la nivelul unui centru 
naYional de management al traficului, pentru re郡eaua de autostr<zi 群i drumuri na郡ionale. Aceste 
sisteme care vor contribui la trecerea spre o mobilitate mai durabil< 群i mai inteligent<.  

Prin proiectul pilot de asigurare a unui grad ridicat de siguranМ< rutier< pe un sector de autostrad< 
care va permite circula郡ia vehiculelor autonome, se deschide calea introducerii în condi郡ii de 
siguran郡< a sistemelor de mobilitate conectat< 群i automatizat<. 

Prin reforma şi investiYiile în sistemul electronic de taxare a vehiculelor poluante, conform 
principiului „poluatorul pl<teşte”, se urm<reşte creşterea cotei vehiculelor cu emisii zero/emisii 
reduse din totalul parcului auto, înnoirea parcului auto şi cre群terea valorilor pentru traficul de marf< 
pe cale ferat< (îmbun<t<Yirea intermodalit<Yii), cu impact asupra reducerii emisiilor GES din 
transportul rutier. Subm<surile aferente sunt eligibile în cadrul domeniului de interven郡ie 063a - 
Digitalizarea transporturilor atunci când urm<reКte în parte reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de ser<: transportul rutier din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 2021/241, cu un coeficient de 
100% pentru obiectivul privind tranziYia digital<. De asemenea, şi prin implementarea altor sisteme 
de transport inteligente se va reduce rata accidentelor 群i congestiile, cu impact asupra reducerii 
emisiilor de GES (domeniul de interven郡ie 063a - Digitalizarea transporturilor atunci când 
urm<reКte în parte reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser<: transportul rutier din anexa VII 
la Regulamentul (UE) nr. 2021/241). 

Celelalte subm<suri privind transportul rutier sunt eligibile în cadrul domeniului de interven郡ie 063 
- Digitalizarea transporturilor: transportul rutier din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 
2021/241, cu un coeficient de 100% pentru obiectivul privind tranziYia digital<.  

În ceea ce priveşte transportul feroviar, reforma Introducerea unui sistem de eficientizare a 
utiliz<rii energiei electrice în transportul feroviar (R1 c2) vizeaz< inclusiv dezvoltarea unui 
software care s< permit< administratorului infrastructurii feroviare s< înregistreze mai bine 
consumul de energie al trenurilor 群i, de asemenea, s< monitorizeze energia regenerabil< utilizat< 
în sistemul feroviar, contribuind astfel la eficienY< energetic< şi la tranziYia verde. 

Prin reforma R1 c3 se propune inclusiv dezvoltarea şi implementarea unui software specializat 
pentru managementul operativ şi a unui software specializat pentru managementul tactic al 
circulaYiei trenurilor, prev<zut cu funcYii de asistare inteligent< a deciziei (AID). Operarea acestor 
softuri, integrate funcYional cu sistemele de semnalizare din teren şi de pe materialul rulant 
(ERTMS, sisteme de centralizare din staYii), este de natur< s< conduc< la creşterea vitezelor st
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comerciale planificate şi, implicit, a celor realizate 群i s< creasc< semnificativ eficienYa deciziilor 
de redresare a circulaYiei în caz de perturbaYii, cu efect asupra creşterii cotei acestui mod de 
transport ce contribuie în m<sur< mare şi la tranziYia verde.  

Sistemul ERTMS se va implementa pe liniile Arad - Timişoara - CaransebeК şi Cluj-Napoca - 
Episcopia Bihor, iar obiectivul instal<rii acestuia este reprezentat de înlocuirea tuturor sistemelor 
de semnalizare existente cu un sistem unic pentru a promova interoperabilitatea re郡elelor feroviare 
la nivel european 群i a spori competitivit<Yii sectorului feroviar. 

De asemenea, componente privind digitalizarea transporturilor se vor instala şi la bordul 
materialului rulant achiziYionat/modernizat, asigurând comunicarea acestuia cu infrastructura şi 
centrul de comand<. 

Subm<surile privind Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) sunt 
eligibile în cadrul domeniului de interven郡ie 071 - Sistemul european de management al traficului 
feroviar (ERTMS) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 2021/241, cu un coeficient de 100% 
pentru obiectivul privind tranziYia digital<. 

Celelalte subm<suri privind digitalizarea transportului feroviar (software, sisteme de centralizare 
din staYii şi linii etc) sunt eligibile în cadrul domeniului de interven郡ie 070 - Digitalizarea 
transporturilor: transportul feroviar din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 2021/241, cu un 
coeficient de 100% pentru obiectivul privind tranziYia digital<. 

Pentru toate aceste sisteme se vor lua m<suri de securitate cibernetic<, asigurându-se tranziYia c<tre 
o digitalizare sigur< a sistemelor de transport, care devin astfel, mai reziliente şi sustenabile. De 
asemenea, investiYiile  digitale propuse vor respecta principiile interoperabilit<Yii, eficienYei 
energetice şi protecYiei datelor cu caracter personal. 

 

 8. Principiile DNSH (Do No Significant Harm) 

 

A se vedea Anexa DNSH. 

 9. Etape, obiective 群i calendar   

A se vedea Anexa II. 

Lista etapelor opera郡ionale se reg<se群te în Anexa.  
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 10. Finan郡are 群i costuri 

 

Costul estimat al planului 

Nevoile de investi郡ii ale României pentru infrastructura de transport dep<群esc 70 miliarde de euro, 
potrivit ultimelor estim<ri prezentate în Planul InvestiМional (PI) pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii de Transport pe perioada 2020-2030. 

Prin PNRR sunt propuse reforme 群i investi郡ii cu un cost total de  de aproximativ 7,620 miliarde 
de euro. Reformele 群i investi郡iile propuse au fost alese pentru a r<spunde recomand<rilor de 郡ar< 
群i obiectivelor agreate la nivel european. Totodat<, maturitatea proiectelor a avut un rol important 
în definitivarea propunerii pentru finan郡are. 
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Sumar al propunerii de finan郡are 

Tabelul 16. Sumar al propunerii de finanМare 

RefHdBăねICｬegmiｨie 
CamegHdie 

  

SpBă gH<icimamă diC 
RRF はBi<さ EpdHし fădă 

TVAひ 

CHgm mHma< iCｬegmiｨie  
はBi<さEpdH fădă TVAひに 

にdifedeCｨa ｬa fi agigpdamă diC 
a<me gpdge de fiCaCｨade はbpgem 

de gmam ね îBadpBpmpdiひ 

RefHdBa ┷す  - らTdaCgaHdm 
gpgmeCabi<し decadbHCiｻade ｧi 
gigpdaCｨă dpmiedăる -  

ÎBbpCămăｨidea caddp<pi 
gmdamegicし <ega< ｧi adHcedpda< 
aeCmdp mdaCｻiｨia cămde 
mdaCgaHdm gpgmeCabi<せ 

  
13 13 

RefHdBa ┸す るViｻipCe ｧi 
BaCageBeCm aedfHdBaCm 
aeCmdp mdaCgaHdm de ca<imameる 

ÎBbpCămăｨidea caaacimăｨii 
iCgmimpｨiHCa<e de BaCageBeCm 
ｧi gpｬedCaCｨă cHdaHdamiｬă 

  
16 16 

TOTAL REFORME  29 29 

P -T ┸し┼┿┻ ┻し┹┺┷ st
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ICｬegmiｨii ┷ - DeｻｬH<madea 
iCfdagmdpcmpdii dpmiede afedeCme 
deｨe<ei TEN-T ceCmda<eし 
adecpB ｧi a iCfdagmdpcmpdii 
Cecegade iBa<eBeCmădii CHi<Hd 
Băgpdi de maｲade ｧi cHCmdH<し a 
gigmeBe<Hd de BaCageBeCm a< 
mdaficp<pi dpmied ｧi agigpdadea 
gigpdaCｨei dpmiedeせ 

  

– 

 

41 41 

– 

 

79 79 

 
280 280 

TOTAL INVESTIȚII DOMENIUL 
RUTIER 

  ┹し┶┿┻ ┻し┽┺┷ 

ICｬegmiｨii ┸ - MHdedCiｻadea 
<iCii<Hd de ca<e fedamă iCc<pgiｬ 
iBa<eBeCmadea SigmeBp<pi 
EpdHaeaC de MaCageBeCm a< 
Tdaficp<pi FedHｬiad はERTMSひし 
Ciｬe< ┸し ceCmda<iｻadea gmaｨii<Hdせ 
deîCCHidea ｧi e<ecmdificadea 
<iCii<Hd de ca<e fedamă aeCmdp 
gecｨipCi<e ge<ecmame 

 ┸し┻┿┻ ┸し┿┺┺ 
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はdeadeｻeCmâCd faｻa ┷ diC 
adHcegp< de BHdedCiｻadeひせ 

   169 169 

   276 276 

   452 452 

  -
 

44 44 

TOTAL INVESTIȚII DOMENIUL 
FEROVIAR 

  ┹し┻┹┼ ┹し┾┾┻ 

ICｬegmiｨii ┹ - AchiｻiｨiHCadea de 
Bamedia< dp<aCm gpgmeCabi< ｧi 
BHdedCiｻadea Bamedia<p<pi 
dp<aCm eｲigmeCm 

 360 499 

TOTAL INVESTIȚII MATERIAL 
RULANT 

  360 499 

ICｬegmiｨii ┺ - DeｻｬH<madea 
deｨe<ei de mdaCgaHdm cp BemdHp< 
îC MpCiciaii<e Bpcpdeｧmi ｧi C<pj-
NaaHca 

 600 ┹し┶┸┷ 

TOTAL INVESTIȚII METROU  600 ┹し┶┸┷ 

TOTAL COMPONENTĂ ┽し┼┸┶ ┷┹し┷┽┻ st
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Stabilirea costurilor 

Abordare general< 

a. InvestiМiile sumarizate în tabelul de mai sus includ proiecte aflate în diferite stadii de 
preg<tire, majoritatea având deja studii de fezabilitate/devize de lucr<ri realizate, astfel 
încât costul a fost extras din documentaМia livrat< de consultanМii contactaМi pentru 
realizarea acestor analize detaliate. 

Pentru aceste investi郡ii se iau m<suri de stabilire a costurilor înc< din faza de identificare a ideii de 
proiect, pentru preg<tirea proiectului 群i lansarea procedurilor de contractare a studiilor de 
fezabilitate. 

Astfel, departamentul de specialitate din MTI, responsabil de Master Planul General de Transport 
utilizeaz< ca reper, la identificarea 群i preg<tirea proiectului în faze incipiente, standardul de cost 
stabilit 群i validat cu exper郡ii BEI într-un demers metodologic distinct în care au fost analizate 
valorile finale ale proiectelor de infrastructur< de transport rutier din 郡<ri ale Uniunii Europene 
(Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Polonia), dar 群i din România 群i în care au fost eviden郡iate 
sectoarele caracteristice de munte, de deal, câmpie, zon< metropolitan<, dar 群i structuri precum 
tunelurile lungi (a se vedea Anexa 7). De asemenea, în vederea fundament<rii valorilor proiectelor 
de infrastructur< de transport feroviar, inclusiv pentru a asigura comparabilitatea între proiecte, dar 
群i în testarea performan郡ei economice a acestora, se utilizeaz< ca reper standarde de cost pentru 
modernizarea c<ilor ferate, conform MPGT, 2016 (a se vedea Anexa 8). 

Prin acest demers au fost stabilite, nu doar costul estimat de implementare al proiectului, dar 群i 
informa郡ii input pentru analizele cost – beneficiu (ACB), pentru stabilirea Ratei Interne de 
Rentabilitate, dar 群i pentru corelarea sumelor necesare proiectelor cu sursele de finan郡are 
disponibile (demers realizat atât în strategia de implementare a MPGT, cât 群i în cea a Planului 
Investi郡ional). 

În general, metodologia de determinare a costurilor pentru proiecte de lucr<ri, aplicat< 
interna郡ional de speciali群ti contracta郡i pentru realizarea studiilor de fezabilitate include urm<torii 
pa群i: 
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Figura 12. Etapele metodologiei de determinare a costurilor pentru proiecte de lucr<ri 

 

În cazul în care studiul de fezabilitate a fost realizat în urm< cu mai mult de 4-5 ani, costurile finale 
se actualizeaz< cu o rata de actualizare de 20% din cauza cre群terii pre郡urilor materialelor de 
construc郡ie 群i a costului cu for郡a de munc<. Aceast< ajustare se aplic< ca urmare a intr<rii în vigoare 
a legisla郡iei specifice în adoptat< în 2016. 

b. Pentru proiectele pentru care studiile de fezabilitate sunt în curs de realizare sau nu sunt 
necesare, costurile au fost stabilite în funcМie de costurile istorice determinate din proiecte 
similare anterioare sau ca urmare a prospect<rii pieМei. 

În acest caz, MTI, CNAIR S.A 群i CFR SA, s-au raportat la pre郡urile cu care au achizi郡ionat 
produse/lucr<ri similare, prin proceduri de achizi郡ie public<, în perioada 2016-2020. Pentru 
situa郡iile în care nu au achizi郡ionat anterior produse/lucr<ri similare, costurile au fost stabilite ca 
urmare a organiz<rii de sesiuni de consultare cu principalii furnizori din pia郡< 群i analizarea de oferte 
(acesta este cazul pentru material rulant pe baz< de hidrogen). 

Detalierea metodologiei de cost propus pentru fiecare proiect (Anexa 9 群i 10) 

Investi郡ii 1 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere aferente re郡elei TEN-T centrale, precum 

群i a infrastructurii necesare implement<rii noilor m<suri de taxare 群i control, a sistemelor 
de management al traficului rutier 群i asigurarea siguran郡ei rutiere. 
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În ceea ce prive群te costurile pentru construirea sectoarelor de autostrad< propuse pentru 
finan郡are din PNRR, acestea au fost stabilite prin studii de fezabilitate dedicate, conform 
detalierii de mai jos. 

Spre deosebire de sectoarele de autostrad< proiectate în anii anteriori, sectoarele ini郡iate în 
perioada curent< includ, înc< din faza ini郡ial< o list< mai ampl< de dot<ri, pentru a r<spunde cât 
mai fidel cerin郡elor actuale în ceea ce prive群te re郡eaua rutier< rapid<. Astfel, proiectele de 
autostr<zi propuse pentru finan郡are din PNRR vor îndeplini cumulat urm<toarele condi郡ii 
incluse în documenta郡ia de achizi郡ii publice, pentru execu郡ia de lucr<ri: 

ズ Dotarea cu echipamente ITS pe întreaga lungime; 

ズ Dotarea cu sta郡ii de înc<rcare electric< (cu minim 4 puncte de înc<rcare), care s< 
deserveasc< ambele sensuri, amplasate la distan郡e de aproximativ 20 km una fa郡< de 
cealalt<;  

ズ Dotarea cu parc<ri securizare, care sa deserveasc< ambele sensuri, amplasate la distan郡e 
de aproximativ 50 km una fa郡< de cealalt<;  

ズ Dotarea cu perdele forestiere în lungul re郡elei rutiere împotriva dispersiei poluan郡ilor 群i 
impotriva inzapezirii autostr<zilor; 

ズ Dotarea cu sisteme video pentru monitorizarea traficului 群i detectarea accidentelor ;  

ズ Dotarea cu sta郡ii meteorologice automate; 

ズ Dotarea cu echipamente pentru monitorizarea cantit<郡ii poluan郡ilor; 

ズ Dotarea cu sisteme de informare „real time” 群i sisteme de avertizare „early warning” 
pentru pasageri 群i gestionarii infrastructurii; 

ズ Dotarea cu sisteme automate de contorizare 群i identificare a tipului de vehicul. 

 

Costurile pentru realizarea acestor dot<ri au fost incluse de c<tre consultantul contractat în 
studiile de fezabilitate anexate acestui document. 

 

 

A. Proiecte situate pe reМeaua TEN-T 

 

Tabelul 17. Caracteristicile proiectelor situate pe reМeaua TEN-T st
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SecmHd NpBăd de 
:B 

CHgm gH<icimam diC 
PNRR はBi<さepdH 

fădă TVAひ 

CHgm mHma< 
はBi<さepdH 
fădă TVAひ 

Spdga aeCmdp cHgmp< 
adHapg 

A 7 - P<Hieｧmi – 

Bpｻăp 

63 358 

 

787 cHCfHdB deｬiｻp<pi diC SF 
fiCaCｨam diC LIOP ┸┶┷┺-

┸┶┸┶ はACeｲa ┻A┷ひ 

A 7 - Bpｻăp – 

FHcｧaCi 
83 448 996 cHCfHdB deｬiｻp<pi diC SF 

fiCaCｨam diC LIOP ┸┶┷┺-

┸┶┸┶ はACeｲa ┻A┸ひ 

A 7 - FHcｧaCi – 

Bacăp 

96 550 1236 cHCfHdB deｬiｻp<pi diC SF 
fiCaCｨam diC POIM ┸┶┷┺-

┸┶┸┶ はACeｲa ┻A┹ひ 

A 7 - Bacăp – 

PaｧcaCi 
82 404 812 cHCfHdB deｬiｻp<pi diC SF 

fiCaCｨam diC POIM 2014-

┸┶┸┶ はACeｲa ┻A┺ひ 

A 8 - Tgさ Mpdeｧ 
– Miedcpdea 
Nidajp<pi ぱ  

Leghin - 

PaｧcaCi 

59 405 790 cHCfHdB deｬiｻp<pi diC SF 
fiCaCｨam diC POIM ┸┶┷┺-

┸┶┸┶ はACeｲa ┻A┻ひ 

A 3 - Nădăｧe<p 
– Poarta 

Să<ajp<pi 

42 340 418 cHCfHdB deｬiｻp<pi diC SF 
fiCaCｨam diCPOIMP ┸┶┷┺-

┸┶┸┶ はACeｲa ┻A┼ひ 

A 1 - Margina - 

HH<dea 

9 190 302 cHCfHdB deｬiｻp<pi diC SF 
fiCaCｨam diC POIM ┸┶┷┺-

┸┶┸┶ はACeｲa ┻A┽ひ 

TOTAL  2695   
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În ce prive群te infrastructura de înc<rcare a vehiculelor cu combustibili alternativi, în cadrul 
proiectelor propuse spre finan郡are din PNRR, aceasta este inclus< 群i bugetat< în proiectul tehnic de 
construc郡ie al obiectivului general.  

Astfel, spa郡iile de servicii au fost proiectate s< respecte anumite tipuri de standarde. În cadrul 
spa郡iilor de servicii care includ 群i sta郡ii de înc<rcare electrice, acestea ocup< în medie un spa郡iu de 
80-100 mp (infrastructura aferent< sta郡iilor de înc<rcare const< în platforma efectiv<, instala郡iile 
electrice, racorduri la re郡ea 群i echipament de transformare).  

 

 

B. Infrastructura aferent< operaМionaliz<rii sistemelor de trafic inteligent – centru de 
management al traficului, sisteme de informare a utilizatorilor, interoperabilitatea 
sistemelor de transport 

 

 

Tabelul 18. Caracteristicile intervenМiilor infrastructurii aferente operaМionaliz<rii 
sistemelor de trafic inteligent 

Tia iCmedｬeCｨie NpBăd 
de :B 

CHgm gH<icimam 
diC PNRR 

はBi<さepdH fădă 
TVAひ 

CHgm mHma< 
はBi<さepdH 

fădă TVAひ 

Spdga aeCmdp 
cHgmp< 
adHapg 

IBa<eBeCmade gigmeB de 
dadiHdifpｻipCeね Begaje TA 
aeCmdp gecmHade<e de apmHgmdăｻi 
diC RHBâCiaせ 

IBa<eBeCmadea gigmeBe<Hd de 
BHCimHdiｻade ｧi iCfHdBade îC 
miBa dea< a< <Hcpdi<Hd de aadcade 
digaHCibi<e ae deｨeapa de 
apmHgmdăｻiせ 

IBa<eBeCmadea ｧi iCmegdadea 
gigmeBe<Hd ITS ae ApmHgmdada 
A3 Târgu-Mpdeｧ – Nădăｧe<pせ 

434 41 41 cHCfHdB 
deｬiｻp<pi 

diC SF 
fiCaCｨam 
diC POIM 

2014-2020 

はACeｲa 
5A8) 
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IBa<eBeCmadea ｧi iCmegdadea 
gigmeBe<Hd ITS ae ApmHgmdada 
A1 Sibiu – HH<deaせ 

IBa<eBeCmadea ｧi iCmegdadea 
gigmeBe<Hd ITS ae ApmHgmdada 
A1 Margina – Năd<acせ 

Smpdip de feｻabi<imame adiｬiCd 
agigpdadea cHCmiCpimăｨii 
gigmeBe<Hd ITS ae deｨeapa de 
ddpBpdi epdHaeCeせ 

CeCmdp< CaｨiHCa< de 
BaCageBeCm a< deｨe<ei dpmiede 
CaｨiHCa<eせ 

Smpdip de feｻabi<imame ｧi 
îCfiiCｨadea CeCmdp<pi NaｨiHCa< 
de MaCageBeCm a< Tdaficp<pi 
aeCmdp deｨeapa de apmHgmdăｻi ｧi 
ddpBpdi CaｨiHCa<eせ 

Ateliere mobile pentru 

iCmedｬeCｨii de pdgeCｨă ITSせ 

Achiｻiｨie VMS BHbi<e aeCmdp 
fpdCiｻade iCfHdBaｨii ね aｬedmiｻădi 
îC aediHade<e de ｬâdf de mdafic îC 
gaecia< îC geｻHCp< egmiｬa< ｧi 
geBCa<iｻadea <Hcp<pi pCpi 
accideCm aeCmdp apmHgmdăｻi ｧi 
ddpBpdi CaｨiHCa<e degchige 
mdaficp<pi iCmedCaｨiHCa<せ 

TOTAL  41   
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C. Infrastructura de taxare Кi control – instalaМii automate de m<surare a greut<Мii 
camioanelor  pentru zonele de frontier<, sisteme integrate de control rutier, taxarea 
camioanelor pe distanМ< parcurs< 

 

Tabelul 19. Caracteristicile intervenМiilor infrastructurii de taxare Кi control 

Tia iCmedｬeCｨie NpBăd 
de :B 

CHgm gH<icimam 
diC PNRR 

はBi<さepdH fădă 
TVAひ 

CHgm mHma< 
はBi<さepdH 
fădă TVAひ 

Spdga aeCmdp 
cHgmp< adHapg 

MHdedCiｻadea a ┸┸ de iCgma<aｨii 
de câCmădide gimpame îC ┷┶ apCcme 
de fdHCmiedăし iCc<pgiｬ 
apmHBamiｻadea acegmHdaせ 

PHdｨi de gabadim は┹┺ひせ 

SigmeBe iCmegdame de iCgaecmie 
dpmiedă îC ｬededea agigpdadii pCei 
BHCimHdiｻadi efecmiｬe a 
mdaficp<piし iCgaecｨia gigpdaCｨei 
mdaficp<pi ｧi câCmădidea 
ｬehicp<e<Hd degmiCame 
mdaCgaHdmp<pi de Bădfpdiせ 

SigmeB maｲade ae digmaCｨăせ 

n/a 79 79 CHCfHdB 
dame<Hd 
istorice cp 
adiｬide <a 
iCｬegmiｨii 
ageBăCămH
are 

implement

ame de 
cămde 
CさNさAさIさRさ 
SさAさ 

TOTAL  79   
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Întreaga investi郡ie aferent< sistemului de taxare 群i control privind traficul autovehiculelor grele are 
scopul general de reducere a emisiilor de GHG, fiind vizat< implementarea atât la nivel de politic< 
fiscal< 群i legislativ<, cât 群i la nivel  de dezvoltare a infrastructurii necesare. Astfel infrastructura 
men郡ionat< are rol de implementare a unui nou sistem electronic de taxare a vehiculelor poluante 
grele, conform principiului „poluatorul pl<te群te”, care s< genereze o diminuare a efectelor 
poluante, cu impact asupra îmbun<t<郡irii calit<郡ii vie郡ii 群i s<n<t<郡ii. Totodat<, se urm<re群te atingerea 
郡intelor asumate de România prin strategiile agreate la nivel european. 

În corelare cu aceast< investi郡ie, se vor asigura m<suri ca celelalte moduri de transport, în special 
cel feroviar, s< devin< mai competitiv 群i atractiv, în special în ceea ce prive群te transportul de marf<. 

Printre beneficiile a群teptate ale implement<rii acestei investi郡ii se num<r<: 

ズ      Cre群terea cu 10% a transferului de trafic (pasageri şi marf<) de la transportul rutier 
c<tre transportul feroviar, poluare redus< 群i siguran郡< crescut< pentru transportul rutier; 

ズ      Cre群terea cu 100% a cotei vehiculelor electrice/hibride din totalul parcului auto pân< 
în 2026 (raportat la valorile din 2020); 

ズ      Înnoirea a 200.000 de ma群ini din parcul auto pân< în anul 2026 (raportat la valorile 
din 2020) etc. 

 

 

 

 

D. InvestiМii în infrastructura existent< pentru siguranМa rutier< 

 

Tabelul 20. Caracteristicile intervenМiilor în investiМii în infrastructura existent< pentru 
siguranМa rutier< 

Tia iCmedｬeCｨie NpBăd 
de :B 

CHgm gH<icimam 
diC PNRR 

はBi<さepdH fădă 
TVAひ 

CHgm mHma< 
はBi<さepdH 
fădă TVAひ 

Spdga aeCmdp 
cHgmp< adHapg 

ABa<agadea de aadaaeme 
dpmiede cp dp<Hpdiし diC bemHC 
gap cp cab<pdiし îC fpCcｨie de 
miap< de ddpBし aeCmdp 

n/a 280 280 CHCfHdB dame<Hd 
diC gmpdip< RHad 
Safemｳ 
ICｬegmBeCm st
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cdeｧmedea gigpdaCｨei dpmiede 
îC ｻHCe<e cp digc cdegcpm de 
adHdpcede a accideCme<Hd 
dpmiedeせ 

Măgpdi de diBiCpade a 
cHCgeciCｨe<Hd adHdpge de 
cH<iｻipCi<e cp Hbiecme digide 
diC ｻHCa ddpBp<piし adiC 
amplasarea atenuatoarelor 

de iBaacm echiaaｨi cp gigmeB 
de demecｨie accideCme ｧi 
BHCimHdiｻade mdaficせ 

AchiｻiｨiHCadea de gigmeBe 
aeCmdp adHmejadea <pcdămHdi<Hd 
cade efecmpeaｻă iCmedｬeCｨii de 
pdgeCｨă <a iCfdagmdpcmpda 
apmHgmdăｻi<Hd ｧi de ddpBpdi 
CaｨiHCa<e degchige mdaficp<pi 
iCmedCaｨiHCa<し mia ししTruc: 
BHpCmed ammeCpamHdるせ 

CaBaaCie de SigpdaCｨă 
dpmiedă addegamă camegHdii<Hd 
ｬp<Cedabi<e de aadmiciaaCｨi <a 
mdaficせ 

AchiｻiｨiHCadea a ┷┶┶┶ 
<iBimamHade ｬimeｻăし ┹┶┶ dadade 
BHbi<e ｧi ┻┶┶  caBede ｬideH 

SaHdidea gigpdaCｨei dpmiede ae 
miBa de CHaameし adiC 
geBCa<iｻadea gecmHade<Hd de 
ddpB aedicp<Hage cp gpdge de 
<pBiCă ce pmi<iｻeaｻă eCedgie 
ｬeddeせ 

Didijadea mdaficp<pi dpmied ae 
miBa de CHaame adiC gmâ<aiｧHdi 

Program in 

Romania - AA-

┶┷┶┸┼┿ dea<iｻam de 
cămde EpdHaeaC 
ICｬegmBeCm BaC:せ 

  

http://support-

BagmさdHねｭa-

cHCmeCmねpa<Hadgね
┸┶┸┷ね┶┻ねRHadゆgaf
emｳゆPdHgdaBゆRH
BaCiaさadf 

 

CHCfHdB cp 
acHddp< caddp 
af<am îC ｬigHade 
aâCă îC ┸┶┸┸ diC 
cade ap fHgm 
gmabi<ime adeｨpdi<e 
pCimadeさ 

 

hmmaすねねeachiｻimiiさc
CadCdさdHねぬ 

 aHｻimia ┷┺┶┿ ねaagさ 
39  

 

CHgmpdi<e ap fHgm 
egmiBame îC baｻa 
adeｨpdi<Hd 
deｻp<mame diC 
deｬiｻe<e îCmHcBime 
ae acegma 
acmiｬimame îC st
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de didijadeし bpmHCi <pBiCHｧiし 
iCc<pgiｬ e<eBeCme de 
geBCa<iｻade dedicame 
adHmejădii aadmiciaaCｨi<Hd <a 
mdafic de aCiBa<e<e gă<bamiceせ 

Cdeｧmedea gigpdaCｨei dpmiede 
adiC i<pBiCadea gecmHade<Hd 
aedicp<Hageし adecpB ｧi 
HamiBiｻadea cHCgpBpdi<Hd <a 
gigmeBe<e de i<pBiCam 
eｲigmeCme adiC echiaadea cp 
gigmeB de me<egegmipCeせ 

Pagaje deCiｬe<ame aeCmdp 
cdeｧmedea gigpdaCｨei dpmiede ｧi 
e<iBiCadea b<Hcaje<Hd diC 
mdafic adecpB ｧi aagade<e 
aiemHCa<e はîC aediHada ┸┶┷┻-

┸┶┷┿ ae ddpBpdi<e CaｨiHCa<e 
diC adBiCigmdadea CさNさAさIさRさ 
SさAさ g-a adHdpg pC CpBăd de 
┸┾┷┽ accideCme dpmiede aｬâCd 
capｻă CeacHddadea adiHdimăｨii 
îCmde ｬehicp<e îC ｻHCa 
iCmedgecｨii<Hd îC pdBa cădHda 
┷┻┶ aedgHaCe ap decedamし ┿┻┷ 
ap fHgm daCime gdaｬ ｧi ┺┶┻┿ 
dăCime pｧHdひせ 

PdHiecm ai<Hm - Asigurarea unui 

gdad didicam de gigpdaCｨă 
dpmiedă ae pC gecmHd de 
apmHgmdadă cade gă aedBimă 
cidcp<aｨia ｬehicp<e<Hd 
apmHCHBeさ 

caddp< adHiecme<Hd 
de apmHgmdăｻiさ 

TOTAL  280   
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În ceea ce prive群te elementele de digitalizare din infrastructura de siguran郡< rutier< propus< 
a fi finan郡at< prin PNRR, tabelul de mai jos identific< costurile pe tip de investi郡ie. 

 

 

Tabelul 21. Costurile pe tip de intervenМie în ceea ce priveКte elementele de digitalizare din 
infrastructura de siguranМ< rutier< propus< pentru finanМare din PNRR (Anexa 5A9) 

Ndさ 
Cdmさ 

DeCpBide adHiecm de gigpdaCｨă dpmiedă CHBaHCeCma de digima<iｻade 

CHgm 
egmiBam 

はBi<さepdHひ 

1 

Măgpdi de diBiCpade a cHCgeciCｨe<Hd 
adHdpge de cH<iｻipCi<e cp Hbiecme digide 
diC ｻHCa ddpBp<piし adiC amplasarea 

ameCpamHdi<Hd de iBaacm echiaaｨi cp 
gigmeB de demecｨia accideCme ｧi 
BHCimHdiｻade mdafic 

Ade cHBaHCeCma de digima<iｻadeさ 
SigmeBe<e de demecｨia accideCme 
fiiCd cHCecmame <a gedｬed ｧi 
gHfmｭade gaecia<iｻam 

┼さ┹ 

2 

Cdeｧmedea gigpdaCmei rutiere prin 

i<pBiCadea gecmHade<Hd aedicp<Hageし 
adecpB ｧi HamiBiｻadea cHCgpBpdi<Hd <a 
gigmeBe<e de i<pBiCam eｲigmeCme adiC 
echiaadea cp gigmeB de me<egegmipCe 

Ade cHBaHCeCma de digima<iｻadeさ ┼さ┽ 

3 

CaBaaCie de SigpdaCｨă dpmiedă addegamă 
camegHdii<Hd ｬp<Cedabi<e de aadmiciaaCｨi <a 
mdafic 

Ade cHBaHCeCma de digima<iｻadeさ 
PdHiecmp< ｬa fi dedp<am adiC 
echiaaBeCme digima<e 

┷さ┶ 

4 

PdHiecm ai<Hm - Agigpdadea pCpi gdad 
didicam de gigpdaCｨă dpmiedă ae pC gecmHd 
de apmHgmdadă cade gă agigpde cidcp<aｨia 
ｬehicp<e<Hd apmHCHBe 

Ade cHBaHCeCma de digima<iｻadeさ 
ICfdagmdpcmpda dpmiedă ｬa 
cHBpCica adiC gigmeBe digima<e cp 
ｬehicp<e<e dpmiede 

┼さ┸ 

5 

IBa<eBeCmade gigmeB de dadiHdifpｻipCeね 
Begaje TA aeCmdp gecmHade<e de 
apmHgmdăｻi diC RHBâCia 

Are cHBaHCeCma de digima<iｻadeさ 
PdHiecmp< ｬa fi iCc<pg ｧi iCmegdam îC 
mHame CeCmde<e de MHCimHdiｻade ｧi 
ICfHdBade eｲigmeCme iad ce<e 
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ｬiimHade ｬHd iCc<pde aceagma 
cHBaHCeCma îCcă de <a cHCgmdpide 

6 

IBa<eBeCmadea ｧi iCmegdadea gigmeBe<Hd 
ITS pe ApmHgmdada A┹ Tâdgp-Mpdeｧ – 

Nădăｧe<p 

Egme pC adHiecm de digima<iｻadeし 
cH<ecmade dame ｧi fpdCiｻade 
iCfHdBaｨii 

┿さ┷ 

7 
IBa<eBeCmadea ｧi iCmegdadea gigmeBe<Hd 
ITS ae ApmHgmdada A┷ Sibip – HH<dea 

Egme pC adHiecm de digima<iｻadeし 
cH<ecmade dame ｧi fpdCiｻade 
iCfHdBaｨii 

┼さ┷ 

8 
IBa<eBeCmadea ｧi iCmegdadea gigmeBe<Hd 
ITS ae ApmHgmdada A┷ MadgiCa – Năd<ac 

Egme pC adHiecm de digima<iｻadeし 
cH<ecmade dame ｧi fpdCiｻade 
iCfHdBaｨii 

┼さ┼ 

9 

Smpdip de feｻabi<imame adiｬiCd îCfiiCｨadea 
CeCmdp<pi NaｨiHCa< de Management al 

Tdaficp<pi aeCmdp deｨeapa de apmHgmdăｻi 
ｧi ddpBpdi CaｨiHCa<e 

ÎC baｻa gmpdip<pi ge ｬa iBa<eBeCma  
pC adHiecm de digima<iｻadeし 
cH<ecmade dame ｧi fpdCiｻade 
iCfHdBaｨii 

┶さ┹ 

10 

ÎCfiiCｨadea CeCmdp<pi NaｨiHCa< de 
MaCageBeCm a< Tdaficp<pi pentru 

deｨeapa de apmHgmdăｻi ｧi ddpBpdi 
CaｨiHCa<e 

Egme pC adHiecm de digima<iｻadeし 
cH<ecmade dame ｧi fpdCiｻade 
iCfHdBaｨii 

┽さ┷ 

11 

Smpdip de feｻabi<imame adiｬiCd 
iBa<eBeCmadea gigmeBe<Hd de 
BHCimHdiｻade ｧi iCfHdBade îC miBa dea< a< 
<Hcpdi<Hd de aadcade digaHCibi<e ae 
deｨeapa de apmHgmdăｻi 

ÎC baｻa gmpdip<pi ge ｬa iBa<eBeCma  
pC adHiecm de digima<iｻadeし 
cH<ecmade dame ｧi fpdCiｻade 
iCfHdBaｨii 

┶さ┸ 

12 

SigmeB de BHCimHdiｻade ｧi iCfHdBade îC 
miBa dea< a< <Hcpdi<Hd de aadcade 
digaHCibi<e ae deｨeapa de apmHgmdăｻi 

Egme pC adHiecm de digima<iｻadeし 
cH<ecmade dame ｧi fpdCiｻade 
iCfHdBaｨii 
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13 

Smpdip de feｻabi<imame adiｬiCd agigpdadea 
cHCmiCpimăｨii gigmeBe<Hd ITS ae deｨeapa 
de ddpBpdi epdHaeCe 

ÎC baｻa gmpdip<pi ge ｬa iBa<eBeCma  
un adHiecm de digima<iｻadeし 
cH<ecmade dame ｧi fpdCiｻade 
iCfHdBaｨii 

┶さ┸ 

14 
Ame<iede BHbi<e aeCmdp iCmedｬeCｨii de 
pdgeCｨă ITS 

Ade cHBaHCeCma de digima<iｻadeさ 
Se mdaCgBim iCfHdBaｨii degade 
ｻHCe<e pCde ge dedp<eaｻă <pcdădi<e 
ｧi aediHada acegmHda 

┶さ┹ 

15 

Smpdip de feｻabi<imame adiｬiCd 
implementarea Sistemului ITS pentru 

cHCmdH<p< beCｻi<Hd deｬedgibi<e ae DN┹┿し 
:B ┷┸ぱ┹┾ - :B ┷┺ぱ┺┶┶ 

Egme pC adHiecm de digima<iｻadeし 
cH<ecmade dame ｧi fpdCiｻade 
iCfHdBaｨii 

┶さ┷ 

16 

Implementarea Sistemului ITS pentru 

cHCmdH<p< beCｻi<Hd deｬedgibi<e ae DN┹┿し 
:B ┷┸ぱ┹┾ - :B ┷┺ぱ┺┶┶ 

ÎC baｻa gmpdip<pi ge ｬa iBa<eBeCma  
pC adHiecm de digima<iｻadeし 
cH<ecmade dame ｧi fpdCiｻade 
iCfHdBaｨii 

┸さ┶ 

17 

TdaiCiCgpdi gi gchiBbpdi de eｲaedieCma a 
aedgHCa<p<pi CNAIR SA cp gaecia<iｧmi diC 
tadi cp bpCe adacmici îC gigpdaCma 
cidcp<amiei ｧi ITS 

Ade cHBaHCeCma de digima<iｻade ┹さ┽ 

18 

Achiｻiｨia pCpi SigmeB de MaCageBeCm a< 
SeBCa<iｻadii Rpmiede Vedmica<eし 
OdiｻHCma<e ｧi a E<eBeCme<Hd Pagiｬe de 
Siguranta Rutiere 

Ade cHBaHCeCma de digima<iｻadeさ 
PdiC acegm gigmeB ge ｬa mdece <a pC 
BaCageBeCm a< geBCa<iｻadii dpmied 
digima<さ 

┼さ┻ 

19 

Achiｻiｨie VMS BHbi<e aeCmdp fpdCiｻade 
iCfHdBaｨii ね aｬedmiｻădi îC aediHade<e de 
ｬâdf de mdafic îC gaecia< îC geｻHCp< egmiｬa< 
ｧi geBCa<iｻadea <Hcp<pi pCpi accideCm 
aeCmdp apmHgmdăｻi ｧi ddpBpdi CaｨiHCa<e 
degchige mdaficp<pi iCmedCaｨiHCa<ね ┿┶ 
bpcăｨi 

Ade cHBaHCeCma de digima<iｻadeさ 
PdiC acegm gigmeB ge ｬa mdece la un 

BaCageBeCm a< geBCa<iｻadii dpmied 
digima<さ 

┸さ┼ 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.I.4 Transport sustenabil 

 

 

TOTAL 79.1 

   

 

Investi郡ii 2 - Modernizarea liniilor de cale ferat< inclusiv implementarea Sistemului 
European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS), nivel 2, centralizarea sta郡iilor; 
reînnoirea 群i electrificarea liniilor de cale ferat< pentru sec郡iunile selectate (reprezentând 
faza 1 din procesul de modernizare); 

 

A. Modernizari inclusiv ERTMS 

 

Tabelul 22. Costul moderniz<rii liniilor de cale ferat< pe sectoare 

 

SecmHd 

NpBăd 
de :B 

CHgm gH<icimam 
diC PNRR 

はBi<さepdH fădă 
TVAひ 

CHgm mHma< 
はBi<さepdH 
fădă TVAひ 

Spdga aeCmdp cHgmp< 
adHapg 

Adad - TiBiｧHada - 

CadaCgebeｧし TEN-T Core 
155 1301 1475 

cHCfHdB deｬiｻp<pi 
diC SF fiCaCｨam diC 
LIOP 2014-2020 

はACeｲe<e ┻Bひ 

C<pj-NaaHca - EaigcHaia 
BihHdし TEN-T 

CHBadeheCgiｬe 

 

156 1294 1469 

cHCfHdB deｬiｻp<pi 
diC SF fiCaCｨam diC 
LIOP 2014-2020 

はACeｲe<e ┻B┸ひ 

TOTAL  2595   

Costuri pentru implementarea ERTMS 

Pentru defalcarea scopului de semnalizare , pe categorii de lucr<ri, au fost definite urm<toarele: 

ズ Componenta de semnalizare electronica(interlocking) – reprezinta aproximativ 60% din 
valoarea tuturor lucr<rilor; st
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ズ Lucrari exterioare (care reprezinta aproximativ 55% din valoarea lucr<rilor de 
semnalizare); 

ﾖ containere de semnalizare pentru fiecare sta郡ie; 

ﾖ semnale de circulatie; 

ﾖ trasee de cabluri în sta郡ii 群i pe intervale; 

ﾖ electromecanisme de macaz; 

ﾖ echipamente de barier< pentru toate trecerile la nivel de pe traseu; 

ﾖ circuite de cale electronice; 

ﾖ echipamente 群i cabluri pentru lucr<rile provizorii în vederea men郡inerii în circula郡ie 
a unui num<r variabil de linii în sta郡ii 群i a unui fir de circulatie, pe toata perioada de 
execu郡ie a lucr<rilor. 

 

ズ Software (care reprezinta aproximativ 40% din valoarea lucrarilor de semnalizare, 
procent care poate s< varieze în func郡ie de valoarea soft-ului fiec<rui ofertant): 

ﾖ software pentru lucr<rile definitive – Bloc de linie Automat Integrat (BLAI); 

ﾖ software pentru lucr<ri provizorii – adaptare Bloc de Linie Automat 群i Centralizare 
Electrodinamica; 

ﾖ realizarea interfe郡elor cu CE-uri alaturate si cu cladirile OCC din zona în vederea 
asigurarii interoperabilitatii re郡elei; 

ﾖ Realizare interfe郡elor cu CED-uri provizorii pentru fiecare conexiune cu o linie f<r< 
CE; 

ﾖ Realizare interfe郡elor CE - RBC. 

 

ズ Instruire(reprezinta aproximativ 5% din valoarea lucrarilor de semnalizare) – instruire 
personal autorizat pentru perioada de exploatare; 

 

ズ Componenta de ETCS(European Train Control System) – reprezinta aproximativ 20% 
din valoarea tuturor lucrarilor; 

ﾖ Montare RBC(Radio Block Center); 

ﾖ Montare eurobalize pe toata lungimea; st
iri
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ﾖ Software pentru ETCS. 

 

ズ Componenta de TMS(Track Management System) – reprezinta aproximativ 10% din 
valoarea tuturor lucrarilor: 

ﾖ Montare echipamente SDH(Synchronous Digital Hierarchy) pentru centrele de 
management trafic 

 

ズ Componenta de GSM – R (GSM-Railway), IP/MPLS si CCTV – reprezinta aproximativ 
10% din valoarea tuturor lucr<rilor: 

ﾖ GSM-R – realizare studio radio 群i proiectare re郡ea turnuri GSM-R; 

ﾖ GSM-R – montare BTS(Base Transceiver Station), turnuri GSM-R 群i container; 

ﾖ GSM-R – montare BSC(Base Station Controller); 

ﾖ IP/MPLS – montarea tuturor echipamentelor de transport care asigura transportul 
informa郡iei 群i instalarea softurilor necesare realizarii functionalitatii sistemului; 

ﾖ CCTV – montare instalatie, cu stalpi dedicati si camera video 群i realizare leg<turi 
cu punctele de decizie. 

 

Suplimentar, fa郡< de aceasta definire a categoriilor de lucr<ri, în cadrul lucr<rilor de semnalizare 
intr< 群i urm<toarele: 

ズ Electroalimentare din trei surse prin achizi郡ia echipamentelor 群i realizarea racordurilor 
pentru fiecare echipament nou în parte (re郡ea na郡ional< – prin intermediul posturilor de 
transformare, linie de contact – prin intermediul posturilor de transformare 群i grup 
electrogen); 

ズ Achizitie echipamente pentru testarea sistemelor 群i verificarea lor statica si dinamica(de 
ex. Tren de masura, control si reglaj a echipamentelor); 

ズ Cl<dire Centru Opera郡ional de Control al Traficului 群i Cl<dire Centru Management Trafic. 
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Tabelul 23.a Costul pentru modernizarea cu ERTMS 

Ndさ PdHiecmp< 
Lungime 

は:Bひ 

SmaCdadd de cHgm 
ERTMS 

はBi<さEpdHね:Bひ 

A<me iCmedｬeCｨii 
adiaceCme 
ERTMSに 

Cost total 

ERTMS はBi<さEひ 

1 
C<pj NaaHca - Odadea - 

Eaさ BihHd 
155 ┷さ┸ 75 261 

2 
Adad - TiBiｧHada - 

CadaCgebeｧ 
158 ┷さ┸ 75 ┸┼┺さ┼ 

TOTAL 313   525.6 

 

* Cl<dire Centru OperaМional de Control al Traficului Кi Cl<dire Centru Management Trafic, 

Echipamente pentru testarea sistemelor Кi verificarea lor static< Кi dinamic<, 

Echipamente de electroalimentare din trei surse, 

(Not<: având în vedere consumul mare de energie electric< al noilor echipament, este nevoie de 
înlocuirea tuturor transformatoarelor existente în acest moment în reМea). 

 

Tabelul 23.b Justificarea costurilor pentru modernizarea c<ii ferate cu instalaМia 
ERTMS, în raport cu costurile de implementare din proiectul de modernizare Simeria 

- Gurasada - Km 614 

 

Tia ICmedｬeCｨie ERTMS LHm ┸A 
はBi<さEひ 

LHm ┸B 
はBi<さEひ 

LHm ┸C 
はBi<さEひ 

LHm ┹ 
はBi<さEひ 

THma< 
はBi<さEひ 

LpCgiBe 
gecmHd 

は:Bひ 

CHgmね:B 
はBi<さEひに 

SeBCa<iｻade ┹┹さ┾ ┹┸さ┶ ┸┸さ┾ ┼┷さ┷ ┷┺┿さ┽ ┷┺┺さ┶ ┷さ┶┺ 
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SeBCa<iｻade cp iCdidecme ｧi 
adHfim 

┹┿さ┷ ┹┽さ┶ ┸┻さ┹ ┼┽さ┺ ┷┼┾さ┾ 
┷さ┷┽ 

*Costurile de implementare sunt la nivelul anului 2015. 

 

Având în vedere costurile care vizeaz< instalarea echipamentului ERTMS pentru proiectul  
modernizare Simeria - Gurasada - Km 614, aflat în implementare, pentru proiectele propuse prin 
PNRR a fost stabilit un standard de cost de 1.2 mil euro/km, raportând costul total estimat de 168 
mil euro la lungimea proiectului de 144 km.  

 

  

B. Electrific<ri 

 

Tabelul 24. Costul electrific<rii liniilor de cale ferat< pe sectoare 

SecmHd 
NpBăd 
de :B 

CHgm gH<icimam 
diC PNRR 

はBi<さepdH fădă 
TVAひ 

CHgm mHma< 
はBi<さepdH 

fădă TVAひ 

Spdga aeCmdp cHgmp< 
adHapg 

CHCgmaCｨa - MaCga<iaし 
Non TEN-T – 

adHapCede de a iCmda 
pe TEN-T 

CHBadeheCgiｬe ca 
prelungire a 

cHdidHdp<pi TEN-T 

Core  

 

43 ┷┸┹に 123 

CHCfHdB dame<Hd 
igmHdice cp adiｬide <a 
adHiecme<e de deîCCHide 
dea<iｻame de cămde CFR 

ICfdagmdpcmpdă ｧi a 
deｬiｻe<Hd de cHgmpdi diC 
gmpdii<e de feｻabi<imame 

Lpcdădi de e<ecmdificade 
a gecmHdp<pi BadbHｧi - 

Tecpci ぱ e<ecmdificădi<e 
diC <pCgp< adHiecme<Hd de 
BHdedCiｻade 

Vide<e - Gipdgipし TEN-T 

CHBadeheCgiｬe – 

BiggiCg <iC: de 

67 ┺┼にに 46 st
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e<ecmdificade pentru 

cHdidHd mdaCgfdHCma<ied 

TOTAL  169   

 

*intervenYia presupune lucr<ri de electrificare, reînnoire şi centralizari electronice; 

** intervenYia presupune lucr<ri de electrificare şi reînnoire; 

 

C. Reînnoiri 

 

Tabelul 25. Costul reînnoirii liniilor de cale ferat< pe sectoare 

SecmHd 

NpBă
d de 
:B 

CHgm gH<icimam 
diC PNRR 

はBi<さepdH fădă 
TVAひ 

CHgm mHma< 
はBi<さepdH fădă 

TVAひ 

Spdga aeCmdp cHgmp< adHapg 

Bpcpdeｧmi – 
Pimeｧmiし TEN-T 

CHBadeheCgiｬe 
198 ┸┸┹さ┹ 223 

CHCfHdB dame<Hd igmHdice cp 
adiｬide <a adHiecme<e de deîCCHide 
dea<iｻame de cămde CFR 
ICfdagmdpcmpdăし ae gecｨipCi<e 
Olteni - Gă<ămeCi ｧi Chimi<a - 

SăbădeCiし cp adiｬide <a îC<Hcpidea 
caddp<piし aiamdă gaadmăし mdaｬedgăし 
ｧiCă ae gecmHade Bai <pCgiし 
aeCmdp a ge amiCge ｬimeｻa 
cHCgmdpcmiｬă ｧi chiad deaăｧidea 
acegmeia 

Lpcdădi de deîCCHide a căii fedame 
ae gecｨipCi<e O<meCi - Gă<ămeCi 
はdpma ┿┶┶ひ ｧi Chimi<a - SăbădeCi 
(ruta 901 

Reｧiｨa - 

Voiteni 
65 53 53 
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TOTAL  276.3   

 

 

Linia Bucure群ti (Chitila) – Pite群ti 

Lungimea c<ii ferate propus< pentru renewal este de 109 km de cale ferat< dubl< între Bucure群ti 群i 
Pite群ti. Întrucât sec郡iunea Bucure群ti - Chitila a fost modernizat< prin proiectul Bucure群ti - Ploie群ti 
- Câmpina, r<mân astfel 100 km de cale ferat< care urmeaz< a fi îmbun<t<郡i郡i. În prezent, CNCF 
CFR SA execut< în regie proprie lucr<ri de îmbun<t<郡ire a c<ii ferate pe o lungime de aproximativ 
12 km între Chitila 群i Bâldana. A群adar, lungimea c<ii ferate dintre Bucure群ti 群i Pite群ti care va fi 
supus< interven郡iei de renewal este de 88 km, propus< a fi finan郡at< prin PNRR. 

Pentru execu郡ia lucr<rilor de modernizare pe distan郡a r<mas< sunt necesare cantit<郡i importante de 
materiale (330.066 buc<郡i traverse din beton, 群in< CF 23.760 tone,  127 buc<郡i aparate de cale, 
380.160 mc de piatr< spart<, etc). Înaintea lucr<rilor de înlocuire a elementelor suprastructurii c<ii, 
se realizeaz< ranforsarea stratului de funda郡ie pe care este asezata prisma de balast. 

Execu郡ia lucr<rilor se va realiza cu ma群ini 群i utilaje de mare productivitate (trenuri de lucru pentru 
realizare substrat, trenuri de înlocuire traverse 群i 群in< CF, ma群ini grele de cale pentru execu郡ia 
lucr<rilor de ciuruire, de buraj 群i de profilare a prismului de piatr< spart<, etc). 

Structura de cost estimat pentru realizarea lucr<rilor pe distan郡a de 88 km cale este urm<toarea: 

ズ Cost materiale – 122.7 mil euro; 

ズ Cost manoper< – 44.6 mil euro; 

ズ Cost utilaje – 39.6 mil euro; 

ズ Alte cheltuieli (transport, logistic<, etc) – 15.6 mil euro. 

  

COST TOTAL ESTIMAT  LUCR;RI = 275.7 mil Euro cu TVA (223.3 mil euro f<r< TVA) 

 Costul estimat execu郡ie lucr<ri pentru 1 km cale se compune din: 

ズ Cost materiale – 1.39 mil euro; 

ズ Cost manoper< – 0.51 mil euro; 

ズ Cost utilaje – 0.45 mil euro; 

ズ Alte cheltuieli (transport, logistic<, etc) – 0.17 mil euro. 
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Total cost per km cale = 2.53 mil euro/km cu TVA 

 

D. Quick Wins 

Tabelul 26. Contul pentru lucr<ri de tipul Quick Wins 

SecmHd 

NpBăd de 
:B 

degfăｧpd
aｨi 

CHgm 
gH<icimam diC 

PNRR 

はBi<さepdH 
fădă TVAひ 

CHgm mHma< 
はBi<さepdH 
fădă TVAひ 

Spdga aeCmdp cHgmp< 
adHapg 

Bpcpdeｧmi - CdaiHｬaし TEN-T 

Core - CHdidHdp< RiC - DpCăde 
はdaBpda gpdicăひ 

 

416 120 120 

CHCfHdB cHgmpdi<Hd 
defiCime îC fpCcｨie de 
adiHdimiｻadea 

iCmedｬeCｨii<Hd diC 
caddp< SF-ului 

fiCaCｨam diC POIM 
2014-┸┶┸┶ はACeｲa 
5B) 

CHgmpdi<e ap fHgm 
gmabi<ime îC fpCcｨie 
de adiHdimiｻadea 
iCmedｬeCｨii<Hd diC 
caddp< gmpdip<pi de 
feｻabi<imame aeCmdp 
<pcdădi de mia Qpic: 
WiCgし cade ge 
baｻeaｻă <a dâCdp< <pi 
ae cHgmp< <pcdădi<Hd 
apCcmpa<e efecmpame 
aâCă îC adeｻeCm de 
cămde CNCF CFR SAし 
<pcdădi aeCmdp 
eliminarea 

degmdicｨii<Hd 
apCcmpa<e de ｬimeｻă 

Adad - Odadeaし TEN-T 

CHBadeheCgiｬe 
121 ┾さ┺ ┾さ┺ 

Sibiu - CHaｧa Micăし  TEN-T 

CHBadeheCgiｬe 
45 ┻さ┺ ┻さ┺ 

Odadea - Satu Mare - Ha<Bepし 
TEN-T CHBadeheCgiｬe 

156 ┸さ┻┻ ┸さ┻┻ 

Aaahida - Dej - Baia Mare - 

Samp Madeし TEN-T 

CHBadeheCgiｬe 

321 ┾┿さ┽ ┾┿さ┽ 

Dej - Bec<eaC - I<ｬa Micaし TEN-

T Core  
96 ┷さ┾ ┷さ┾ 

Mădăｧeｧmi - Tecpci - Bâd<ad - 

Vaslui - Iaｧiし Magistrala 

fedHｬiadă 

189 ┻┶さ┿ ┻┶さ┿ st
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Adjpd - Sicp<eCiし TEN-T 

CHBadeheCgiｬe 
174 ┸さ┺ ┸さ┺ 

ｧi e<iBiCadea 
apCcme<Hd 
aedicp<Hage 

Lpcdădi de mia Qpic: 
WiCg efecmpame ae 
Bagigmda<a ┻┶┶し îCmde 
Bpｻăp ｧi Adjpd 

Fi<iaｧi - Tgさ Jip - PemdHｧaCi - 

SiBediaし TEN-T 

CHBadeheCgiｬe 

 

292 ┷┺さ┺ ┷┺さ┺ 

Pimeｧmi - Slatina - CdaiHｬaし  
dpmă ecHCHBică 

142 ┷┽さ┷ ┷┽さ┷ 

CHｧ<adip - Teipｧ - C<pj-
NaaHcaし TEN-T Core 

211 ┷┹┿さ┹┻ ┷┹┿さ┹┻ 

TOTAL 2163 452 452  
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Justificare costuri Quick Wins: 

Tabelul 27. Defalcarea pe elemente de cost Кi prin raportare la num<rul de kilometri desf<КuraМi a sumelor propuse spre finanМare 
prin PNRR 

Ndさ 
Cdmさ 

PdHiecm 

LpCgiBe a 
mHma<ăぷ a 
<iCiei は:B 

degfagpdaｨi
ひ 

KM 

deaadaｨi 
gchiBba

mHdi 

adeｨ 
fădă 
TVA 

 
 

 
 

 

cp TVA 
 

CHgmp< 
iCc<pde 

CHgmね:B 
はBi<さepdHひ 

 
 

cHgm aed 

 

1 
Bpcpdeｧmi - 

CdaiHｬa 
┺┷┼さ┶┶ ┿┼さ┶┶ ┹┸さ┶┶ ┷┸┶さ┶┶ ┷┶さ┸┾ ┷┺さ┹┶ ┷┺さ┹┹ ┼┸さ┻┶ ┷┾さ┻┿ ┷┺┸さ┾┶ 

dea<iｻad
ea liniei 

はｧiCă 
mdaｬedge

し 
material 

marunt 

ca<eし 
aiamdă 

gaadmăし 
PSS 

plus 

manope

dăひ 

┶さ┼┽ ┷┾┶┶さ┶┶ ┽┿し┹┹┹ 

2 Adad - Odadea ┷┸┷さ┶┶ ┽さ┶┶ ┶さ┶┶ ┾さ┺┶ ┶さ┽┸ ┷さ┶┶ ┷さ┶┶ ┺さ┹┽ ┷さ┹┶ ┿さ┿┿ ┶さ┽┶ ┻┿さ┶┶ ┷┼┿し┸┾┷ 

3 
Sibip - CHaｧa 

Mică 
┺┻さ┶┶ ┺さ┻┶ ┶さ┶┶ ┻さ┺┶ ┶さ┺┼ ┶さ┼┺ ┶さ┼┺ ┸さ┾┷ ┶さ┾┺ ┼さ┺┹ ┶さ┽┶ ┾┶さ┶┶ ┾┶し┹┸┻ 

4 
Odadea - Samp 
Made - Ha<Bep 

┷┻┼さ┶┶ ┷さ┻┶ ┻さ┶┶ ┸さ┻┻ ┶さ┸┸ ┶さ┹┶ ┶さ┹┶ ┷さ┹┹ ┶さ┹┿ ┹さ┶┹ ┶さ┺┿ ┹┻さ┶┶ ┾┼し┽┶┶ 

5 

Aaahida - Dej - 

Baia Made - Samp 
Made 

┹┸┷さ┶┶ ┽┶さ┶┶ ┹┾さ┶┶ ┾┿さ┽┶ ┽さ┼┿ ┷┶さ┼┿ ┷┶さ┽┷ ┺┼さ┽┸ ┷┹さ┾┿ ┷┶┼さ┽┺ ┶さ┼┼ ┷┷┶┶さ┶┶ ┿┽し┶┹┿ 

6 
Dej - Bec<eaC - 

I<ｬa Mica 
┿┼さ┶┶ ┷さ┻┶ ┶さ┶┶ ┷さ┾┶ ┶さ┷┻ ┶さ┸┷ ┶さ┸┷ ┶さ┿┺ ┶さ┸┾ ┸さ┷┺ ┶さ┽┶ ┷┶┶さ┶┶ ┸┷し┺┸┶ 

7 Adjpd - Sicp<eCi ┷┽┺さ┶┶ ┸さ┶┶ ┶さ┶┶ ┸さ┺┶ ┶さ┸┷ ┶さ┸┿ ┶さ┸┿ ┷さ┸┻ ┶さ┹┽ ┸さ┾┼ ┶さ┽┶ ┹┿さ┶┶ ┽┹し┸┹┷ 

8 

Fi<iaｧi - TgさJip - 

PemdHｧaCi - 

SiBedia 

┸┿┸さ┶┶ ┷┸さ┶┶ ┶さ┶┶ ┷┺さ┺┶ ┷さ┸┹ ┷さ┽┸ ┷さ┽┸ ┽さ┻┶ ┸さ┸┹ ┷┽さ┷┺ ┶さ┽┶ ┷┾┻さ┶┶ ┿┸し┼┸┽ 

9 
Pimeｧmi - S<amiCa 

- CdaiHｬa 
┷┺┸さ┶┶ ┷┺さ┶┶ ┸さ┶┶ ┷┽さ┷┶ ┷さ┺┽ ┸さ┶┺ ┸さ┶┺ ┾さ┿┷ ┸さ┼┻ ┸┶さ┹┻ ┶さ┼┿ ┼┻┶さ┶┶ ┹┷し┹┶┼ st
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10 
CHｧ<adip - Teipｧ 

- C<pj NaaHca 
┸┷┷さ┶┶ ┷┷┸さ┶┶ ┹┹さ┶┶ ┷┹┿さ┹┻ ┷┷さ┿┺ ┷┼さ┼┷ ┷┼さ┼┺ ┽┸さ┻┽ ┸┷さ┻┿ ┷┼┻さ┾┹ ┶さ┼┾ ┷┾┶┻さ┺┶ ┿┷し┾┻┶ 

 THma< 1974.00 320.50 110.00 401.10 34.37 47.81 47.89 208.89 62.13 477.30  0.67 5853.40 ┾┷し┻┺┸ 

 

 

 

F. Centraliz<ri electronice 群i electro-dinamice 

 

Tabelul 28. Costul pentru centraliz<ri electronice Кi electro-dinamice pe sectoare de cale ferat< 

SecmHd NpBăd de 
:B 

CHgm gH<icimam 
diC PNRR 

はBi<さepdH fădă 
TVAひ 

CHgm mHma< 
(Bi<さepdH fădă 

TVAひ 

Spdga aeCmdp cHgmp< adHapg 

RăｻbHieCi - Tgさ Mpdeｧ 59 13 13 CHgmpdi<e ap fHgm gmabi<ime cHCfHdB 
dame<Hd igmHdice cp adiｬide <a 
iBa<eBeCmadea adHiecme<Hd de 
ceCmda<iｻade ｧi diC deｬiｻe<e de 
cHgmpdi a<e gmpdii<Hd de feｻabi<imame 

Vedeｧmi - BHmHｧaCi 44 6 6 

Bacăp - Piamda NeaBｨ  11 11 11 

Reｧiｨa Spd - CadaCgebeｧ 8 8 8 st
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CeCmda<iｻădi e<ecmdH-diCaBice 
aeCmdp gmaｨii<eす ABadadiaし Bpｧagし 
BaCcaし TâdgHｬiｧmeし Npcemし BagcHｬし 
Acâｧし Viｧep< de JHgし DiHgigし 
Biharia 

6 6 6 CeCmda<iｻădi<e de ae <iCii<e Adjpd - 

Sicp<eCi ｧi I<ia - LpgHj  

TOTAL  44   
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Tabelul 29. Justificarea costurilor aferente investiМiilor în centralizare  

Ndさ 
Cdmさ 

PdHiecmp< CHgm 
egmiBam 
はBi<さepd

Hひ 

SecmHdp< de ca<e fedamă Jpgmificadea 
cHgmpdi<Hd 

E<eBeCme de cHgm 

1 ABadadia ┶さ┻┺ gecmHdp< Fi<iaｧi - Tgさ Jip CHgmpdi Bedii aeCmdp 
H iCgma<aｨie de 
ceCmda<iｻadeし ae baｻa 
aCa<iｻe<Hd ecHCHBice 
diC aCii aCmediHdiさ 

┷さ ICgma<aｨia de 
ceCmda<iｻade 
はe<ecmdHa<iBeCmadeし aaadam 
de cHBaCdăし daBe cp 
de<eeし e<ecmdHBecaCigBe 
de Bacaｻし cidcpime de ca<e 
ｧi geBCa<eひ  - ┽┻½ diC mHma< 
cHgmpdiせ 

┸さ Reｨea cab<pdi - ┸┻½ diC 
mHma< cHgmpdiさ 

2 Bpｧag ┶さ┻┺ gecmHdp< Baia Made - Satu Mare 

3 BaCca ┶さ┻┺ gecmHdp< Bâd<ad - Vaslui 

4 TadgHｬiｧmeし  
Npcemし BagcHｬ 

┷さ┼┹ gecmHade<e Timp - PiemdHｧima ｧi Pimeｧmi - 

Cpdmea de Adgeｧ 

5 Acâｧし Viｧep< de 
JHg 

┷さ┶┿ gecmHade<e Za<ăp - Cadei ｧi Sa<ｬa - 

Sighemp MadBaｨiei 

6 DiHgigし Bihadia ┷さ┶┿ gecmHdp< Odadea - Carei 

7 PămdHaia ┶さ┺┿ gecmHdp< Bpcpdeｧmi - Pimeｧmi Costuri pentru 

deîCmdegidea 
iCgma<aｨii<Hd de b<Hc 
de <iCie apmHBamさ 

Reｨeapa de cab<pdi 

8 Mămăgadpし  Că<aC ┶さ┿┾ gecmHade<e Bpcpdeｧmi - Pimeｧmi ｧi 
PemdHｧaCi - Simeria st
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9 BdHｧmeCiし 
GhidigeCi 

┶さ┿┾ gecmHade<e UdｻiceCi - S<HbHｻia ｧi Tecpci - 

Bâd<ad 

THma< 7.88      

  

 

   

Ndさ 
Cdmさ 

PdHiecmp< CHgm 
egmiBam 
はBi<さepd

Hひ 

SecmHdp< de ca<e fedamă Jpgmificadea 
cHgmpdi<Hd 

E<eBeCme de cHgm 

1 RăｻbHieCi - 

Unirea - 

G<igHdeｧmi 

┷┸さ┼ SecmHdp< RăｻbHieCi - Tgさ Mpdeｧ - Deda Costurile estimate 

deadeｻiCmă cHgmpdi 
Bedii aeCmdp 
ceCmda<iｻadea 
e<ecmdHCică de <iCieし 
ae baｻa cHgmpdi<Hd diC 
adHiecme<e 
aCmediHadeさ 

┷さ ICgma<aｨia de 
ceCmda<iｻade 
はe<ecmdHa<iBeCmadeaし aHgm 
ceCmda< ｧi aHgmpdi <Hca<eし 
CpBădămHade de Hgiiし 
e<ecmdHBecaCigBe de 
Bacaｻ ｧi geBCa<eひ - ┽┻½ 
diC mHma< cHgmpdiせ 

┸さ Reｨea cab<pdi - ┸┻½ diC 
mHma< cHgmpdiさ 

Lpdpｧ - Tgさ Mpdeｧ 

2 Vedeｧmi - 

BHmHｧaCi 
┻さ┺┿ SecmHdp< Vedeｧmi - BHmHｧaCi 

3 Bacăp - Piatra 

NeaBｨ 

┷┶さ┿┾ SecmHdp< Bacăp - Piamda NeaBｨ st
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4 Reｧiｨa Spd - 

CadaCgebeｧ 

┾さ┸┹ SecmHdp< Reｧiｨa - CadaCgebeｧ 

THma< 37.3      
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Investi郡ii 3 - Achizi郡ionarea de material rulant sustenabil, modernizarea materialului rulant 

existent, inclusiv cre群terea poten郡ialului navigabil 

 

Tabelul 30. Costul pentru material rulant ecologic  

Tia iCmedｬeCｨie NpBăd   CHgm 
gH<icimam 
diC PNRR 
はBi<さepdH 

fădă 
TVAひ 

CHgm mHma< 
はBi<さepdH 

fădă TVAひ 

Spdga aeCmdp cHgmp< 
adHapg 

ReîCCHidea 
ｬagHaCe<Hd cp 
caaacimăｨi îCmde ┾┶-

┷┹┶ <Hcpdi はICmedcimｳ ｧi 
RegiHひさ   

 

┷┶┶ ｬagHaCe 50 100 La gmabi<idea adeｨpdi<Hd ap 
fHgm pmi<iｻame Hfedme<e de 
adeｨ deapge îC caddp< 
<icimaｨii<Hd eｲigmeCme 

Licimaｨii<e de achiｻiｨie 
Bamedia< dp<aCm CHp de mia 
Inter-RegiH ｧi RegiH  

CHCfHdB îCmâ<Cidi<Hd de 
cHCgp<made a aieｨei 
degfăｧpdame cp adiCciaa<ii 
adHdpcămHdi ｧi deaadamHdi de 
<HcHBHmiｬeし degfăｧpdame îC 
lunile martie-aprilie-mai 

2021 

CHCfHdB BHdedCiｻădi<Hd 
rea<iｻame cp cHBaaCii<e 
SCRL BdaｧHｬし Re<Hcし ┷┼ 
febdpadieし C<pj-NaaHca 

ApmHBHmHade EMU ｧi 
HEMU はiCc<pgiｬ gmaｨii 
de îCcădcadeひ cp 
caaacimame îCmde ┷┻┶ ｧi 
┻┶┶ <Hcpdiさ  

 

┷┸ cp 
hiddHgeC ｧi 
┸┶ e<ecmdice 

250 333 

LHcHBHmiｬe e<ecmdice 
cp gigmeB ERTMS 
caaabi<e de ｬimeｻă ┷┼┶ 
:BねHdă ｧi mdacmade de 
mdeCpdi de aâCă <a ┷┼ 
ｬagHaCeさ  

30 

<HcHBHmiｬe 
BHdedCiｻame 

 

60 66 

TOTAL  360   
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În ce prive群te ERTMS on-board acesta va exista pe toate cele 32 de automotoare nou 

achizi郡ionate, respectiv pe cele 30 de locomotive modernizate. Costul total estimat este de 104 
milioane Euro defalcat astfel: 

Echipamentul ERTMS On-Board reprezint< o component< digital< important< în ceea ce prive群te 
comanda, controlul 群i managementul materialului rulant. 

Instala郡ia ERTMS On-Board pentru locomotivele electrice (30 buc<郡i), ramele electrice (EMU – 
20 buc<郡i) 群i ramele electrice cu hidrogen (HEMU – buc<郡i) este compus din echipament GSM 
(radio 群i antena), echipament EVC (European Vital Computer), echipament DMI (Driver Man 
Interface), unitatea de interfa郡< a trenului (TIU), echipament radar, accelerometru, anten< 
eurobalise, Unitatea de înregistrare (JRU). 

Din punct de vedere financiar, costul cel mai mare este reprezentat de echipamentul European 
Vital Computer (EVC) care reprezint< în fapt nucleul dispozitivului de bord ETCS. Face parte din 
logica de protec郡ie automat< a trenului 群i este unitatea cu care interac郡ioneaz< toate celelalte func郡ii 
ale trenului, cum ar fi contorul de timp sau recep郡ia de date GSM-R – aproximativ 40% din costul 
ERTMS on board. 

Unitatea de interfa郡< a trenului (TIU) reprezint< de asemenea un echipament important care 
permite ETCS s< schimbe informa郡ii 群i emite comenzi c<tre materialul rulant (comanda automat< 
de trac郡iune sau de ac郡ionare a frânelor). Totodat< reprezint< un echipament informatic cu un cost 
semnificativ – aproximativ 30% din costul ERTMS on board. 

De asemenea, Driver Man Interface (DMI) este interfa郡a dintre mecanicul de locomotiv< 群i ETCS. 
În majoritatea cazurilor, este un panou LCD cu ecran tactil pentru func郡ii de control 群i indicare, 
permi郡ând mecanicului de locomotiv< s< introduc< datele de intrare necesare în sistem 群i s< 
vizualizeze datele de ie群ire – aproximativ 10% din costul ERTMS on board. 

Unitatea de înregistrare juridic< ofer< func郡ii de „cutie neagr<”, adic< stocheaz< cele mai 
importante date 群i variabile din c<l<toriile cu trenul, permi郡ând analize ulterioare – aproximativ 
10% din costul ERTMS on board.Alte echipamente conexe – aproximativ 10% din costul ERTMS 
on board. 
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Investi郡ii 4 - Dezvoltarea re郡elei de transport cu metroul în Municipiile Bucure群ti 群i Cluj-
Napoca 

Tabelul 31. Costul aferent dezvolt<rii reМelei de transport cu metroul în Municipiile BucureКti 
Кi Cluj-Napoca 

SecmHd NpBăd 
de :B 

CHgm 
gH<icimam diC 

PNRR 

はBi<さepdH 
fădă TVAひ 

CHgm 
mHma< 

はBi<さepd
H fădă 
TVAひ 

Spdga aeCmdp cHgmp< adHapg 

M┺す Bpcpdeｧmi 
- SecｨipCea ┷す 
Gada de NHdd - 

Filaret 

┻さ┸ 290 1521 CHCfHdB deｬiｻe<Hd geCeda<e aeCmdp 
adHiecme<e de BemdHp M┺ Bpcpdeｧmi 
はACeｲa ┻C┷ひし  degaecmiｬ M┷ C<pj NaaHca 
はACeｲa ┻C┸ひ 

PeCmdp aCa<iｻa ｧi egmiBadea cHgmpdi<Hd 
de iCｬegmiｨii ap fHgm fH<Hgime BemHdH<Hgii 
de egmiBade gi eｬa<pade ae miapdi de 
camegHdii de <pcdădi afedeCme 
cHCgmdpcｨiei de Bagigmda<e de BemdHpさ 

PeCmdp egmiBadea cHgmpdi<Hd de 
iCｬegmiｨie g-a fH<Hgim pC gigmeB 
iCfHdBamic aeCmdp e<abHdadeaし aCa<iｻa ｧi 
ca<cp<p< dHcpBeCmaｨiei mehCicH-

ecHCHBice aeCmdp acmiｬimamea de 
cHCgmdpcｨii ｧi iCgma<aｨii îC cade ap fHgm 
iCmdHdpge îC dema<ip Hbiecme<e ｧi 
camegHdii<e de <pcdădi afedeCme acegmHdaさ 

PdHgdaBp< digapCe de baｻa de dame cp 
adiｬide <a mHame miapdi<e de <pcdădi 
gaecifice 

LiCia de MemdHp Magigmda<a ┻す SecｨipCea 
Râul Doamnei – EdHi<Hd はPS Oaedăひし 
ICc<pgiｬ Va<ea Ia<HBiｨei 

M┷す C<pj – 

SecｨipCea ┷す  
Sfさ Madia - 

EpdHaa UCimă 

┽さ┻ 310 1500 

TOTAL  600   st
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Asisten郡< tehnic< pentru implementarea reformelor 

 

Tabelul 32. Costul aferent asistenМei tehnice pentru implementarea reformelor 

Tia iCmedｬeCｨie NpBăd 
de :B 

CHgm gH<icimam diC 
PNRR  

はBi<さepdH fădă 
TVAひ 

CHgm mHma< 
はBi<さepdH fădă 

TVAひ 

Spdga aeCmdp 
cHgmp< adHapg 

RefHdBa ┷す る-るTdaCgaHdm 
dpdabi<し digima< ｧi gigpdる  

ÎBbpCămăｨidea caddp<pi 
gmdamegicし <ega< ｧi 
adHcedpda< aeCmdp mdaCｻiｨia 
cămde mdaCgaHdm gpgmeCabi<せ  

n/a 13 13 CHCmdacme 
giBi<ade de 
agigmeCｨă 

mehCică diC 
aediHada 

2014-2020 

RefHdBa ┸す るViｻipCe ｧi 
BaCageBeCm aedfHdBaCm 
aeCmdp mdaCgaHdm de 
ca<imameる 

n/a 16 16 

TOTAL  29   

 

Detalierea întregului plan de finan郡are este cuprins în anexa 9 群i anexa 10. 
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 Anexe adi郡ionale 

 

Anexa 1 – Grafic de implementare sec郡iuni propuse pentru sectorul rutier 

              Anexa 1.1 – Grafic implementare A3 

              Anexa 1.2 – Grafic de implementare Autostrada A7 + A8 

Anexa 2 – Grafic de implementare - investi郡iile din sectorul feroviar 

Anexa 3 – Grafice de implementare sec郡iuni Metrou 

Anexa 3.1 -  Metrou Bucure群ti   

Anexa 3.2 - Metrou Cluj-Napoca 

Anexa 4 - Proiecte de rezerv< propuse 

Anexa 5 - Deviz costuri 

Anexa 5A - Sectorul rutier  

Anexa 5A1- Deviz general A7. Ploiesti-Buzau 

Anexa5A2 - Deviz general A7. Buzau-Focsani 

Anexa 5A3 - Deviz general A7. Focsani-Bacau 

Anexa  5A4 - Deviz general A7. Bacau-Pascani 

Anexa5A5 - Deviz general A8. Leghin-Iasi (Leghin-Tg.Neamt-Tg.Frumos-Iasi) 

Anexa 5A5 - Deviz general A8. Tg. Mures-Miercurea Nirajului 

Anexa 5A6 - Deviz general A3. Nadaselu-Zimbor-Poarta Salajului 
(3A2+3B1+3B2) st
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Anexa 5A7 - Deviz general A1. Margina-Holdea 

Anexa 5A8 - Infrastructura aferent< opera郡ionaliz<rii sistemelor de trafic inteligent   

Anexa 5A9 - Infrastructura aferent< siguran郡ei rutiere (nevoi totale) 

Anexa 5B - Sectorul feroviar  

Anexa 5B1 - Deviz general CF Arad - Timi群oara - Caransebe群 

Anexa 5B2 - Deviz general CF Cluj-Napoca - Episcopia Bihor 

Anexa 5C - Metrou 

Anexa 5C1 - Deviz general magistrala M4 Bucure群ti - Gara de Nord - Filaret 

Anexa 5C2 - Deviz general magistrala M1 Cluj Napoca – Sf. Maria - Europa 
Unit< 

Anexa 6 - Puncte negre (Hotspot-uri înregistrate în perioada 2015-2019 pe re郡eaua de drumuri 
na郡ionale 群i autostr<zi conform strategiei C.N.A.I.R.) 

Anexa 7 - Stabilirea standardelor de cost pentru construc郡ia de autostr<zi 群i drumuri expres  

Anexa 8 - Stabilirea standardelor de cost pentru modernizarea c<ilor ferate   

Anexa 9 - Exemple calcula郡ie cost 

Anexa 10 - Rezumatul costurilor - reforme 群i investi郡ii 

Anexa 11 - Calendarul de implementare al reformelor 

Anexa 12 - Etape opera郡ionale (Operational Arrangements) 

Anexa 13 – Transport Project maturity assessment 

Anexe 14 – Anexe Costing ITS 

Anexa 14.1 – Costing ITS, siguranY< şi taxare 

Anexa 14.2 – Road_safety_Program_Romania 

Anexa 14.3 – 1375AnunY consultarea pieYei 

Anexa 14.4 – 1375Caiet de sarcini 

Anexa 14.5 – 1375 Raport final 

Anexa 14.6 - 1409CAIET DE SARCINI ANSAMBLU LUMINOS 

Anexa 14.7 - 1409CN1027626 Anunt de participare st
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Anexa 14.8 - 1409CTR SUBSECVENT ANSAMBLU LUMINOS ptr documentatie 
29.12 

Anexa 14.9 - 1409FisaDate_DF1103798 

Anexa 14.10 - 1409Formulare Ansamblu luminos 14.12.2020 

Anexa 14.11 - 1409INSTRUCTIUNI ANSAMBLU LUMINOS 

Anexa 14.12 - 1409Raspuns consolidat Ansamblu luminos 04.02.2021 

Anexa 14.13 - 14091. AC-CADRU ANSAMBLU LUMINOS 17.12 

Anexa 14.14 - 1409DUAE_CERERE_100049 
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Pilonul I TdaCｻiｨia Vedde 

CHBaHCeCma I.5  

FHCdp< aeCmdp Va<p< ReCHｬădii 
 

Domeniu de politic<: Tranzi郡ia verde 
 

Obiectiv general: Tranzi郡ia c<tre un fond construit rezilient 群i verde 
 
Prin intermediul componentei Valul renov<rii - Fondul pentru reabilitarea verde 群i seismic< se va 
urm<ri îmbun<t<郡irea fondului construit printr-o abordare integrat< a eficien郡ei energetice, a 
consolid<rii seismice, a reducerii riscului la incendiu 群i a tranzi郡iei c<tre cl<diri verzi 群i inteligente, 
conferind respectul cuvenit pentru estetic< 群i calitatea arhitectural< a acestuia, dezvoltarea unor 
mecanisme adecvate de monitorizare a performan郡elor fondului construit 群i asigurarea capacit<郡ii 
tehnice pentru implementarea investi郡iilor. 
 
Obiective specifice : 

1. Asigurarea rezilien郡ei 群i sustenabilit<郡ii fondului construit prin abordarea integrat< a 
eficien郡ei energetice, a consolid<rii seismice, a reducerii riscului la incendiu, ameliorarea 
calit<郡ii aerului interior 群i tranzi郡ia spre cl<diri inteligente. 

2. Asigurarea cadrului strategic 群i de reglementare tehnic<, actualizat pentru proiectarea 群i 
realizarea de construc郡ii verzi 群i reziliente. 

3. Monitorizarea performan郡elor fondului construit 群i fundamentarea politicilor pe eviden郡e prin 
realizarea registrului digital al cl<dirilor 群i implementarea treptat< a pa群aportului energetic al 
cl<dirilor. 

4. Asigurarea for郡ei de munc< specializat< pentru cl<diri verzi 群i inteligente. 
5. Introducerea practicilor de economie circular< în construc郡ii. 

 
Reforme: 
R1 - Realizarea unui cadru normativ simplificat 群i actualizat care s< sprijine implementarea 
investi郡iilor în tranzi郡ia spre cl<diri verzi 群i reziliente; 
R2 - Asigurarea cadrului strategic 群i de reglementare tehnic< actualizat pentru proiectarea 群i 
realizarea de construc郡ii verzi 群i reziliente. 

 
Investi郡ii: 
I1 - Instituirea unui fond ”renovation wave” care s< finan郡eze adecvat, printr-un program de 
investi郡ii,  lucr<ri de îmbun<t<郡ire a fondului construit existent: 

Axa 1 - schema de granturi pentru rezilien郡< 群i eficien郡a energetic< în cl<diri reziden郡iale  
multifamiliale; 
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Axa 2 - schema de granturi pentru rezilien郡< 群i eficien郡< energetic< în cl<diri publice (sedii 
administrative, cl<diri care deservesc servicii publice, inclusiv cl<dirilor istorice pe baza unei 
metodologii de interven郡ie care prezerv< valoarea cultural<). 

 
I2 - Realizarea Registrului na郡ional al cl<dirilor, sistem informatic georeferen郡iat (logbook 
conform strategiei Renovation wave) 群i implementarea treptat< a pa群aportului energetic al cl<dirilor 
 
I3 - Consolidarea capacit<郡ii profesionale a speciali群tilor 群i lucr<torilor în domeniul 
construc郡iilor pentru realizarea de construc郡ii cu performan郡e energetice sporite – dezvoltarea 
de centre regionale de preg<tire 群i formare profesional< 群i organizarea de sesiuni de instruire 
 

I4 - Economie circular< 群i cre群terea eficien郡ei energetice a cl<dirilor istorice 

 

Buget estimat: 2.200.000 euro  

 

I. Principalele provoc<ri  
Schimb<rile climatice 群i degradarea mediului reprezint< una dintre direc郡iile principale de 
ac郡iune la nivel european, iar Pactul verde european (European Green Deal) reprezint< foaia 
de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabil<. Statele membre trebuie s< î群i 
concentreze eforturile comune pentru a contribui la obiectivul de zero emisii de gaze cu efect 
de ser< pân< în 2050. În acest sens, unul dintre domeniile ce necesit< ac郡iuni imediate, este 
renovarea 群i consolidarea fondului construit European, din perspectiva atingerii obiectivelor 
de clim< 群i energie, conform strategiei UE „Renovation wave”, cl<dirile fiind responsabile 
pentru aproximativ 40% din consumul total de energie al UE 群i pentru 36% din emisiile de 
gaze cu efect de ser<.1 

Dac< la nivel european segmentul cl<dirilor 群i al serviciilor reprezint< 40% din consumul 
total de energie din UE, în România procentul se ridic< la 45% în sectorul gospod<riilor 群i în 
sectorul ter郡iar (birouri, spa郡ii comerciale 群i alte cl<diri nereziden郡iale)2. Astfel, exist< 
aproximativ 5,6 milioane de cl<diri, ceea ce reprezint< 644 milioane mp de suprafa郡< util< 
înc<lzit<. Cl<dirile reziden郡iale constituie 90% din întregul fond de cl<diri, însumând 582 
milioane mp, iar cl<dirile nereziden郡iale constituie restul (aproximativ 62 milioane mp, sau 
10%). Dintre cl<dirile reziden郡iale, locuin郡ele unifamiliale reprezint< cea mai mare pondere, 
de郡inând aproximativ 58% din total, urmat< de cl<dirile multifamiliale, cu aproximativ 33%.3 
În ceea ce prive群te cl<dirile publice acestea au un procent de 5% din totalul fondul na郡ional 

 
1 COM(2020) 662 final, Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf 
2 SWD(2020) 522 final, Raportul de 郡ar< din 2020 privind România, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-
european_semester_country-report-romania_ro.pdf 
3 HG nr. 1.034/2020 pentru aprobarea Strategiei na郡ionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renov<rii parcului na郡ional de cl<diri 
reziden郡iale 群i nereziden郡iale, atât publice, cât 群i private, 群i transformarea sa treptat< într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficien郡< 
energetic< 群i decarbonat pân< în 2050, publicat< în MO nr. 1247/2020. 
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construit, înglobând inclusiv cl<dirile destinate serviciilor publice de s<n<tate, justi郡ie, 
siguran郡< na郡ional< etc. 

 

Fondul de cl<diri - ponderea cl<dirilor pe categorii 群i consumul de energie asociat 
(analiza B<ncii Mondiale realizat< pentru MDLPA, 2019) 
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Pentru a îndeplini obiectivele de eficien郡< energetic< stabilite în documentele strategice 
europene 群i na郡ionale, un segment considerabil al fondului de cl<diri existent la nivel na郡ional 
va trebui renovat, iar interven郡iile vor avea în vedere principiile aplicabile European 
Renovation Wave, principii incluse în Strategia Na郡ional< de Renovare pe Termen Lung, 
aprobat< prin HG nr. 1.034/2020 群i în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2018/844, 
ce stipuleaz< c< statele membre trebuie s< încurajeze sistemele alternative de înalt< eficien郡<, 
dac< acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, func郡ional 群i economic 群i s< abordeze 
aspectele legate de condi郡iile care caracterizeaz< un climat interior s<n<tos, de protec郡ia 
împotriva incendiilor 群i riscurilor legate de activitatea seismic< intens<. 

În cadrul Planului Na郡ional Integrat în domeniul Energiei 群i Schimb<rilor Climatice 2021-
2030, România 郡inte群te la un consum primar de energie de 32,3 Mtep în 2030, respectiv 
un consum final de energie de 25,7 Mtep, printr-un scenariu în care se are în vedere 
reabilitarea unei por郡iuni mai mari de cl<diri cu performan郡a dintre cele mai sc<zute, pentru a 
atinge o eficien郡< energetic< mai mare pân< în anul 20304. Astfel, în conformitate cu Strategia 
de Renovare pe termen Lung, se are în vedere sprijinirea renov<rii parcului na郡ional de cl<diri 
reziden郡iale 群i nereziden郡iale, atât publice, cât 群i private, inclusiv politici, m<suri 群i ac郡iuni de 
stimulare a renov<rii aprofundate rentabile 群i politici 群i ac郡iuni care vizeaz< segmentele cele 
mai pu郡in performan郡e ale parcului na郡ional de cl<diri, în conformitate cu articolul 2a din 
Directiva 2010/31/UE, cu modific<rile din Directiva (UE) 2018/844. 

Cele de mai sus sunt sus郡inute de recomand<rile specifice de 郡ar< pentru anul 2019 aferente 
Semestrului European, în cadrul c<rora se men郡ioneaz< c< sunt necesare m<suri suplimentare 
pentru a aborda performan郡a energetic< sc<zut< a cl<dirilor, pentru a stimula renovarea 
cl<dirilor vechi în vederea asigur<rii eficien郡ei energetice 群i pentru a promova energia din 
surse regenerabile la scar< mic<5. 

De altfel, 群i recomand<rile specifice de 郡ar< pentru anul 2020 din cadrul Semestrului 
European au în vedere faptul c< investi郡iile în eficien郡a energetic< se men郡in la un nivel 
sc<zut, în pofida unor stimulente bune, fiind necesar< atragerea de finan郡<ri private pentru a 
stimula astfel de investi郡ii. Se consider< c<, de群i s-au alocat sume semnificative din fondurile 
structurale 群i de investi郡ii europene pentru eficien郡a energetic< a cl<dirilor, inclusiv din 
programe na郡ionale, ritmul de renovare este redus, ceea ce indic< necesitatea unei 
îmbun<t<郡iri în acest domeniu.  

În ultimii ani, România a realizat progrese pentru reabilitarea energetic< a locuin郡elor, îns< 
consumul final de energie a sc<zut foarte pu郡in, cu 8,4%, de la 8,10 Mtep la 7,42 Mtep, în 
timp ce necesit<郡ile 群i posibilitatea de economisire sunt foarte mari. În domeniul serviciilor 

 
4 Planul Na郡ional Integrat în domeniul Energiei 群i Schimb<rilor Climatice 2021-2030, aprilie 2020, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/ro_final_necp_main_ro.pdf#page=55&zoom=100,90,237 
5 SWD(2019) 1022 final, Raportul de 郡ar< din 2019 privind România, inclusiv un bilan郡 aprofundat referitor la prevenirea 群i corectarea 
dezechilibrelor economice, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf 
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din sectorul public 群i sectorul comercial, consumul final de energie a sc<zut cu doar 3,7%, de 
la 1,88 Mtep la 1,81 Mtep6.  

În acest context, se impune o nou< abordare a renov<rii fondului construit existent la nivel 
na郡ional, atât în ceea ce prive群te ritmul interven郡iilor, cât 群i în ceea ce prive群te calitatea 群i 
complexitatea acestora.  

Conform Strategiei Na郡ionale de Renovare pe Termen Lung, dac< se men郡ine ritmul actual de   
renovare de aproximativ 0,5% din totalul fondului de cl<diri, prin programele sus郡inute din 
fonduri de la bugetul de stat 群i bugetele locale, fonduri UE 群i institu郡ii financiare 
interna郡ionale (IFI), aproximativ 77% din suprafa郡a total< a fondului de cl<diri va trebui 
renovat< din 2021 pân< în 2050. În acest sens, este important s< se accelereze ritmul de 
renovare a cl<dirilor.  

Pentru accelerarea investi郡iilor este necesar< o simplificare a legisla郡iei în domeniu, precum 群i 
o actualizare a normativelor relevante din perspectiva unor interven郡ii integrate asupra 
fondului construit existent. 

Datele statistice arat< c< sectorul construc郡iilor este responsabil de 45% din consumul final de 
energie, sectorul reziden郡ial având o pondere mai ridicat< a consumului (circa 81%), în timp 
ce toate celelalte cl<diri la un loc (birouri, 群coli, spitale, spa郡ii comerciale 群i alte cl<diri 
nereziden郡iale) reprezint< restul de 19% din consumul total de energie final<.  

Cea mai mare pondere (aproximativ 91%) din cl<dirile care necesit< renovare se afl< în 
sectorul reziden郡ial. 

 

Pe lâng< problemele privind performan郡a energetic<, România prezint< o serie de 
particularit<郡i specifice atât zonei geografice în care se afl<, din punct de vedere al 
seismicit<郡ii, cât 群i contextului istoric, fiind o 郡ar< cu un fond construit dezvoltat masiv în 
perioada comunist<. Un aspect semnificativ în implementarea politicilor de renovare 
energetic< este faptul c<, urmare privatiz<rii pe scar< larg< dup< c<derea regimului comunist, 
în România marea majoritate a popula郡iei locuie群te în locuin郡e proprietate personal< (94,7%), 
rata fiind una dintre cele mai ridicate din Europa. 

România de郡ine un fond construit îmb<trânit, care necesit< lucr<ri de renovare 
energetic< 群i consolidare seismic<, cu accent pe interven郡ii care s< asigure atât cre群terea 
performan郡ei energetice, cât 群i stabilitatea structural< 群i func郡ional<, din perspectiva 
unei abord<ri integrate care s< asigure tranzi郡ia c<tre un parc imobiliar verde 群i 
rezilient, ce conserv< valorile culturale 群i care s< conduc< la obiectivele de reducere a 
consumului de energie.  

Trebuie de asemenea avut în vedere c<, pentru a fi abordate problemele de renovare 
energetic<, un procent semnificativ de cl<diri necesit< ample lucr<ri de consolidare seismic<, 

 
6  HG nr. 1.034/2020 pentru aprobarea Strategiei na郡ionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renov<rii parcului na郡ional de 
cl<diri reziden郡iale 群i nereziden郡iale, atât publice, cât 群i private, 群i transformarea sa treptat< într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de 
eficien郡< energetic< 群i decarbonat pân< în 2050, publicat< în MO nr. 1247/2020. 
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care s< fie f<cute anterior acestor tipuri de lucr<ri. Acest lucru poate fi îns< v<zut 群i ca o 
oportunitate de realizare a unor lucr<ri de renovare aprofundat< din prisma eficien郡ei 
energetice, având în vedere complexitatea interven郡iilor asupra cl<dirilor. De altfel, proiectul 
de Strategie Na郡ional< de Reducere a Riscului Seismic, dezvoltat< de ministerul de resort 
(Ministerul Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei - MDLPA) în baza unui acord de 
servicii cu Banca Mondial<, propune, ca form< de implementare, coroborarea interven郡iilor 
cu obiectivele Strategiei Na郡ionale de Renovare pe Termen Lung privind eficien郡a energetic<.  

Cl<dirile publice, infrastructura critic< 群i cl<dirile reziden郡iale sunt expuse riscului de 
avariere/degradare grav< sau pr<bu群ire din cauza cutremurelor, inunda郡iilor, 群i alunec<rilor de 
teren. În contextul în care un num<r mare de cl<diri publice 群i private necesit< lucr<ri de 
cre群tere a performan郡ei energetice a acestora, atât cele de la nivelul anvelopei cât 群i cele de la 
nivelul sistemelor tehnice ale cl<dirilor, precum 群i din punct de vedere al echip<rii pentru 
electromobilitate, trebuie f<cute complementar lucr<ri de consolidare seismic<, de 
conformare la cerin郡ele de siguran郡< în exploatare 群i siguran郡< la incendiu sau chiar m<suri de 
demolare par郡ial< sau total< 群i reconstruire.  De asemenea, deoarece se discut< de un fond 
construit existent care include 群i un fond cu valoare istoric<, este necesar ca lucr<rile s< fie 
realizate cu respectarea principiilor de conservare-restaurare, astfel încât tranzi郡ia s< asigure 
salvgardarea valorilor culturale. 

În ceea ce prive群te cl<dirile din sistemul de s<n<tate, educa郡ional, de justi郡ie 群i al 
administra郡iei publice, acestea necesit< de urgen郡< interven郡ii integrate care s< ia în 
considerare toate cerin郡ele de calitate în construc郡ii, pentru care este necesar< o finan郡are 
adecvat<, având în vedere c< instrumentele de finan郡are existente pân< în prezent, centrate pe 
îmbun<t<郡irea performan郡ei energetice, au permis ca doar un procent mic din devizul general 
s< fie alocat lucr<rilor de consolidare seismic< pentru asigurarea cerin郡elor de rezisten郡< 
mecanic< 群i stabilitate 群i a celor de conformare privind siguran郡a în exploatare 群i securitate la 
incendiu. 

Îmbun<t<郡irea siguran郡ei 群i func郡ionalit<郡ii fondului construit format din cl<dirile publice (din 
domeniile administra郡iei publice, justi郡iei, ap<r<rii, ordinii publice 群i securit<郡ii na郡ionale, 
s<n<t<郡ii, educa郡iei 群i culturii) 群i tranzi郡ia acestuia c<tre un fond de cl<diri verzi 群i inteligente, 
reprezint< un factor cheie în reformele propuse, a群a cum prevede 群i directiva EPBD, cl<dirile 
publice având un rol de exemplu. 

Reformele în domeniul administra郡iei publice, s<n<t<郡ii, educa郡iei, protec郡iei sociale, justi郡iei, 
trebuie sus郡inute de ac郡iuni de îmbun<t<郡ire a fondului construit, a群a încât cl<dirile existente 
s< poat< s< r<spund< la noile standarde de func郡ionalitate, siguran郡< 群i rezilien郡<. De 
asemenea, se au în vedere abord<rile de renovare bazate pe tehnologie digital<, care ofer< 
informa郡ii foarte precise cu privire la eficien郡a energetic< efectiv< furnizat< 群i la economiile 
de energie. 

O parte important< a fondului construit existent este compus din cl<diri cu valoare cultural< 
clasate ca monumente istorice, susceptibile de a fi clasate ca monumente istorice sau care 
formeaz< zone construite protejate.  st
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 La nivelul anului 2015, moment la care a fost realizat< ultima actualizare 群i republicare a 
listei monumentelor istorice, existau 30.136 monumente clasate, dintre care 59,34% 
monumente arhitecturale, 32.14% arheologice, 6,24% monumente memoriale/funerare, iar 
2,28% monumente de for public (statui etc.).  

Mai puYin de un sfert (22,81%) sunt de importan郡< naYional<, iar 77,19% sunt de interes local. 
Doar 16% din totalul monumentelor se afl< în condiYie medie, bun< sau foarte bun<, în timp 
ce 38% se afl< în stare proast<, 3% s-au pr<buşit (sau sunt aproape de colaps), iar cel mai 
mare procent r<mâne în continuare neinventariat, din punctul de vedere al st<rii de conservare 
(43%).  

Degradarea la scar< larg< a monumentelor este rezultatul resurselor financiare publice şi 
private insuficiente, investi郡iile propuse pentru acest domeniu putând contracara într-o 
m<sur< riscul pierderii iremediabile a unor valori capabile s< genereze cre群tere economic<. 
Actualizarea bazei de date na郡ionale - un nou sistem informatic al patrimoniului cultural 
imobil – este în curs, în cadrul unui proiect derulat de Ministerul Culturii cu colaborarea 
Institutului Na郡ional al Patrimoniului, finan郡at prin POCA, 群i va revela, f<r< îndoial<, cifre 
mai precise ilustrând aceast< situa郡ie.  

Activitatea de conservare a patrimoniului este o activitate profesional< de înalt< calificare, 
care implic< un travaliu pre郡ios 群i care poate fi descoperit prin studiu şi ocrotit. Din acest 
motiv, sunt necesare ac郡iuni care s< sprijine formarea profesional< a celor implicaYi şi care s< 
asigure standarde de calitate ale intervenYiilor de conservare a patrimoniului cultural. 

Protejarea patrimoniului cultural reprezint< unul dintre dezideratele 群i recomand<rile 
conven郡iilor de la nivel interna郡ional, precum 群i al documentelor strategice de la nivel 
european. Pentru aceasta este nevoie de parteneriate eficiente între institu郡iile responsabile, 
precum 群i între sectorul public 群i cel privat (profit 群i non-profit), ca form< de asumare 
comun< a importan郡ei sale pentru identitatea na郡ional< 群i coeziunea social<.  

Evolu郡ia abord<rilor în ceea ce prive群te protejarea patrimoniului cultural a fost marcat< de 
con群tientizarea interdependen郡elor cu celelalte domenii de activitate, pe care acest proces le 
presupune. Astfel, pe lâng< abordarea ecosistemic< a protej<rii patrimoniului (din perspectiva 
dezvolt<rii durabile), s-a conturat tot mai pregnant necesitatea consider<rii interdependen郡elor 
indisolubile dintre protejarea patrimoniului cultural 群i a celui natural (tendin郡< eviden郡iat< 
înc< de la elaborarea Conven郡iei UNESCO pentru protejarea patrimoniului mondial, cultural 
群i natural). În prezent, se dezvolt< documentul „European Heritage Green Paper” prin care 
este eviden郡iat rolul esen郡ial pe care patrimoniul cultural îl joac< în transformarea verde 群i 
digital< a Europei.7  

 

Comunicarea CE privind Valul renov<rii pentru Europa (European Renovation Wave) 
subliniaz< importan郡a planific<rii, regener<rii/renov<rii urbane 群i renov<rii cl<dirilor 群i 
zonelor urbane, într-o nou< paradigm< afirmat< 群i în cadrul ini郡iativei privind ”noul Bauhaus 

 
7 https://institute.eib.org/2020/11/cultural-heritage-and-the-eu-green-deal/ 
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european”, în care, pe lâng< componentele energetice, se pune accent inclusiv pe calitatea 
arhitectural< a interven郡iilor, abordare ce este în acord cu declara郡ia de la Davos "Towards a 
high-quality Baukultur for Europe", adoptat< de mini群trii europeni ai culturii în ianuarie 
2018, declara郡ie ce subliniaz< rolul cardinal pe care îl joac< cultura 群i arhitectura  în calitatea 
mediului. 

De asemenea, demersuri importante au loc la nivel european pentru a cre群te eficien郡a 
energetic< a fondului construit cu valoare istoric< f<r< a se degrada substan郡a istoric< 群i 
cultural< a acestuia, precum 
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/9664/energy-renovation-of-heritage-
buildings/. 

Nu în ultimul rând, în ceea ce prive群te fondul construit cu valoare istoric<, trebuie avut< în 
vedere abordarea integrat< a problemelor ce 郡in de conservarea valorilor culturale în rela郡ie cu 
legisla郡ia specific< 群i obiectivele Strategiei Na郡ionale privind Protejarea Monumentelor 
Istorice dezvoltat< în cadrul proiectului „Monumente istorice – planificare strategic< 群i 
politici publice optimizate” (cod SIPOCA 389 / MYSMIS 115895) finan郡at prin Programul 
Opera郡ional Capacitate Administrativ< prin Ministerul Culturii - Unitatea de Management de 
Proiect (UMP) 群i Institutul Na郡ional al Patrimoniului (INP).   

 

II. Descrierea reformelor 群i investi郡iilor aferente componente 

 

Reforme 

 

R1. Realizarea unui cadru normativ simplificat 群i actualizat care s< sprijine 
implementarea investi郡iilor în tranzi郡ia spre cl<diri verzi 群i reziliente 

錨 R1.a Sistematizarea 群i codificarea legisla郡iei (finalizarea 群i aprobarea Codului 
Amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor), care s< sprijine 
implementarea accelerat< a investi郡iilor inclusiv  tranzi郡ia spre ora群e/cartiere 
durabile 群i cl<diri verzi 群i reziliente; 

錨 R1.b Optimizarea cadrului normativ privind reducerea riscului seismic al 
cl<dirilor existente 群i includerea unei abord<ri integrate din perspectiva 
Renovation Wave;  

錨 R1.c Revizuirea cadrului legislativ privind cre群terea performan郡ei energetice a 
cl<dirilor reziden郡iale multifamiliale.           

              

R1.a Sistematizarea 群i codificarea legisla郡iei 
Provoc<ri reform<: st
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În cadrul raportului de 郡ar< aferent Semestrului European pentru anul 2020, se eviden郡iaz< 
atât caracterul birocratic al serviciilor publice, cerin郡ele birocratice excesive în materie de 
reglement<ri, de avize/autoriza郡ii necesare pentru diversele activit<郡i economice derulate de 
mediul de afaceri 群i nu numai. Legisla郡ia în domeniul amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i 
construc郡iilor, cuprinde numeroase acte normative de ordin primar 群i secundar,  reglement<ri 
care fie au suferit numeroase modific<ri 群i actualiz<ri de la data intr<rii lor în vigoare, fie sunt 
în curs de actualizare pentru conformarea cu noile direc郡ii tehnice 群i strategice relevante în 
domeniu. Calitatea vie郡ii cet<郡enilor depinde în mod direct de spa郡iul în care tr<iesc zi de zi , 
de modul în care acesta este planificat 群i organizat 群i de modul în care construc郡iile sunt 
realizate. Mai mult, ac郡iunea oamenilor de a modela spa郡iul în care tr<iesc are efecte directe 群i 
severe asupra schimb<rii climei 群i a naturii înconjur<toare. 

În încercarea de a armoniza rela郡ia om - mediu, statele lumii au dezvoltat sisteme de 
reglementare complexe care s< asigure prin planificarea 群i controlul dezvolt<rii,  atât condi郡ii 
cât mai bune de locuit, cât 群i sus郡inerii unei dezvolt<ri durabile 群i competitive. Principalele 
domenii circumscrise acestor sisteme sunt amenajarea teritoriului, urbanismul Кi 
construcМiile. În perioada care a urmat dup< Revolu郡ia din decembrie 1989, reglementarea 
acestor domenii a fost sinuoas<, prevalând când perspectiva dezvolt<rii economice cât mai 
rapide - rezultând în reducerea nivelului de normare, când cre群terea calit<郡ii 群i protejarea 
intereselor economico-sociale ale tuturor actorilor interesa郡i de la nivelul societ<郡ii în fiecare 
dintre cele trei domenii, astfel impunându-se standarde din ce în ce mai analitice 群i reactive la 
solicit<rile societ<郡ii civile. 

În lipsa unei viziuni clare, echilibrate între cele dou< abord<ri posibile men郡ionate anterior 群i, 
mai ales, asumate de c<tre to郡i actorii relevan郡i 群i aplicate în mod sistematic 群i consecvent, 
sistemul de reglementare 群i cel institu郡ional se prezint< ast<zi drept unul dezechilibrat, 
marcat de o multitudine de legi 群i alte acte normative aplicabile, cu unele prevederi 
divergente sau chiar contradictorii, cu zone de ac郡iune supra-reglementate 群i altele 
neacoperite. 

În prezent, sistemul stufos de avizare a planurilor de amenajarea teritoriului 群i a celor de 
urbanism, pe baz< de avize succesive de la autorit<郡i, cu termene de valabilitate diferite,  face 
ca avizarea 群i aprobarea unui plan de amenajarea teritoriului jude郡ean sau a unui plan de 
urbanism general (care acopera intreg teritoriului unui UAT) s< dureze uneori peste 4 ani. În 
aceste condi郡ii, pe  de o parte datele 群tiin郡ifice (economice, demografice, tehnice)  care stau la 
baza acestor documenta郡ii încep s< se perimeze, viziunea asupra modului de dezvoltare se 
poate schimba – fie ca urmare a unor modific<ri ale societ<郡ii  - provoc<ri economice, de 
mediu sau de s<n<tate public<, a群a cum pandemia a modificat modul de a tr<i 群i a utiliza 
ora群ele, fie urmare a unor schimb<ri la nivelul deciden郡ilor politici de la nivel local, ca 
urmare a alegerilor. În egal< m<sur< evolu郡ia tehnologic< permite o interac郡iune între 
autorit<郡ile avizatoare 群i impune schimbarea de paradigm< 群i simplificarea 群i digitalizarea 
proceselor, aspecte a c<ror implementare va fi sus郡inut< inclusiv prin PNRR (elaborarea 
documenta郡iilor de urbanism în GIS 群i înc<rcarea lor într-o platform< na郡ional< unic<, 
respectiv Observatorul Teritorial Na郡ional https://ot.mdrap.ro/website/maps/. Acest proces nu st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  2.I.5 FHCdp< aeCmdp Va<p< ReCHｬădii 

 

 

doar va cre群te transparen郡a privind documenta郡iile de planificare fizic< a dezvolt<rii ci 群i va 
sprijini digitalizarea proceselor de autorizare a construc郡iilor.  

Legisla郡ia greoaie sau contradictorie a generat efecte pe termen lung prin modalitatea de 
realizare a construc郡iilor, cu impact asupra calit<郡ii vie郡ii, a competitivit<郡ii economice, a 
bugetelor locale. Sistemul de avizare, aferent autoriz<rii construc郡iilor, care a fost ini郡ial 
gândit cu scopul de a asigura respectarea unor anumite cerin郡e specifice privind fie 
respectarea unor aspecte de interes public ( mediu, patrimoniu, siguran郡< la incendiu etc )  fie 
posibilitatea de a asigura accesul la infrastructuri tehnico-edilitare (avize referitoare la 
alimentare cu ap<, canalizare, gaze, energie electric<), 群i-a ar<tat limitele, fiind în mare parte 
o birocra郡ie care nu aduce suficient< valoare ad<ugat<.  

 

Lipsa de diferen郡iere între procedurile de autorizare a construc郡iilor 群i aplicarea metodei ”one 
size fits all”, face ca investi郡iile s< fie implementate cu dificultate iar autorit<郡ile s< fie 
supraînc<rcate cu sarcini, pierzându-se din vedere calitatea, în detrimentul cantit<郡ii.   

Principala cauz< a problemelor identificate este reprezentat< de num<rul 群i ritmul excesiv al 
modific<rilor succesive ale legisla郡iei din ATUC 群i din cele conexe, f<r< ca pentru acestea 
din urm< s< se realizeze întotdeauna corecta corelare cu legisla郡ia surs<, rezultând: 

:        Legisla郡ie necorelat</ Reglement<ri imprecise sau lacunare, interpretabile; 

·        Lipsa de prioritizare a legilor – legi de rang egal cu prevederi contradictorii; 

:        Proceduri  ineficiente în domeniul disciplinei 群i controlului în construc郡ii.  

Din cauza dificult<郡ilor în aplicare, în special în privin郡a ob郡inerii avizelor 群i acordurilor, au 
fost f<cute diferite interven郡ii legislative care s< deroge de la cadrul general de realizare a 
construc郡iilor, f<r< a se solu郡iona problemele de baz<, pentru toate categoriile de investi郡ii, fie 
ele publice de interes local sau private, f<cute de persoane fizice sau juridice, încercându-se 
doar crearea unor mecanisme pentru anumite categorii de lucr<ri de infrastructuri majore. Cu 
toate acestea nici pentru acestea nu sunt complet solu郡ionate, existând înc< probleme între 
legisla郡ia de autorizare a construc郡iilor - gospod<rirea apelor - mediu – autorizare în prim< 
urgen郡<. 

 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

(2020) S< îmbun<t<郡easc< eficacitatea 群i calitatea administra郡iei publice, precum 群i 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr佻o implicare adecvat< a partenerilor 
sociali. 

(2019) Îmbun<t<郡irea calit<郡ii 群i previzibilit<郡ii procesului decizional, inclusiv prin consult<ri 
adecvate cu p<r郡ile interesate, prin evalu<ri efective ale impactului 群i prin simplificarea 
procedurilor administrative. 
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Obiective reform<:  

Obiectiv general: Adoptarea proiectului de lege a Codului amenaj<rii teritoriului, 
urbanismului 群i construc郡iilor 

Obiective specifice ale reformei: 

ズ Reducerea timpilor de r<spuns la solicit<rile cet<郡enilor 群i a costurilor 
administrative în domeniul urbanismului şi autoriz<rii construcYiilor prin 
optimizarea fluxurilor de proces 群i informa郡ionale, inclusiv prin dezvoltarea 
sistemelor de e-Guvernare 

ズ continuarea dezvolt<rii sistemelor de e-Guvernare în domeniul urbanismului şi 
autoriz<rii construcYiilor - dezvoltarea procedurilor tehnice pentru 
implementarea emiterii certificatelor de urbanism 群i autoriza郡iilor de construire  
online prin portalul e-direct e-guvernare; 

ズ dezvoltarea sistemului de ghi群eu unic (one stop shop) pentru  ob郡inerea 
certificatelor de urbanism, avizelor 群i acordurilor necesare 群i autoriza郡iilor de 
construire; 

ズ dezvoltarea procedurilor/sistemelor necesare pentru facilitarea schimbului 
electronic de informaYii între entit<郡ile avizatoare ale documenta郡iilor de 
urbanism 群i a celor pentru autorizarea construc郡iilor; 

ズ asigurarea cadrului legal pentru intercorelarea bazelor de date 群i instituirea de 
protocoale de cooperare cu gestionarii re郡elelor de infrastructur< pentru 
opera郡ionalizarea ghi群eului unic de la nivelul prim<riilor, respectiv 
comunicarea online între prim<rii 群i entit<郡ile avizatoare, pentru reducerea 
birocra郡iei, costurilor 群i riscurilor de corup郡ie; 

ズ asigurarea caracterului public al legisla郡iei 群i reglement<rilor tehnice prin 
dezvoltarea unui portal na郡ional dedicat urbanismului  群i construc郡iilor, în care 
sa fie înc<rcat< legisla郡ia, fondul de reglement<ri tehnice, procedurile de 
avizare 群i autorizare, registrele exper郡ilor atesta郡i din domeniul urbanismului 群i 
construc郡iilor, prin optimizarea unuia dintre portalurile existente;  

ズ o organizare modern< 群i eficient< a structurilor de specialitate în domeniul 
planific<rii 群i controlului dezvolt<rii fizice a localit<郡ilor de la nivel jude郡ean 群i 
local, cu resurse umane competente.  

 

Descrierea reformei: 

Ministerul de resort responsabil 群i-a asumat codificarea legisla郡iei în domeniile amenaj<rii 
teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor, demers care are baz< Teze Prealabile care au fost 
aprobate prin HG nr. 298/2021, prin care se stabilesc principiile generale pentru elaborarea 
codului legislativ a acestor trei domenii, precum 群i structura indicativ< a acestuia. 
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Codul va fi structurat în dou< mari p<r郡i – amenajarea teritoriului 群i urbanismul - prima parte, 
iar cea de-a doua parte va privi proiectarea, executarea, punerea în func郡iune, utilizarea 群i 
post-utilizarea construc郡iilor. 

Prin intermediul Codului Amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor urmeaz< s< fie 
corelate, simplificate, îmbun<t<郡ite 群i reunite într-o structur< unitar< astfel încât orice 
persoan< fizic< sau juridic<, profesionist, investitor, activist sau cet<郡ean s< cunoasc< 群i s< 
aplice corect prevederile legale cel pu郡in 10 acte normative din domeniile amenaj<rii 
teritoriului, urbanismului şi construc郡iilor precum 群i rela郡ionate prevederile specifice din 
domeniile conexe (mediu, energie, transporturi, cadastru, proprietate, zone construite 
protejate 群i monumente istorice, gestiunea riscurilor naturale şi industriale etc.). 

În cadrul procesului de codificare se are în vedere debirocratizarea, reducerea num<rului de 
avize 群i acorduri 群i a termenelor de emitere a actelor administrative, precum 群i introducerea 
unor noi mecanisme care s< asigure procese administrative mai eficiente, digitalizate 群i 
calitate în construc郡ii.  

În acest context, prin Cod se are în vedere modificarea sistemului de avizare a acestor tipuri 
de documenta郡ii 群i înlocuirea tipului de avize individuale date de fiecare entitate în parte, cu o 
form< de avizare în comisii interinstitu郡ionale, care s< reduc< cu cel pu郡in 50% termenele 
de avizare. În prezent, avizele se iau succesiv 群i au termene de valabilitate diferite - unele 
sunt valabile 2 ani, altele un an, altele 3 iar altele nu au termen de valabilitate, în func郡ie de 
reglement<rile sectoriale ale fiec<rei entit<郡i emitente. În acest mod, se intr< într-un cerc 
vicios, ce conduce la întârzieri majore în actualizarea planurilor de urbanism general 群i 
implicit la crearea cadrului de autorizare a construc郡iilor 群i realizarea coerent< 群i eficient< a 
investi郡iilor publice. 

Conform prevederilor ce vor fi propuse prin Cod, documenta郡iile trebuie s< fie gestionate în 
format digital, georeferen郡iat (format GIS), a群a încât s< se permit< continua actualizare a 
datelor 群i o digitalizare a proceselor de emitere a certificatelor de urbanism, de autorizare a 
construc郡iilor, dar 群i generarea 群i gestionarea unui registru na郡ional al construc郡iilor, care s< 
con郡in< date administrative 群i tehnice despre tot fondul construit na郡ional, în vederea 
fundament<rii ac郡iunilor 群i politicilor privind între郡inerea, reabilitarea, consolidarea acestuia.  
De asemenea, con郡inutul planurilor de urbanism trebuie s< fie accesibil online tuturor 
cet<郡enilor, a群a încât s< existe transparen郡< total< în privin郡a reglement<rilor stabilite. 

Actualul proces de avizare este extrem de ineficient 群i procesul de autorizarea 
construc郡iilor impune un mare consum de resurse (timp, bani) f<r< a avea vreun impact real 
asupra fondului documenta郡iei avizate, a implement<rii ulterioare pe teren sau a produsului 
final. 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea execut<rii lucr<rilor de construc郡ii a fost 
modificat< de 40 de ori de la data apari郡iei sale, doar în anul 2016 fiind modificat< de 8 
ori. În mod evident o astfel de dinamic< a legisla郡iei genereaz< dificult<郡i autorit<郡ilor 群i 
cet<郡enilor care o aplic<, f<când impredictibil cadrul de reguli în care se construie群te. st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  2.I.5 FHCdp< aeCmdp Va<p< ReCHｬădii 

 

 

Modific<rile succesive au generat afectarea semnificativ< a grup<rii ideilor reglementate în 
cadrul actului normativ în func郡ie de conexiunea 群i raportul firesc existent între ele, existând 
un proces de autorizare greoi 群i birocratic care nu reu群e群te s< conduc< la calitatea 
mediului construit 群i care genereaz< sincope în implementarea investi郡iilor.  

Prin Cod se va propune, în domeniul autoriz<rii, diversificarea categoriilor de autoriza郡ii de 
construire 群i implicit, solicitarea unor documenta郡ii diferen郡iate în func郡ie de gradul de 
complexitate, reducerea birocra郡iei privind avizele 群i acordurile. 

De asemenea, vor fi continuate demersurile deja începute privind digitalizarea proceselor de 
avizare 群i autorizare a construc郡iilor, prin modific<rile aduse Legii nr. 50/1991 referitor la 
emiterea acordului unic pe baza documenta郡iilor depuse în format digital 群i cu prec<dere prin 
emiterea OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor m<suri privind utilizarea înscrisurilor în 
form< electronic< în domeniile construc郡ii, arhitectur< 群i urbanism, aprobat< prin Legea nr. 
255/2020  群i prin OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în form< electronic< la 
nivelul autorit<郡ilor 群i institu郡iilor publice. 

Legisla郡ia modificat< va integra aspectele necesare în ceea ce prive群te elementele cheie din 
Pactul Verde European 群i din strategiile europene 群i na郡ionale relevante (eficien郡< energetic<, 
schimb<ri climatice, eficien郡a resurselor, solu郡ii bazate pe natura, coridoare de biodiversitate, 
economie circular< etc.)  

Referitor la structurile de specialitate ale autorit<郡ilor locale este necesar< o regândire 
corect< a acestora, a群a încât s< se poat< exercita corect atribu郡iile 群i s< fie eficiente din punct 
de vedere al costurilor. 

Mai ales la nivelul comunelor, lipsa speciali群tilor este absolut evident<, iar efectele sunt grave 
群i asupra modului în care se dezvolt< localit<郡ile, asupra proceselor de autorizare a construirii 
群i asupra securit<郡ii juridice a investi郡iilor, oamenii cu insuficient< preg<tire putând emite 
autoriza郡ii de construire care nu respect< legea. Pe de alt< parte 群i efortul financiar de a avea 
speciali群ti în comune cu dinamica mic< de dezvoltare este dificil de suportat. 

 

În acest context, prin intermediul Codului se va propune organizarea structurilor de 
specialitate în domeniul planific<rii 群i controlului dezvolt<rii pe zone metropolitane/zone 
func郡ionale urbane sau alte tipuri de zone coagulate în asocia郡ii de dezvoltare 
intercomunitar<, unde s< se asigure 群i planificarea coordonat< a dezvolt<rii mai multor 
localit<郡i, gestionarea planurilor de urbanism 群i a proceselor de autorizare a construc郡iilor în 
format digital. O astfel de organizare, cu respectul autonomiei locale, poate asigura 群i calitate 
tehnic<, dar 群i reducerea unor costuri. 

Procesul de codificare va asigura, pe baza elabor<rii într-un mod partenerial, cu to郡i factorii 
implica郡i, un cadru coerent 群i performant de planificare 群i realizare a investi郡iilor, incluzând 
cele mai noi concepte de rezilien郡< climatic<, dezvoltare durabil< 群i tehnologic<. 

Prin Cod urmeaz< s< fie corelate, simplificate, îmbun<t<郡ite 群i reunite într-o structur< unitar< 
cel pu郡in 10 acte normative din domeniile amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i 
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construc郡iilor (printre care Legea nr.50/1991 privind autorizarea execut<rii lucr<rilor de 
construc郡ii, republicat<, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare, Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului 群i urbanismul, Legea nr.10/1995 privind calitatea în construc郡ii, 
Hot<rârea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea 群i expertizarea 
tehnic< a proiectelor, expertizarea tehnic< a execu郡iei lucr<rilor 群i a construc郡iilor, precum 群i 
verificarea calit<郡ii lucr<rilor executate, Hot<rârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor 
regulamente privind calitatea în construc郡ii, Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 群i 
administrarea spa郡iilor verzi din intravilanul localit<郡ilor). 

Prin Cod se are în vedere modificarea sistemului de avizare care s< reduc< cu cel pu郡in 50% 
termenele de avizare, s< se reduc< num<rul de avize 群i s< se elimine suprapunerile de avize la 
etape diferite pentru acela群i obiectiv de investi郡ii. De asemenea se vor asigura bazele 
digitaliz<rii proceselor referitoare la elaborarea si gestionarea documenta郡iilor de urbanism, a 
proceselor de  autorizare a construc郡iilor 群i integrare a aspectelor privind rezilien郡a climatic< 
si energia.  

Aprobarea Codului nu condi郡ioneaz< celelalte modific<ri legislative cuprinse în cadrul 
componentei. 

 

 

 

Mecanism de implementare:  

MDLPA va asigura implementarea acestei reforme, în calitate de autoritate de stat în 
domeniul urbanismului 群i construc郡iilor. 

Calendar de implementare:  

 

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

ICmdadea îC ｬigHade a CHdp<pi 
aBeCajădii medimHdip<piし 
pdbaCigBp<pi ｧi cHCgmdpcｨii<Hd 

Q1 2023 MiCigmedp< de degHdmね 

BiCigmede aｬiｻamHade 

 

Buget reform<: nu se finan郡eaz< prin PNRR, reforma este finan郡at< prin proiectul 
„Sistematizarea legisla郡iei din domeniul amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor 
群i consolidarea capacit<郡ii administrative a structurilor de specialitate din institu郡iile publice 
centrale cu responsabilit<郡i în domeniu”, cod MySMIS 121858/SIPOCA 50, cofinanYat din 
Fondul Social European (FSE), prin Programul OperaYional Capacitate Administrativ< 
(POCA) 2014 – 2020, Axa prioritar< 1 Administra郡ie public< 群i sistem judiciar eficiente, 
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Obiectiv Specific 1.1 Dezvoltarea 群i introducerea de sisteme 群i standarde comune în 
administra郡ia public< ce optimizeaz< procesele decizionale orientate c<tre cet<郡eni 群i mediul 
de afaceri în concordan郡< cu SCAP.  

 

Proiectul este structurat pe trei componente care asigur< implementarea progresiv< a 
reformei:  

Componenta 1 - SigmeBamiｻadea fHCdp<pi acmiｬ a< <egig<aｨiei diC dHBeCip< aBeCajădii 
medimHdip<piし pdbaCigBp<pi ｧi cHCgmdpcｨii<Hdせ 

Componenta 2 – E<abHdadea de adHcedpdi aeCmdp HamiBiｻadea f<pｲpdi<Hd de adHceg ｧi 
iCfHdBaｨiHCa<eし ghidpdi aeCmdp deｻｬH<made pdbaCă dpdabi<ă ｧi deｻi<ieCmăし ghidpdi aeCmdp  
gegmiHCadea dHcpBeCmaｨii<Hd de pdbaCigB îC GISせ 

Componenta 3 – AdBiCigmdaｨie apb<ică Bai eficieCmă adiC cHCgH<idadea gmdpcmpdi<Hd 
iCgmimpｨiHCa<e degaHCgabi<e diC dHBeCip< aBeCajădii medimHdip<piし pdbaCigBp<pi ｧi 
cHCgmdpcｨii<Hdさ 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

Beneficiari direc郡i: autorit<郡i 群i institu郡ii publice responsabile cu amenajarea teritoriului, 
urbanismului 群i autorizarea construc郡iilor: la nivel central - MDLPA ca autoritate de 
reglementare 群i ISC ca autoritate de control, respectiv toate ministerele care avizeaz< 
documenta郡ii de amenajarea teritoriului 群i de urbanism 群i/sau realizeaz< investi郡ii publice 群i la 
nivel local (structurile de specialitate din domeniul amenaj<rii teritoriului 群i urbanismului 群i 
structurile asociative ale autorit<郡ilor administra郡iei publice locale. 

Beneficiari indirec郡i: asocia郡ii profesionale 群i patronale, cet<郡eni - proiectan郡i sau beneficiari 
de investi郡ii 

 

Ajutor de stat:  

M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind în general 
modific<ri legislative. 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

 

Prin realizarea reformei se va sprijini accesul persoanelor cu dizabilit<郡i la serviciile publice. 
Se promoveaz< egalitatea de 群anse, indiferent de sex, origine rasial< sau etnic<, religie sau 
convingeri, handicap, vârst< sau orientare sexual<, astfel încât toat< lumea va avea dreptul la 
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tratament egal 群i la oportunit<郡i în ceea ce prive群te ocuparea for郡ei de munc<, protec郡ia 
social<, educa郡ia 群i accesul la bunuri 群i servicii disponibile publicului.  

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Realizarea reformei va contribui la modernizarea serviciilor publice digitale 群i va sprijini 
accesibilitatea publicului larg. Digitalizarea administra郡iei va spori eficacitatea serviciilor 
publice digitale interoperabile, personalizate 群i u群or de utilizat. 

 

R1.b Optimizarea cadrului normativ privind reducerea riscului seismic al 
cl<dirilor existente 群i includerea unei abord<ri integrate din perspectiva 
Renovation Wave 
 

Provoc<ri reform<: 

Ministerul de resort a derulat începând din anul 2001, programe anuale de ac郡iuni privind 
proiectarea 群i execu郡ia lucr<rilor de interven郡ie pentru reducerea riscului seismic al cl<dirilor 
de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic. Aceste programe nu au avut o 
abordare integrat< a p<r郡ii de consolidare seismic< cu cea legat< de eficien郡< energetic<. În 
baza programelor anuale de ac郡iuni, finan郡area lucr<rilor de interven郡ie pentru reducerea 
riscului seismic la construc郡iile existente cu destina郡ia de locuin郡< multietajate, încadrate prin 
raport de expertiz< tehnic< în clasa I de risc seismic, este asigurat< prin transferuri de credite 
pentru locuin郡ele proprietate privat< a persoanelor fizice. Trebuie îns< men郡ionat c< aceste 
sume se ramburseaz< pe parcursul a 25 de ani, cu excep郡ia situa郡iilor în care veniturile 
gospod<riilor se situeaz< sub anumite limite, aspecte care nu au contribuit substan郡ial la 
cre群terea gradului de rezilien郡< a cl<dirilor încadrate în categoria de risc seismic, 
înregistrându-se un ritm de implementare a lucr<rilor din cadrul programului de ac郡iuni - 
complet nesatisf<c<tor. Întrucât programul nu presupune granturi, ci credite, în prezent este 
obligatorie, pentru includerea în program, ob郡inerea acordului tuturor proprietarilor din 
imobilele respective. Schemele de finan郡are privesc proprietarii priva郡i, nu 群i proprietarii 
spa郡iilor comerciale aflate la parterul acestor cl<diri. 

De群i ordonan郡a care instituie programul a fost modificat< din 1994 pân< în 2020 de 14 ori, 
unele modific<ri fiind semnificative, mecanismul de finan郡are nu pare s< fie adecvat celor 
care au în proprietate astfel de cl<diri, având în vedere costurile de consolidare ridicate.   

Majoritatea cl<dirilor de locuit multietajate care prezint< niveluri insuficiente de protec郡ie la 
ac郡iuni seismice sunt construite în perioada interbelic<, fiind na郡ionalizate în perioada 
comunist< 群i retrocedate sau vândute conform legilor propriet<郡ii. 

În acest moment exist< blocuri în care se g<sesc apartamente în proprietate privat<, 
apartamente care apar郡in autorit<郡ilor locale, spa郡ii cu alt< destina郡ie decât cea de locuin郡<, 
aflate în proprietate privat< 群i spa郡ii cu alt< destina郡ie decât cea de locuin郡< aflate în 
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proprietatea public< 群i administrarea institu郡iilor/autorit<郡ilor publice, fapt ce face extrem de 
dificil atât consensul cu privire la demararea procedurilor de consolidare, cât 群i asigurarea 
surselor de finan郡are sau coordonarea demersurilor investi郡ionale. 

Trebuie avut în vedere, îns<, c< lucr<rile de consolidare a cl<dirilor nu se pot finaliza pe 
parcursul unui singur an deoarece presupun expertizarea tehnic<, proiectarea lucr<rilor de 
interven郡ie, autorizarea lucr<rilor de interven郡ie (inclusiv ob郡inerea de avize 群i acorduri), 
relocarea popula郡iei 群i activit<郡ilor pe perioada realiz<rii lucr<rilor de interven郡ie, dar mai ales 
execu郡ia unor lucr<ri complexe care pot ridica probleme neprev<zute.  

De asemenea, de群i reducerea riscului seismic 群i cre群terea siguran郡ei cet<郡enilor este o 
problem< de interes na郡ional 群i de utilitate public<, asigurarea finan郡<rii lucr<rilor de 
consolidare nu este realizat< 群i pentru cl<dirile aflate în proprietatea autorit<郡ilor 群i 
institu郡iilor administra郡iei publice centrale sau locale, expertizate tehnic 群i încadrate în clasa I 
sau II de risc seismic.  

În condi郡iile în care efectul unui cutremur puternic ar avea un impact major nu doar asupra 
construc郡iilor, ci 群i asupra popula郡iei 群i economiei na郡ionale, se impune luare de urgen郡< a 
unor m<suri care s< accelereze implementarea programului, sens în care a fost ini郡iat< o 
reformare substan郡ial< a programului prin crearea unei logici multianuale a programului 群i 
prin includerea, pe lâng< obiectivele de investi郡ie pentru cl<dirile multietajate cu destina郡ia 
principal< de locuin郡< 群i a celor aflate în proprietatea autorit<郡ilor 群i institu郡iilor administra郡iei 
publice centrale sau locale. 

 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

 

(2020) S< îmbun<t<郡easc< eficacitatea 群i calitatea administra郡iei publice, precum 群i 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv prin implicarea adecvat< a partenerilor sociali. 

(2020) S< direc郡ioneze cu prioritate investi郡iile c<tre tranzi郡ia verde 群i tranzi郡ia digital< (...) 

 

Obiective reform<:  

 

- aprobarea proiectului de lege privind m<suri pentru reducerea riscului seismic al 
cl<dirilor 

 

Descrierea reformei: 

 

Noua abordare prin proiectul de lege privind m<suri pentru reducerea riscului seismic se 
adreseaz< atât autorit<郡ilor 群i institu郡iilor administra郡iei publice centrale sau locale, unit<郡ilor 
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aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, cât 群i persoanelor fizice sau 
juridice, proprietari ai spa郡iilor cu destina郡ia de locuin郡<.  

Programul multianual propus va finan郡a proiectarea 群i execu郡ia lucr<rilor de interven郡ie la 
cl<dirile existente care prezint< niveluri insuficiente de protec郡ie la ac郡iuni seismice, degrad<ri 
sau avarieri în urma unor ac郡iuni seismice, în scopul cre群terii nivelului de siguran郡< la ac郡iuni 
seismice, precum 群i asigurarea func郡ionalit<郡ii 群i cre群terii eficien郡ei energetice a acestora. 

Prin reforma propus< se va schimba modalitatea de finan郡are a acestor obiective, în special 
prin abordarea integrat< a m<surilor de consolidare 群i eficien郡< energetic< 群i respectiv prin 
schimbarea tipului de instrument de finan郡are care, pân< la acest moment, nu 群i-a dovedit 
eficien郡a, proprietarii nefiind interesa郡i de acest mecanism de finan郡are. Astfel, se va face 
trecerea de la o finan郡are bazat< pe un mecanism de creditare la una nerambursabil< pentru 
consolidarea cl<dirilor cu risc seismic ridicat, ducându-le 群i spre zona de eficien郡< energetic<, 
printr-o abordare integrat<. În acest mod va cre群te gradul de rezilien郡< 群i de rezisten郡< a 
fondului construit existent prin cre群terea ratei de renovare/consolidare, precum 群i prin 
abordarea integrat< propus<. 

Finan郡area acordat< pentru abordarea integrat< a cl<dirilor cu risc seismic ridicat/eficien郡< 
energetic<, pentru persoanele juridice de drept privat, proprietari ai spa郡iilor cu alt< destina郡ie 
decât cea de locuin郡<, se va acorda în baza unei scheme de ajutor de stat de minimis. 

Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea 
prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 
decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 群i 108 din Tratatul privind funcYionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 352/ 
1 din 24 decembrie 2013.  

Schema de ajutor de minimis nu intr< sub inciden郡a obliga郡iei de notificare c<tre Comisia 
European< în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013.  

Valoarea maxim< total< a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia  o persoana juridic< 
ce de郡ine spa郡ii cu alt< destina郡ie în cl<dirile multifamiliale pentru care se realizeaz< lucr<ri de 
renovare, nu va dep<şi echivalentul în lei a 200.000 Euro.  

 

Mecanism de implementare:  

 

MDLPA va asigura implementarea acestei reforme. 

 

Calendar de implementare:  
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Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

ICmdadea îC ｬigHade a <egii adiｬiCd 
Băgpdi aeCmdp dedpcedea digcp<pi 
geigBic a< c<ădidi<Hd 

Q3 2022 MiCigmedp< de degHdmね 

BiCigmede aｬiｻamHade  

 

Buget reform<: nu se finan郡eaz< prin PNRR. 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: asocia郡iile de proprietari, administra郡ia public< central< 群i 
local< 

 

Ajutor de stat: M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, 
fiind modific<ri legislative, ce 郡in de prerogativa statului de reglementare în acest domeniu. 

 

Complementaritatea cu alte componente din cadrul planului: nu e cazul. 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

În realizarea reformei se va avea în vedere obligativitatea prevederilor referitoare la 
accesibilizarea cl<dirilor reziden郡iale 群i/sau publice pentru persoanele cu dizabilit<郡i, prin 
crearea de facilit<郡i/adaptarea acestora la nevoile persoanelor cu dizabilit<郡i, precum 群i la 
îmb<trânirea popula郡iei. 

 

 

 

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Reforma va sprijini îmbun<t<郡irea rezilien郡ei fondului construit contribuind la realizarea 
obiectivelor UE în materie de clim<, la crearea unui num<r mare de locuri de munc<, prin 
realizarea de lucr<ri integrate de interven郡ie. 

 

R1.c Revizuirea cadrului legislativ privind cre群terea performan郡ei energetice a 
cl<dirilor reziden郡iale multifamiliale 
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Provoc<ri reform<: 

 

Conform cadrului legislativ reglementat prin OUG nr. 18/2009 privind cre群terea performan郡ei 
energetice a blocurilor de locuin郡e, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare, finanYarea 
lucr<rilor desf<şurate pentru cl<dirile rezidenYiale, se face la acest moment, dup< cum 
urmeaz<: 

a) 60% din alocaYii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceast< 
destinaYie în bugetul Ministerului Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice 群i AdministraYiei; 

b) 40% din fonduri aprobate anual cu aceast< destinaYie în bugetele locale şi/sau din alte 
surse legal constituite, precum şi din fondul de reparaYii al asociaYiilor de proprietari şi/sau 
din alte surse legal constituite. 

Urmare analizei derul<rii programului s-a constatat faptul c< interesul proprietarilor 群i 
autorit<郡ilor administra郡iei publice locale privind reabilitarea termic< a blocurilor de locuin郡e 
are un nivel foarte ridicat (în perioada 2010-2020), îns< costurile substan郡iale care cad în 
sarcina UAT-urilor cu privire la elaborarea documenta郡iilor tehnico-economice (expertiz< 
tehnic<, audit energetic, DALI, DTAC, PT) au condus la un ritm redus de implementare a  
programului. De asemenea, la acest moment actul normativ conduce la realizarea de lucr<ri 
care permit doar o renovare energetic< minimal<. 

 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

(2020) S< îmbun<t<郡easc< eficacitatea 群i calitatea administra郡iei publice, precum 群i 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv prin implicarea adecvat< a partenerilor sociali. 

(2020) S< direc郡ioneze cu prioritate investi郡iile c<tre tranzi郡ia verde 群i tranzi郡ia digital< (...) 

(2019) S< axeze politica economic< în materie de investi郡ii (...), pe sectorul energetic cu 
emisii sc<zute de dioxid de carbon 群i pe eficien郡a energetic< (...). 

 

 

 

 

Obiective reform<:  

 

- aprobarea cadrului legislativ, inclusiv a normelor metodologice de aplicare, privind 
renovarea cl<dirilor reziden郡iale multifamiliale pentru a conduce la un nivel de renovare 
superior cerin郡elor actuale. 
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Descrierea reformei: 

Ministerul de resort are în vedere schimb<ri legislative pentru eficientizarea Programului 
na郡ional multianual privind cre群terea performan郡ei energetice a blocurilor de locuin郡e, 
reglementat prin OUG 18/2009, prin introducerea în lista cheltuielilor eligibile a unor lucr<ri 
de interven郡ie care s< conduc<, cel pu郡in, la o renovare moderat< sau chiar aprofundat<, 
precum 群i a cheltuielilor necesare elabor<rii documenta郡iei tehnico-economice. 

Pentru a cre群te rata de renovare a blocurilor, se va propune finan郡area din fonduri de la 
bugetul de stat a cheltuielilor necesare pentru elaborarea documenta郡iilor tehnico- economice.  

Se va avea în vedere revizuirea/completarea listei de interven郡ii eligibile, dar 群i 
modificarea indicatorilor de performan郡< pentru proiectele depuse în cadrul 
programului.  

Astfel, suplimentar fa郡< de lista de lucr<ri de interven郡ie/activit<郡i pentru cre群terea 
performan郡ei energetice a blocurilor de locuin郡e, eligibile, prev<zute în legisla郡ia în 
vigoare, se propun: 

- stabilirea unor indicatori de performan郡< par郡ial< pentru componentele de anvelop<; 

- lucr<ri care au ca scop asigurarea calit<郡ii aerului interior prin montarea/repararea/ 
înlocuirea instala郡iei de ventilare (inclusiv a spa郡iilor comune), respectiv prevederea 
de solu郡ii de ventilare mecanic< cu recuperare de c<ldur< cu performan郡< ridicat<, 
centralizat< sau cu unit<郡i individuale cu comand< local< sau centralizat<; 

- lucr<ri de reabilitare/modernizare a instala郡iilor de iluminat în spa郡iile de utilizare 
comun< ale cl<dirii; 

- montarea de sisteme de management energetic integrat pentru cl<diri 群i alte activit<郡i 
care conduc la realizarea scopului proiectului 

Fa郡< de lista de lucr<ri de reabilitare termic< a anvelopei, se propune suplimentar 
introducerea urm<toarelor lucr<ri eligibile: 

- izolarea termic< a fa郡adei - partea vitrat<, prin înlocuirea tâmpl<riei exterioare 
existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinYe, cu tâmpl<rie 
termoizolant< cu performan郡< ridicat< pentru îmbun<t<Yirea performanYei energetice a 
p<rYii vitrate; 

- izolarea termic< a plan群eelor sau a pere郡ilor dintre spa郡iul înc<lzit 群i alte spa郡ii comune 
neînc<lzite; 

- asigurarea unui nivel ridicat de etan群eitate la aer a anvelopei cl<dirii, atât prin 
montarea adecvat< a tâmpl<riei termoizolante în anvelopa cl<dirii, cât 群i prin aplicarea 
de tehnologii adecvate de reducere a permeabilit<郡ii la aer a elementelor de anvelop< 
opace 群i asigurarea continuit<郡ii stratului etan群 la nivelul anvelopei cl<dirii. 
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Fa郡< de lista de lucr<ri de reabilitare termic< a sistemului de înc<lzire, se propune 
suplimentar introducerea urm<toarelor lucr<ri eligibile: 

- lucr<ri care au ca scop asigurarea calit<郡ii aerului interior prin: 

a) prevederea unui concept rezonabil de ventilare natural< sau mecanic< care poate 
include dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlat< a spa郡iilor ocupate 群i evitarea 
apari郡iei condensului pe elementele de anvelop<, sau 

b) prevederea de solu郡ii de ventilare mecanic< cu recuperare de c<ldur< cu 
performan郡< ridicat<, centralizat< sau cu unit<郡i individuale cu comand< local< sau 
centralizat<. 

- montarea de sisteme de management energetic integrat pentru cl<diri şi alte 
activit<Yi care conduc la realizarea scopului proiectului: 

a) montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urm<rire 群i înregistrare a 
consumurilor energetice şi/sau, dup< caz, instalarea unor sisteme de management 
energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care 
vizeaz< şi fac posibil< economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale cl<dirii; 

b) montarea echipamentelor de m<surare a consumurilor de energie din cl<dire pentru 
energie electric< şi energie termic<; 

c) realizarea lucr<rilor de racordare/branşare/rebranşare a cl<dirii la sistemul 
centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice; 

d) realizarea lucr<rilor de înlocuire a instala郡iei de înc<lzire interioar< cu distribu郡ie 
orizontal< la nivelul apartamentelor 群i modul de apartament inclusiv cu reglare 群i 
contorizare inteligent<; 

e) implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: 
achizi郡ionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei. 

 

Se propune suplimentar introducerea unor lucr<ri eligibile de reabilitare/modernizare a 
instala郡iilor de iluminat în spa郡iile de utilizare comun< ale cl<dirii, astfel: 

a) reabilitarea/modernizarea instala郡iei de iluminat prin înlocuirea circuitelor de 
iluminat deteriorate sau subdimensionate; 

b) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent 群i incandescent cu corpuri de iluminat 
cu eficien郡< energetic< ridicat< 群i durat< mare de via郡<, inclusiv tehnologie LED; 

c) instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenY<, acolo unde acestea 
se impun pentru economie de energie. 

 

Cu privire la indicatorii de performan郡< care urmeaz< a fi stabili郡i pentru a atinge 
pragul unei renov<ri aprofundate, este necesar< modificarea prevederilor din OUG 
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18/2009 referitoare la încadrarea consumului anual specific de energie calculat pentru 
înc<lzirea locuin郡elor sub valoarea 100 kWh/m² arie util<, în condi郡ii de eficien郡< economic<, 
prin definirea de valori limit< pentru consumul specific de energie primar< pe utilit<郡i 
relevante (adic< cele pentru care exist< sisteme/instala郡ii prin care se consum< energie), dar 群i 
pentru indicatorii par郡iali de performan郡< energetic< pentru anvelopa cl<dirii (valori 
U/rezisten郡e termice corectate) 群i pentru instala郡ii/echipamente. Valorile vor fi stabilite în 
func郡ie de indicatorii prev<zu郡i în metodologia de calcul al performan郡ei energetice a 
cl<dirilor, aflat< în faz< final< de revizuire, 群i fundamentate pe baza rezultatelor aplic<rii 
ghidului de bun< practic< privind atingerea nivelurilor optime, din punct de vedere al 
costurilor, ale cerin郡elor minime de performan郡< energetic< a diverselor categorii de cl<diri 
(aflat în faz< final< de redactare), urm<rindu-se tranzi郡ia c<tre nivelurile stabilite pentru nZEB 
la renovarea energetic< a cl<dirilor existente. 

 

Mecanism de implementare:  

MDLPA va asigura implementarea acestei reforme. 

 

Calendar de implementare:  

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

ICmdadea îC ｬigHade a caddp<pi 
<egig<amiｬし iCc<pgiｬ normele de 

aa<icadeし adiｬiCd deCHｬadea 
c<ădidi<Hd deｻideCｨia<e 
Bp<mifaBi<ia<e aeCmdp a cHCdpce <a 
pC Ciｬe< de deCHｬade gpaediHd 
cediCｨe<Hd acmpa<eさ 

Q3 2022 MiCigmedp< de degHdmね 

BiCigmede aｬiｻamHade  

 

Buget reform<: nu se finan郡eaz< prin PNRR. 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

 

Beneficiari direc郡i: asocia郡iile de proprietari 

Beneficiari indirec郡i: administra郡ia public< local< 
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Ajutor de stat:  

M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind modific<ri 
legislative, ce 郡in de prerogativa statului de reglementare în acest domeniu. 

 

Complementaritatea cu alte componente din cadrul planului: nu e cazul. 

 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: nu e cazul. 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

 

În realizarea reformei se va avea în vedere obligativitatea prevederilor referitoare la 
accesibilizarea cl<dirilor reziden郡iale pentru persoanele cu dizabilit<郡i, prin crearea de 
facilit<郡i/adaptarea acestora la nevoile persoanelor cu dizabilit<郡i, precum 群i la îmb<trânirea 
popula郡iei. 

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

 

Reforma va sprijini îmbun<t<郡irea eficien郡ei energetice 群i a utiliz<rii eficiente a resurselor în 
cazul cl<dirilor reziden郡iale multifamiliale, precum 群i la realizarea obiectivelor UE în materie 
de clim<, la crearea unui num<r mare de locuri de munc<. 

 

 

R2. Asigurarea cadrului strategic 群i de reglementare tehnic< actualizat pentru 
proiectarea 群i realizarea de construc郡ii verzi 群i reziliente: 
 

錨 R2.1 Adoptarea cadrului strategic care s< sprijine rezilien郡a seismic< a 
fondului construit (aprobarea Strategiei na郡ionale de reducere a riscului 
seismic) 群i elaborarea cadrului procedural pentru implementarea m<surilor de 
interven郡ii integrate 

錨 R2.2 Adoptarea cadrului normativ suport, care s< sprijine tranzi郡ia c<tre cl<diri 
verzi 群i digitale 
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o R.2.2a Dezvoltarea cadrului de reglementare privind proiectarea, 
exploatarea 群i urm<rirea comport<rii în timp a cl<dirilor cu consum de 
energie aproape zero - nZEB la cl<dirile noi 群i tranzi郡ia celor existente 
c<tre niveluri de performan郡< energetic< cât mai aproape de cerin郡ele 
nZEB; 

o R2.2b Dezvoltarea cadrului de reglementare pentru implementarea 
conceptului BIM (Building Information Modelling), din perspectiva 
digitaliz<rii sectorului construc郡ii; 

o R2.2c Elaborarea unei metodologii de interven郡ie pentru abordarea 
non-invaziv< a eficien郡ei energetice în cl<diri cu valoare istoric< 群i 
arhitectural<. 

 

 

R2.1 Adoptarea cadrului strategic care s< sprijine rezilien郡a seismic< a fondului 
construit (aprobarea Strategiei na郡ionale de reducere a riscului seismic) 群i 
elaborarea cadrului procedural pentru implementarea m<surilor de interven郡ii 
integrate 
 

Provoc<ri reform< 

 

Îmbun<t<郡irea fondului construit presupune realizarea unor ac郡iuni complexe de optimizare a 
parametrilor de calitate 群i performan郡< a cl<dirilor. Aceste ac郡iuni influen郡eaz<, în mod direct, 
calitatea vie郡ii 群i a serviciilor derulate în cl<dirile respective 群i genereaz< o important< 
dinamic< pe tot lan郡ul economic - produc郡ie 群i distribu郡ie de materiale 群i echipamente pentru  
construc郡ii, recuperare 群i reutilizare a materialelor 群i elementelor de construc郡ie, inclusiv a 
celor istorice, proiectare 群i execu郡ie a lucr<rilor de construc郡ii 群i instala郡ii aferente, punere în 
func郡iune 群i între郡inere. 

O interven郡ie în orice cl<dire, ar trebui s< vizeze atingerea tuturor obiectivelor de calitate în 
construc郡ii, relevante (siguran郡< 群i stabilitate, func郡ionalitate, eficien郡< energetic<, siguran郡< la 
foc, rezilien郡<, tranzi郡ia c<tre digital, etc.). Programele de renovare existente, finan郡ate fie din 
fonduri europene fie din bugetul de stat sau local, sunt de obicei concepute pentru a atinge 
doar unul dintre obiectivele aferente unei cl<diri – fie eficien郡< energetic<, fie reducerea 
riscului seismic -, îns< nu integrate 群i adaptate necesit<郡ilor reale de interven郡ie asupra 
fondului construit existent.  

Problemele principale sunt îmb<trânirea 群i între郡inerea inadecvat< a fondului de cl<diri, 
sistemele de termoficare neperformante, privatizarea masiv< a cl<dirilor multifamiliale, 
organizarea deficitar< a asocia郡iilor de proprietari 群i bonitatea slab< a proprietarilor de cl<diri, 
fapt ce genereaz< mari dificult<郡i în accesarea de credite.  
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Trebuie avute în vedere 群i num<rul foarte mare de cl<diri vulnerabile la cutremur, distribuite 
în toate sectoarele (cl<diri ale administra郡iei publice centrale, sedii ale autorit<郡ilor 
judec<tore群ti, unit<郡i de înv<郡<mânt, unit<郡i sanitare, etc.) 群i necesit<郡ile identificate la nivel 
na郡ional privind cre群terea rezilien郡ei fondului construit. În sectorul educa郡iei, din totalul de 
cca. 18.600 de cl<diri, aproximativ 45% sunt expuse la niveluri medii 群i 11% la niveluri 
ridicate de hazard seismic. În sectorul s<n<tate, din totalul de cca. 375 de spitale, aproximativ 
50% sunt expuse la niveluri medii 群i 3% la niveluri ridicate de hazard seismic. Prin urmare, 
consider<m c< nu se poate vorbi despre îmbun<t<郡irea rezilien郡ei sistemului public de s<n<tate 
群i a celui de educa郡ie prin investi郡ii în infrastructur<, f<r< a lua în considerare alocarea de 
investi郡ii pentru proiecte de consolidare seismic< a unit<郡ilor sanitare 群i de înv<郡<mânt cu risc 
seismic 群i pentru care este vital< siguran郡a public<, implicit siguran郡a structurii la cutremur, 
de îmbun<t<郡ire a riscului la incendiu 群i a eficien郡ei energetice. 

Progresele modeste înregistrate de România în reducerea consumului total de energie în 
ultimul deceniu, din perspectiva fondului construit, în ciuda poten郡ialului enorm de 
optimizare a performan郡elor de eficien郡< energetic<, au fost generate de o serie de politici 
incomplete, bariere tehnice, financiare, institu郡ionale 群i informa郡ionale care au împiedicat 
punerea în aplicare 群i extinderea sistematic< 群i integrat< a eficien郡ei energetice în sectorul 
cl<dirilor.   

Cu finanYare şi cofinanYare redus< şi cu ini郡iativ< de a renova cât mai multe cl<diri posibil, 
auditurile energetice 群i proiectele tehnice au fost elaborate pentru a realiza, în cea mai mare 
parte, mai degrab< niveluri minime de eficienY<, decât pentru a sprijini sau a promova 
renov<rile aprofundate. Ca urmare, baza de cuno群tin郡e privind renov<rile aprofundate este în 
continuare foarte redus<. Mare parte dintre proiectele de renovare a cl<dirilor nu au abordat 
corespunz<tor solu郡iile de ventilare a spa郡iilor, creând astfel probleme de climat interior în 
cl<dirile renovate, cu implica郡ii directe, pe termen mediu 群i lung, atât asupra confortului 群i 
s<n<t<郡ii ocupan郡ilor cât 群i asupra comport<rii în timp 群i a durabilit<郡ii construc郡iilor 
respective, iar lipsa sistemelor de recuperare a c<ldurii au limitat performan郡a energetic< dup< 
renovare. 

De群i s-au f<cut progrese prin adoptarea Strategia na郡ional< de renovare pe termen lung, este 
necesar a se completa cadrul strategic relevant cu Strategia na郡ional< de reducere a riscului 
seismic, pentru o abordare integrat< a interven郡iilor asupra fondului construit.  

Cu sprijinul B<ncii Mondiale, Guvernul prin intermediul ministerului de resort, a realizat 
dou< strategii na郡ionale complementare, abordate în concordan郡< cu cerin郡ele prev<zute atât 
de Directiva EPBD, cât 群i de Strategia Renovation Wave, o strategie privind renovarea 
cl<dirilor din prisma eficien郡ei energetice (aprobat<) 群i o strategie na郡ional< privind reducerea 
riscului seismic a acestora (în curs de elaborare). 

Elaborat< în temeiul Directivei EPBD, Strategia Na郡ional< de Renovare pe Termen Lung, 
aprobat< prin HG 1034/2020, abordeaz< renovarea energetic< a fondului construit. 
Complementar cu acest document strategic, este în curs de elaborare Strategia Na郡ional< de 
Reducere a Riscului Seismic care va stabili obiective specifice de reducere a riscului seismic 
care urmeaz< s< fie realizate în etape (2030, 2040 群i 2050), luând în considerare eforturile 
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diferen郡iate, necesare în reducerea riscului seismic pentru diferite tipuri de cl<diri vulnerabile 
(publice 群i private, reziden郡iale 群i nereziden郡iale).  

 

 

 

 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

 

(2020) S< îmbun<t<郡easc< eficacitatea 群i calitatea administra郡iei publice, precum 群i 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv prin implicarea adecvat< a partenerilor sociali. 

(2020) S< direc郡ioneze cu prioritate investi郡iile c<tre tranzi郡ia verde 群i tranzi郡ia digital< (...) 

 

Obiectivul reformei:  

 

- aprobarea prin Hot<râre a Guvernului a  Strategiei Na郡ionale de Reducere a Riscului 
Seismic 群i elaborarea cadrului procedural pentru implementarea m<surilor de interven郡ii 
integrate 

 

Descrierea reformei: 

 

România î群i propune s< abordeze managementul riscului seismic dup< o viziune integratoare, 
care pleac< de la elaborarea unui cadru de strategii na郡ionale complementare, respectiv 
Strategia Na郡ional<  de Renovare pe Termen Lung  (în aplicarea Directivei privind eficien郡a 
energetic< în cl<diri 群i condi郡ie favorizant< pentru programele opera郡ionale regionale) 群i 
Strategia Na郡ional< privind Reducerea Riscului Seismic (SNRRS).  

Strategia na郡ional< de reducere a riscului seismic, elaborat< cu sprijinul B<ncii Mondiale, 
va cuprinde un plan de ac郡iuni cu obiective specifice pe termen scurt, mediu 群i lung (2030, 
2040 si 2050) 群i ac郡iuni corective pentru solu郡ionarea problemelor existente identificate în 
stadiul actual în domeniul riscului seismic pentru cl<diri. 

Proiectul SNRRS, în curs de elaborare, are urm<toarele obiective preliminare: 

錨 transformarea pân< în 2050 a fondului construit al României într-un fond construit 
rezilient la seisme; st
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錨 reducerea riscului seismic la nivel na郡ional prin salvarea de vie郡i, reducerea 
v<t<m<rilor 群i protejarea fondului construit, prin investi郡ii prioritizate 群i eficiente; 

錨 promovarea bun<st<rii prin crearea de beneficii conexe prin îmbun<t<郡irea condi郡iilor 
de eficien郡< energetic< 群i sanitare, printre alte aspecte func郡ionale; 

錨 cre群terea rezilien郡ei prin integrarea considerentelor de risc seismic/multirisc în 
planificarea teritorial< 群i sectorial< 群i asigurarea unor procese reziliente de recuperare 
群i reconstruc郡ie post-seism; 

錨 mobilizarea particip<rii 群i ac郡iunii incluzive prin cre群terea nivelului de con群tientizare 
public< cu privire la managementul riscului seismic 群i cre群terea nivelului de asumare 
în implementarea m<surilor de reducere a riscului; 

錨 consolidarea capacit<郡ii institu郡ionale în domeniul managementului riscului seismic 群i 
a calit<郡ii 群i num<rului de resurse umane implicate în activit<郡ile legate de gestionarea 
riscului. 

Strategia na郡ional< de reducere a riscului seismic vizeaz< siguran郡a fondului construit existent 
(cl<diri publice 群i private, cl<diri reziden郡iale 群i nereziden郡iale) la ac郡iuni seismice, precum 群i 
eficientizarea programelor de finan郡are a lucr<rilor de consolidare la cl<dirile existente. 
Implementarea strategiei va fi sus郡inut< prin implicarea autorit<郡ilor administra郡iei publice, 
mediului de cercetare 群i academic, pentru a identifica 群i implementa în mod unitar 群i corect 
priorit<郡ile 群i m<surile identificate la diferite paliere administrative.  

Prioritizarea fondului construit este considerat< a fi un factor determinant al eficien郡ei, pentru 
c<, în acest fel, investi郡iile în reducerea riscului seismic prin lucr<rile de consolidare pot 
ob郡ine rezultate maxime raportat la fondurile investite.  

Pentru planificarea strategic< a investi郡iilor pe sectoare, strategia prevede etape de evaluare a 
riscului pe trei niveluri, care s< faciliteze prioritizarea 群i realizarea interven郡iilor, precum 群i 
indicatori de monitorizare a acestora, astfel: 

- evaluare de nivel 1 - la nivel na郡ional, alocarea fondurilor pe programe sectoriale 群i 
regiuni se face pe baza informa郡iilor privind riscul seismic, în func郡ie de expunerea 
diferitelor sectoare ale fondului construit (de ex. infrastructura educa郡ional<, de 
s<n<tate, fondul de locuit) 群i regiuni. Datele de risc la acest nivel pot fi exprimate în 
termeni de num<r preconizat de victime, persoane r<nite, daune 群i pierderi economice 
pe care le-ar putea cauza un anumit scenariu de cutremur într-un anumit sector al 
fondului construit sau o anumit< regiune. Acest nivel de evaluare a riscului seismic 
este necesar în mod normal pentru a evalua beneficiile în ansamblu 群i costurile 
diferitelor op郡iuni de investi郡ii; 

- evaluare de nivel 2 - în sectoarele fondului construit 群i în regiunile prioritizate se fac 
evalu<ri vizuale rapide mai detaliate pentru a caracteriza tipurile reprezentative de 
cl<diri 群i a facilita prioritizarea interven郡iilor în cadrul diferitelor programe. Evalu<rile st
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vizuale rapide ar putea fi efectuate la nivel sub-na郡ional, de c<tre autorit<郡ile locale, 
pentru a prioritiza 群i a selecta interven郡iile; 

- evaluare de nivel 3 const< în evalu<ri seismice detaliate, studii de fezabilitate 群i 
proiectare pentru fondul de cl<diri selectate pentru interven郡ie în cadrul unui anumit 
program. 

SNRRS propune ca interven郡iile s< se bazeze pe criterii de prioritizare care 郡in seama de 
riscul seismic la care sunt expuse cl<dirile 群i comunit<郡ile 群i de beneficiile create de ac郡iunile 
de reducere a riscului. Astfel, complementar strategiei, se are în vedere dezvoltarea unor 
programe de investi郡ii sectoriale care vizeaz< consolidarea seismic<, precum 群i stabilirea 
unor criterii de prioritizare transparente, definirea clar< a responsabilit<郡ilor, aplicarea unor 
instrumente de management al datelor, etape simplificate în procesul de aprobare 群i 
implementare, stabilirea unor corel<ri cu programe existente 群i alte strategii.  

În sprijinul implement<rii programelor de investi郡ii se are în vedere elaborarea unui 
mecanism de monitorizare a indicatorilor acestora 群i a progresului în implementarea 
strategiei na郡ionale de reducere a riscului seismic 群i a programelor de investi郡ii.  

De asemenea, se propune intensificarea ac郡iunilor de informare 群i preg<tire a popula郡iei,  
instruirea autorit<郡ilor responsabile în domeniu, precum 群i elaborarea unor strategii de 
comunicare pentru fiecare categorie de public-郡int< în vederea stabilirii unor m<suri comune 
care s< asigure dezvoltarea 群i implementarea obiectivelor propuse prin SNRRS, în raport cu 
în郡elegerea publicului-郡int< 群i adaptarea la necesit<郡ile identificate. 

Strategia Na郡ional< de Reducere a Riscului Seismic urm<re群te o abordare integrat<, iar 
investi郡iile propuse vor fi aliniate cu Strategia Na郡ional< de Renovare pe Termen Lung pentru 
eficien郡a energetic<, asigurând, în procesul de implementare, corelarea m<surilor stabilite de 
aceasta cu cele de reducere a riscului legat de activitatea seismic<, în vederea unei prioritiz<ri 
obiective a finan郡<rii investi郡iilor. Investi郡iile nu privesc strict solu郡ionarea problemelor de 
consolidare seismic<, ci 群i tranzi郡ia c<tre un fond construit verde, fiind avute în vedere, pe cât 
posibil, lucr<ri de renovare cel pu郡in moderat< sau aprofundat<, care s< asigure performan郡a 
energetic< crescut<. În plus, din perspectiv< strategic< este necesar< dezvoltarea unui 
mecanism de monitorizare a implement<rii celor dou< strategii mai sus men郡ionate 群i a 
programelor de investi郡ii derulate în domeniul cl<dirilor, pentru identificarea cl<dirilor cu cele 
mai slabe performan郡e, prin crearea unui sistem informatic care s< con郡in< o baz< de date 
georeferen郡iat< a cl<dirilor publice 群i private, corelat 群i interoperabil cu b<ncile de date 
urbane de la nivel local 群i cu alte sisteme 群i registre na郡ionale. 

Referitor la cadrul normativ care s< sprijine implementarea investi郡iilor în rezilien郡a fondului 
construit existent, este necesar< elaborarea unei metodologii de evaluare vizual< rapid< a 
cl<dirilor ca etap< de evaluare de nivel 2 în planificarea strategic< a investi郡iilor pe sectoare, 
cu scopul de a ob郡ine rezultate maxime raportat la fondurile investite. Metodologia de 
evaluare vizual< rapid< are în vedere stabilirea unui cadru procedural care s< permit< 
clasificarea cl<dirilor la nivelul unui UAT, în func郡ie de vulnerabilitatea seismic<, pentru 
identificarea cl<dirilor cu risc seismic ridicat. Spre deosebire de expertizele tehnice, evaluarea 
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vizual< rapid< a unei cl<diri va conduce la o reducere considerabil< a timpului necesar 
analiz<rii vulnerabilit<郡ii cl<dirii, fiind realizat< de c<tre personal calificat, care nu necesit< 
atestare profesional< suplimentar<. Evaluarea vizual< rapid< este efectuat< prin inspec郡ie 
vizual< din exteriorul cl<dirii, nesolicitând în cele mai multe cazuri accesul la interiorul 
cl<dirii. Aceasta implic< colectarea de date cheie despre construc郡ie prin inspec郡ie vizual< de 
c<tre inginer 群i prelucrarea acestor date utilizând o form< digital< standard. 

 

De asemenea, se are în vedere elaborarea unui ghid de interven郡ii integrate, care s< 
asigure armonizarea m<surilor de reducere a riscului seismic cu m<surile de renovare 
energetic< stabilite prin Strategia na郡ional< de renovare pe termen lung 群i Strategia UE 
Renovation Wave 群i cu cele referitoare la atingerea obiectivelor de calitate în construc郡ii, 
relevante, în vederea facilit<rii procesului de implementare. O serie de m<suri de interven郡ie 
care vor fi cuprinse în cadrul ghidului sunt prezentate într-o form< detaliat< la partea de 
investi郡ii. 

Ghidul de interven郡ii va introduce preciz<ri cu privire la utilizarea materialelor cu con郡inut 
sc<zut de carbon, pentru interven郡ii avute în vedere, precum 群i la utilizarea produselor de 
construc郡ii non-toxice, reciclabile 群i biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din 
materii prime produse în zon<, folosind tehnici care nu afecteaz< mediul. 

În cadrul ghidului de interven郡ii integrate asupra cl<dirilor existente, vor fi avute în vedere 
aspectele legate de asigurarea calit<郡ii aerului interior, atât pentru cl<dirile reziden郡iale cât 群i 
pentru cl<dirile administra郡iei publice centrale sau locale, pentru a asigura conformarea cu 
cerin郡ele fundamentale aplicabile prev<zute în Legea nr. 10/1995, republicat<, cu modific<rile 
群i complet<rile ulterioare. 

De asemenea, complementar cu aceste documente strategice, este în curs de realizare 
Strategia na郡ional< privind protejarea monumentelor istorice, ce propune reformarea 
cadrului de protejare a monumentelor istorice 群i patrimoniului cultural imobil 群i va avea rol 
de structurare 群i coordonare a activit<郡ii din sector, într-un orizont de cel pu郡in 10 ani, prin 
stabilirea principalelor direc郡ii de ac郡iune, dezvoltate pe principii moderne, racordate la noile 
orient<ri teoretice 群i practice de la nivel interna郡ional. 

 

Mecanism de implementare:  

MDLPA va asigura implementarea acestei reforme. 

 

Calendar de implementare:  
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Activitate Termen finalizare ICgmimpｨii 
responsabile/coordon

atoare 

ICmdadea îC ｬigHade a Smdamegiei CaｨiHCa<e de 
dedpcede a digcp<pi geigBic 

Q2 2022 MDLPA  

BiCigmede aｬiｻamHade 

ICmdadea îC ｬigHade a ghidp<pi de iCmedｬeCｨii 
iCmegdame  

Q2 2022 MDLPA 

ICmdadea îC ｬigHade a BemHdH<Hgiei de 
eｬa<pade ｬiｻpa<ă daaidă a c<ădidi<Hd  

Q4 2022 MDLPA  

 

 

Buget reform<: nu se finan郡eaz< prin PNRR, reforma este finan郡at< prin proiectul 
„Consolidarea capacit<郡ii de planificare strategic< a MDLPA în renovarea fondului construit 
na郡ional din perspectiva eficien郡ei energetice 群i a riscului seismic”, cod MySmis 127562 / cod 
SIPOCA 606”, cofinanYat din Fondul Social European (FSE), prin Programul OperaYional 
Capacitate Administrativ< (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritar< 1 Administra郡ie public< 群i 
sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1 Dezvoltarea 群i introducerea de sisteme 群i 
standarde comune în administra郡ia public< ce optimizeaz< procesele decizionale orientate 
c<tre cet<郡eni 群i mediul de afaceri în concordan郡< cu SCAP pentru prima activitate cuprins< în 
calendarul de implementare, 群i din fonduri prev<zute în bugetul de venituri proprii al 
MDLPA constituit în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construc郡ii, republicat<, cu 
modific<rile 群i complet<rile ulterioare, pentru celelalte dou< activit<郡i cuprinse în calendarul 
de implementare. 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

 

Beneficiari direc郡i: autorit<郡ile administra郡iei centrale 群i ale administra郡iei publice locale 

Beneficiari indirec郡i: mediul academic, mediul de cercetare, organiza郡iile neguvernamentale, 
profesionale 群i comunitare, cet<郡enii 

 

Ajutor de stat:  

 

M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind în general 
modific<ri legislative. 

 

Complementaritatea cu alte componente din cadrul planului:  st
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Componenta 2 - Rezilien郡< în situa郡ii de criz< din cadrul Pilonului V. S<n<tate 群i rezilien郡< 
economic<, social< 群i institu郡ional<. 

 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: nu e cazul. 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

 

În realizarea reformei se va avea în vedere obligativitatea prevederilor referitoare la 
accesibilizarea cl<dirilor reziden郡iale 群i/sau publice pentru persoanele cu dizabilit<郡i, prin 
crearea de facilit<郡i/adaptarea acestora la nevoile persoanelor cu dizabilit<郡i, precum 群i la 
îmb<trânirea popula郡iei. 

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

 

Reforma va sprijini îmbun<t<郡irea rezilien郡ei fondului construit contribuind la realizarea 
obiectivelor UE în materie de clim<, la crearea unui num<r mare de locuri de munc<, prin 
realizarea de lucr<ri integrate de interven郡ie. 

 

R2.2 Adoptarea cadrului normativ suport, care s< sprijine tranzi郡ia c<tre cl<diri 
verzi 群i digitale 
 

R2.2a Dezvoltarea cadrului de reglementare privind proiectarea, exploatarea 群i 
urm<rirea comport<rii în timp a cl<dirilor cu consum de energie aproape zero - 
nZEB la cl<dirile noi 群i tranzi郡ia celor existente c<tre niveluri de performan郡< 
energetic< cât mai mai aproape de cerin郡ele nZEB 
 

Provoc<ri reform< 

MDLPA este autoritatea competent< pentru transpunerea 群i implementarea Directivei 
2010/31/UE privind PerformanYa Energetic< a Cl<dirilor. Legea nr. 372/2005 privind 
performan郡a energetic< a cl<dirilor, republicat<, este actul normativ naYional prin care s-au 
transpus prevederile Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 
mai 2010 privind performanYa energetic< a cl<dirilor (reformare). Prevederile art. 17 
men郡ioneaz< obligativitatea ca, începând cu 2019 pentru cl<dirile publice şi din 2021 pentru 
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toate cl<dirile nou construite, s< fie cl<diri al c<ror consum de energie este aproape egal cu 
zero. 

Legea nr.372/2005 privind performan郡a energetic< a cl<dirilor, republicat<, reflect< 
transpunerea la nivel na郡ional a prevederilor Directivei 2018/844/UE, precum 群i asigurarea 
conformit<郡ii cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernan郡a uniunii 
energetice 群i a ac郡iunilor climatice (act normativ cu direct< aplicabilitate). 

M<surile impuse prin actul normativ contribuie la încurajarea utiliz<rii sistemelor alternative 
de înalt< eficien郡<, dac< acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, func郡ional 群i 
economic, abordând în acela群i timp aspectele legate de condi郡iile care caracterizeaz< un 
climat interior s<n<tos, de protec郡ia împotriva incendiilor 群i de riscurile legate de activitatea 
seismic< intens<, în conformitate cu reglement<rile tehnice na郡ionale în materie de siguran郡<, 
precum 群i la obligativitatea echip<rii cl<dirilor cu puncte de reînc<rcare 群i infrastructura 
încastrat<, pentru vehiculele electrice. 

La acest moment cadrul metodologic pentru realizarea cl<dirilor nZEB este stabilit prin 
Mc001-2006 (2007) Ordinul  MDRAP nr . 386/2016 - niveluri nZEB 群i prin ordinul  
MDRAPFE 2641/2017. În prezent revizuirea metodologiei de calcul al performan郡ei 
energetice a cl<dirilor este în curs de finalizare, dar pe lâng< aceste reglement<ri tehnice 
esen郡iale, s-a considerat necesar< elaborarea unor ghiduri suplimentare, cu caracter de 
îndrumare. 

 În acela群i context, în vederea asigur<rii cadrului de implementare a strategiei de renovare pe 
termen lung, se propune complementar consolidarea cadrului normativ prin elaborarea de 
reglement<ri tehnice (ghiduri) prin care s< se sprijine aplicarea obliga郡iilor legislative ale 
autorit<郡ilor cu responsabilit<郡i în domeniu, pentru realizarea ac郡iunilor necesare de 
implementare a m<surilor de îmbun<t<郡ire a eficien郡ei energetice prin cre群terea num<rului de 
cl<diri al c<ror consum de energie este aproape egal cu zero.  

 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

 

(2020) S< direc郡ioneze cu prioritate investi郡iile c<tre tranzi郡ia verde 群i tranzi郡ia digital< (...) 

(2019) S< axeze politica economic< în materie de investi郡ii (...), pe sectorul energetic cu 
emisii sc<zute de dioxid de carbon 群i pe eficien郡a energetic< (...). 

 

Obiectiv reform<:  

 

Aprobarea reglement<rilor tehnice privind proiectarea, exploatarea 群i urm<rirea comport<rii 
în timp a cl<dirilor cu consum de energie aproape zero - nZEB (existente 群i noi) 
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Descrierea reformei: 

Ghidurile elaborate vin  suplimentar în sprijinul aplic<rii obliga郡iilor legislative ale 
autorit<郡ilor cu responsabilit<郡i în domeniu prin realizarea ac郡iunilor necesare de 
implementare a m<surilor de îmbun<t<郡ire a performan郡ei energetice a cl<dirilor reziden郡iale 
群i nereziden郡iale, în sensul cre群terii num<rului de cl<diri al c<ror consum de energie este 
aproape egal cu zero. 

Ghidurile vor viza o abordare sistematizat< a etapelor necesare de parcurs în procesul de 
implementare a cerin郡elor nZEB la cl<dirile noi 群i existente, con郡inutul-cadrul privind 
indicatorii relevan郡i, inclusiv mecanisme/proceduri de colectare 群i gestionare a acestora 
(tipuri de cl<diri 群i solu郡ii tehnice în corelare cu zonele climatice, sursele locale regenerabile 
de energie, produse 群i tehnologii), precum 群i exemple de solu郡ii/bune practici adaptate 
condi郡iilor 群i cerin郡elor locale. 

Ghidurile vor acoperi subsectoare din construc郡ii (comerciale, publice centrale 群i locale, 
cl<diri reziden郡iale). Scopul elabor<rii ghidurilor este de a asigura procesele 群i abord<rile 
necesare de urmat în proiectarea, exploatarea 群i urm<rirea comport<rii în timp pentru 
îndeplinirea criteriilor tehnice nZEB. Ghidurile vor sprijini autorit<郡ile administra郡iei publice 
centrale responsabile de îndeplinirea obliga郡iilor legislative privind cl<dirile nZEB.  

 

 

 

 

Mecanism de implementare: MDLPA va asigura implementarea acestei reforme. 

 

Calendar de implementare:  

 

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii degaHCgabi<eねcHHddHCamHade 

ICmdadea îC ｬigHade a  
deg<eBeCmădi<Hd mehCice adiｬiCd 
adHiecmadeaし eｲa<Hamadea ｧi 
pdBădidea cHBaHdmădii îC miBa a 
c<ădidi<Hd cp cHCgpB de eCedgie 
aadHaae ｻedH - CZEB はeｲigmeCme ｧi 
CHiひし adiC HddiC a< BiCigmdp<pi  

Q4 2022 MiCigmedp< de degHdm 
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Buget reform<:  

Nu se finan郡eaz< prin PNRR, reforma este finan郡at< prin proiectul „Cre群terea coeren郡ei 
cadrului normativ 群i a eficien郡ei reglement<rilor tehnice în domeniul construc郡iilor”, 
cod MySMIS 129900/SIPOCA 731, cofinanYat din Fondul Social European (FSE), prin 
Programul OperaYional Capacitate Administrativ< (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritar< 1 
Administra郡ie public< 群i sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1 Dezvoltarea 群i 
introducerea de sisteme 群i standarde comune în administra郡ia public< ce optimizeaz< 
procesele decizionale orientate c<tre cet<郡eni 群i mediul de afaceri în concordan郡< cu Strategia 
pentru Consolidarea Administra郡iei Publice 2014-2020 (SCAP).  

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

Beneficiari direc郡i: autorit<郡ile administra郡iei publice centrale - MDLPA (ca autoritate de 
reglementare în domeniul construc郡iilor) şi Inspectoratul de Stat în ConstrucYii (ca autoritate 
de control), Compania Na郡ional< de Investi郡ii (institu郡ie aflat< sub autoritatea MLPDA, care 
are ca principal obiect de activitate executarea programelor de interes public sau social în 
domeniul construcYiilor, precum 群i autorit<郡ile/institu郡iile care realizeaz< investi郡ii publice; 
autorit<郡ile administra郡iei locale - structurile de specialitate din domeniul amenaj<rii 
teritoriului şi urbanismului, precum 群i structurile asociative ale autorit<郡ilor administra郡iei 
publice locale  

Beneficiari indirec郡i: asocia郡ii profesionale în domeniul construc郡iilor, urbanismului 群i 
arhitecturii, mediul academic 群i de cercetare, produc<tori de materiale de construc郡ii, cet<郡eni 

 

 

 

Ajutor de stat: 

M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind avute în 
vedere elaborarea de reglement<ri tehnice privind proiectarea, exploatarea 群i urm<rirea 
comport<rii în timp a cl<dirilor cu consum de energie aproape zero. 

 

Complementaritatea cu alte componente din cadrul planului: nu e cazul. 

 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: nu e cazul. 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  
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În realizarea reformei se va avea în vedere obligativitatea prevederilor referitoare la 
accesibilizarea cl<dirilor reziden郡iale pentru persoanele cu dizabilit<郡i, prin crearea de 
facilit<郡i/adaptarea acestora la nevoile persoanelor cu dizabilit<郡i, precum 群i la îmb<trânirea 
popula郡iei. 

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Reforma va sprijini îmbun<t<郡irea eficien郡ei energetice 群i a utiliz<rii eficiente a resurselor în 
cazul cl<dirilor reziden郡iale multifamiliale, precum 群i la realizarea obiectivelor UE în materie 
de clim<, la crearea unui num<r mare de locuri de munc<. 

 

 

R2.2b Dezvoltarea cadrului de reglementare pentru implementarea conceptului 
BIM (Building Information Modelling), din perspectiva digitaliz<rii sectorului 
construc郡ii 
 

Provoc<ri reform< 

Modelarea informatic< a cl<dirilor (BIM) se afl< în centrul unei transform<ri digitale a 
sectorului construc郡iilor 群i a mediului construit. Guvernele 群i achizitorii publici din întreaga 
Europ< 群i din lume recunosc valoarea BIM ca factor strategic pentru obiectivele în materie de 
costuri, de calitate 群i de politic< public<, fiind luate m<suri proactive pentru a promova 
utilizarea BIM în sectoarele de construc郡ii 群i în livrarea 群i exploatarea bunurilor imobiliare 
publice, pentru asigurarea acestor beneficii economice, de mediu 群i sociale. 

Din perspectiva asigur<rii proiect<rii de calitate în domeniul arhitecturii 群i ingineriei la nivel 
european, Directiva 2014/24/UE (EUPPD) a Parlamentului European 群i a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achizi郡iile publice 群i de abrogare a Directivei 2004/18/CE, prin 
articolul 22 alin. (4), propune contractorilor utilizarea solu郡iilor BIM în proiectele de 
construc郡ii, pentru a încuraja ofertan郡ii în ceea ce prive群te implementarea unor solu郡ii 
inovative de proiectare, de livrare a unor servicii de înalt< calitate, 群i pentru a sprijini 
autorit<郡ile în demersurile privind lansarea unor proceduri care s< asigure o competi郡ie loial< 
pe pia郡a construc郡iilor. Directiva încurajeaz< statele membre UE, începând cu anul 2016, 
privind necesitatea utiliz<rii BIM pentru construc郡iile finan郡ate din fonduri publice. 

Tendin郡a general< de utilizare BIM de c<tre operatorii economici din sectorul construc郡ii, în 
special pentru cl<dirile noi, determin< dezvoltarea unor pârghii pentru consolidarea 
implement<rii BIM, cu prec<dere în procesul de renovare. În acest context, reforma 
abordeaz< complementar problematica cre群terii performan郡ei energetice a cl<dirilor prin 
realizarea de cl<diri proiectate cu niveluri de performan郡< nZEB 群i prin intermediul 
conceptului BIM. 
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Totodat<, în corelare cu tendin郡ele globale actuale pentru performan郡a sectorului construc郡ii, 
reforma vizeaz< o alt< component< ce are în vedere abordare unor instrumente eficiente 
pentru îmbun<t<郡irea procesului de luare a deciziilor utilizând modelarea informatic< a 
cl<dirilor (Building Information Modelling – BIM). Adoptarea în România a standardelor 
europene din domeniul BIM a reprezentat unul dintre demersurile întreprinse la nivel na郡ional 
pentru stabilirea unui cadru general de desf<群urare al activit<郡ilor de construire, facil, coerent 
群i transparent, în condi郡iile în care nevoia de investi郡ii r<mâne ridicat< în România, iar modul 
de utilizare al fondurilor publice suscit< un interes major, fiind necesare rezultate vizibile, 
concrete, u群or de monitorizat cu efecte asupra eficien郡ei utiliz<rii acestora 群i a cre群terii 
calit<郡ii vie郡ii oamenilor, ca valoare ad<ugat< general<. 

Procesul BIM acord< o aten郡ie mult mai mare activit<郡ilor din domeniul gestion<rii datelor 群i 
informa郡iilor decât abordarea tradi郡ional< în proiectele de construc郡ie. De aceea, este 
important s< se evalueze 群i s< se defineasc< clar rolurile sau func郡iile legate de gestionarea 
datelor 群i informa郡iilor în diferitele etape ale ciclului de via郡< al cl<dirii sau al infrastructurii. 
În plus, unul dintre instrumentele necesare pentru a sprijini utilizarea eficient< 群i coerent< a 
BIM într-un cadru colaborativ const< în dezvoltarea competen郡elor privind colectarea, 
gestionarea, partajarea informa郡iilor despre cl<diri 群i fluxurile de lucru. Astfel, se consider< 
necesar< aplicarea sistemului BIM pentru alinierea domeniului construc郡iilor la cele mai 
recente inova郡ii tehnologice, devenite obligatorii prin lege în alte state membre ale Uniunii 
Europene. 

În acest fel, în raport cu progresul tehnologic, se va asigura definirea 群i documentarea 
politicilor 群i obiectivelor strategice la nivelul autorit<郡ilor publice pentru implementarea BIM, 
optimizarea cadrului legislativ 群i de reglementare specifice domeniului construc郡iilor. 
Totodat<, aplicarea sistemului BIM va conduce la armonizarea politicilor publice 群i a 
legisla郡iei na郡ionale cu cele stabilite la nivelul UE, precum 群i la formularea de recomand<ri 
pentru includerea BIM în procedurile de achizi郡ie public< 群i de contractare a investi郡iilor 
publice. În dezvoltarea cadrului procedural se va avea în vedere 群i descrierea instrumentelor 
de comunicare 群i colaborare în vederea cre群terii nivelului de con群tientizare privind beneficiile 
introducerii 群i implement<rii foii de parcurs BIM în procesul de alocare a fondurilor publice 
pentru investi郡ii. 

 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

 

(2020) S< îmbun<t<郡easc< eficacitatea 群i calitatea administra郡iei publice, precum 群i 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv prin implicarea adecvat< a partenerilor sociali. 

(2020) S< direc郡ioneze cu prioritate investi郡iile c<tre tranzi郡ia verde 群i tranzi郡ia digital< (...) 

 

Obiectiv reform<:  
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Aprobarea reglement<rilor tehnice (ghid privind managementul 群i monitorizarea informa郡iilor 
generate în sistem BIM 群i ghid privind utilizarea instrumentelor de proiectare 群i gestionare a 
datelor digitale aferente construc郡iilor)  

Descrierea reformei: 

 

În elaborarea reglement<rii tehnice (ghid) privind managementul 群i monitorizarea 
informa郡iilor generate în sistem BIM, din punct de vedere al structurii 群i con郡inutului, se 
vor avea în vedere urm<toarele: 

錨 documentarea politicilor 群i strategiilor la nivelul autorit<郡ilor publice, propuneri de 
optimizare a cadrului legislativ 群i normativ, propuneri de aliniere cu politicile 群i 
legisla郡ia UE, în vederea facilit<rii implement<rii BIM; 

錨 stabilirea unui set de recomand<ri pentru optimizarea legisla郡iei în domeniul 
achizi郡iilor publice prin includerea BIM în procedurile de achizi郡ie public< 群i de 
contractare a investi郡iilor publice, fundamentate cu eviden郡ierea beneficiilor 
introducerii 群i implement<rii BIM în procesul de alocare a fondurilor publice pentru 
investi郡ii 群i în procesul de digitalizare în domeniul construc郡iilor; 

錨 definirea elementelor principale ale cadrului procedural, respectiv etapele necesare de 
parcurs în managementul 群i monitorizarea informa郡iilor aferente construc郡iilor, care s< 
faciliteze implementarea 群i promovarea BIM în toate fazele de realizare ale 
construc郡iilor (documentare, proiectare, execu郡ie, exploatare 群i între郡inere, 
postutilizare); 

 

Reglementarea tehnic< privind utilizarea instrumentelor de proiectare 群i gestionare a 
datelor digitale aferente construc郡iilor are ca scop îmbun<t<郡irea 群i simplificarea proceselor 
decizionale din perspectiva promov<rii principiilor 群i cerin郡elor de gestionare 群i valorificare a 
datelor furnizate, în toate etapele de documentare, proiectare, execu郡ie, exploatare 群i 
între郡inere, postutilizare a construc郡iilor.  

Elaborarea acestui pachet de reglement<ri tehnice reprezint< un prim pas în demersurile 
privind optimizarea cadrului de includere a BIM în procedurile de achizi郡ie public< 群i de 
contractare a investi郡iilor publice. 

 

Mecanism de implementare: MDLPA va asigura implementarea acestei reforme. 

 

Calendar de implementare:  
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Activitate Termen finalizare ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

AadHbadea deg<eBeCmădi<Hd 
mehCice はghid adiｬiCd 
BaCageBeCmp< ｧi BHCimHdiｻadea 
iCfHdBaｨii<Hd geCedame îC gigmeB 
BIM ｧi ghid adiｬiCd pmi<iｻadea 
iCgmdpBeCme<Hd de adHiecmade ｧi 
gegmiHCade a dame<Hd digima<e 
afedeCme cHCgmdpcｨii<Hdひし adiC HddiC 
a< BiCigmdp<pi 

Q4 2022 MiCigmedp< de degHdm 

 

 

Buget reform<:  

 

Nu se finan郡eaz< prin PNRR, reforma este finan郡at< prin proiectul „Cre群terea coeren郡ei 
cadrului normativ 群i a eficien郡ei reglement<rilor tehnice în domeniul construc郡iilor”, 
cod MySMIS 129900/SIPOCA 731, cofinanYat din Fondul Social European (FSE), prin 
Programul OperaYional Capacitate Administrativ< (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritar< 1 
Administra郡ie public< 群i sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1 Dezvoltarea 群i 
introducerea de sisteme 群i standarde comune în administra郡ia public< ce optimizeaz< 
procesele decizionale orientate c<tre cet<郡eni 群i mediul de afaceri în concordan郡< cu SCAP.  

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

Beneficiari direc郡i: autorit<郡ile administra郡iei publice centrale - MDLPA (ca autoritate de 
reglementare în domeniul construc郡iilor) şi Inspectoratul de Stat în ConstrucYii (ca autoritate 
de control), Compania Na郡ional< de Investi郡ii (institu郡ie aflat< sub autoritatea MLPDA, care 
are ca principal obiect de activitate executarea programelor de interes public sau social în 
domeniul construcYiilor, precum 群i autorit<郡ile/institu郡iile care realizeaz< investi郡ii publice; 
autorit<郡ile administra郡iei locale - structurile de specialitate din domeniul amenaj<rii 
teritoriului şi urbanismului, precum 群i structurile asociative ale autorit<郡ilor administra郡iei 
publice locale  

Beneficiari indirec郡i: asocia郡ii profesionale în domeniul construc郡iilor, urbanismului 群i 
arhitecturii, mediul academic 群i de cercetare, firme de consultan郡<, proiectare 群i execu郡ie în 
construc郡ii, cet<郡eni 

 

Ajutor de stat:  st
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M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind vizând 
aprobarea unor reglement<ri tehnice de c<tre autoritatea public<. 

 

Complementaritatea cu alte componente din cadrul planului: nu e cazul. 

 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: nu e cazul. 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

 

Prin realizarea reformei se va sprijini accesul persoanelor cu dizabilit<郡i la serviciile publice. 
Se promoveaz< egalitatea de 群anse, indiferent de sex, origine rasial< sau etnic<, religie sau 
convingeri, handicap, vârst< sau orientare sexual<, astfel încât toat< lumea va avea dreptul la 
tratament egal 群i la oportunit<郡i în ceea ce prive群te ocuparea for郡ei de munc<, protec郡ia 
social<, educa郡ia 群i accesul la bunuri 群i servicii disponibile publicului.  

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

 

Realizarea reformei va contribui la modernizarea serviciilor publice digitale în domeniul 
construc郡iilor. Digitalizarea va spori eficacitatea serviciilor publice digitale interoperabile, 
personalizate 群i u群or de utilizat. 

 

R2.2c Elaborarea cadrului normativ suport privind eficientizarea energetic< în 
cl<diri cu valoare istoric< 群i arhitectural< 群i introducerea economiei circulare în 
domeniul restaur<rii 
 

Provoc<ri reform< 

Înlocuirea unei cl<diri existente cu una nou< necesit< o investi郡ie considerabil< de energie 
înglobat< în producerea, transportul 群i punerea în opera a unor materiale de construc郡ii. În 
termeni globali de mediu, echilibrul avantajelor favorizeaz< puternic p<strarea stocului de 
cl<diri existente, în special când se poate îmbun<t<郡i performan郡a în termeni de consum de 
energie în utilizare.   
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Cazul specific al cl<dirilor istorice, protejate conform legii în vigoare, respectiv cl<dirile ce 
alc<tuiesc zonele construite protejate, sau sunt clasate ca monumente istorice sau sunt situate 
în zonele de protec郡ie ale acestora, impune o abordare metodologic< distinct< dar, în acela群i 
timp, face loc introducerii practicilor de economie circular< prin reutilizarea unor elemente de 
construc郡ie din cl<diri vechi, acesta fiind un principiu de conservare a patrimoniului în acord 
cu dezvoltarea durabil<. 

 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

(2020) S< direc郡ioneze cu prioritate investi郡iile c<tre tranzi郡ia verde 群i tranzi郡ia digital< (...) 

(2019) S< axeze politica economic< în materie de investi郡ii (...), pe sectorul energetic cu 
emisii sc<zute de dioxid de carbon 群i pe eficien郡a energetic< (...). 

 

Obiectivul reformei:  

 

Asigurarea cadrului legal 群i strategic privind eficientizarea energetic< în cl<diri cu valoare 
istoric< 群i arhitectural< pentru realizarea de proiecte pilot regionale dedicate eficien郡ei 
energetice 群i economiei circulare. 

 

Descrierea reformei: 

 

Conform legisla郡iei na郡ionale sunt definite mai multe tipuri de cl<diri 群i zone cu valoare 
istoric< 群i arhitectural<, acestea fiind clasate fie ca monumente istorice, conform legii nr. 
422/2001  (de tip monument, ansamblu sau sit) fie ca zone construite protejate, în condi郡iile 
legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 群i urbanismul.  

 

Monumentul este definit de lege ca fiind o construc郡ie sau parte de construc郡ie, împreun< cu 
instalaYiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioar< sau exterioar< care fac 
parte integrant< din acesta, precum şi lucr<rile artistice comemorative, funerare, de for public, 
împreun< cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie m<rturii cultural-istorice 
semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, 
social, ştiinYific sau tehnic. 

Ansamblul este definit de lege ca un grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, 
arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcYii urbane sau rurale care împreun< cu terenul 
aferent formeaz< o unitate delimitat< topografic ce constituie o m<rturie cultural-istoric< 
semnificativ< din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, 
social, ştiinYific sau tehnic. 
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Situl reprezint< un teren delimitat topografic, cuprinzând acele creaYii umane în cadrul 
natural care sunt m<rturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, 
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinYific, tehnic sau al peisajului 
cultural. 

Zona protejat< este o zon< natural< ori construit<, delimitat< geografic 群i/sau topografic, 
determinat< de existen郡a unor valori de patrimoniu natural 群i/sau cultural a c<ror protejare 
prezint< un interes public 群i declarat< ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de 
conservare 群i reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zon< protejat< creeaz< asupra 
imobilelor din interiorul zonei servitu郡i de interven郡ie legate de desfiin郡are, modificare, 
func郡ionalitate, distan郡e, în<l郡ime, volumetrie, expresie arhitectural<, materiale, finisaje, 
împrejmuiri, mobilier urban, amenaj<ri 群i planta郡ii 群i este stabilit prin documenta郡ii de 
urbanism specifice aprobate. 

Cerin郡ele privind performan郡a energetic< a cl<dirilor nu se aplic< la cl<diri 群i monumente 
protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare 
arhitectural< sau istoric< deosebit<, c<rora, dac< li s-ar aplica cerin郡ele, li s-ar modifica în 
mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior. 

Cu toate acestea, atingerea obiectivelor de clim< 群i energie, impune identificarea unor m<suri 
care s< concilieze m<surile de protec郡ie a patrimoniului construit cu anumite m<suri de 
eficientizare energetic< limitate, care s< îmbun<t<郡easc< performan郡ele energetice 群i  calitatea 
vie郡ii în cl<diri f<r< a afecta valoarea arhitectural< 群i istoric<.  

Se va elabora o metodologie de interven郡ie pentru abordarea non-invaziv< a eficien郡ei 
energetice în cl<diri cu valoare istoric< 群i arhitectural< 群i va fi stabilit cadrul legal 群i 
strategic pentru realizarea de proiecte pilot regionale dedicate eficien郡ei energetice 群i 
economiei circulare.  

Cadrul metodologic vizeaz< cre群terea eficien郡ei energetice a cl<dirilor istorice prin utilizarea 
de tehnici 群i noi materiale, în func郡ie de regiune, tradi郡ie constructiv< 群i caracteristici fizice. 
Dezvoltarea acestuia se va face pe baza unui studiu de condi郡ii ini郡iale realizat de INP în 
2020, a studiilor 群i cercet<rilor efectuate la nivel interna郡ional, precum 群i pe baza testelor 
efectuate în cadrul laboratorului de testare.  

În acela群i context se va dezvolta cadrul legal 群i strategic pentru înfiin郡area centrului de 
formare în abordarea non-invaziv< a eficientiz<rii energetice a cl<dirilor istorice 群i a 
laboratorului de testare a materialelor 群i tehnicilor pentru interven郡ii de eficientizare 
energetic< a cl<dirilor istorice. 

De asemenea, este vizat< reutilizarea materialelor de construc郡ie istorice provenite din 
demol<ri, precum 群i prelungirea ciclului de via郡< a cl<dirilor istorice prin interven郡ii 
minimale. 
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În acest sens se va dezvolta cadrul legal 群i strategic privind înfiin郡area infrastructurii pilot 
dedicate economiei circulare, respectiv centrul de colectare a materialului istoric 群i structura 
de între郡inere a construc郡iilor istorice. 

 

Mecanism de implementare:  

 

Ministerul Culturii va asigura implementarea acestei reforme. 

 

Calendar de implementare:  

 

Acmiｬimame TedBeC fiCa<iｻade ICgmimpｨii degaHCgabi<eね 

cHHddHCamHade 

ICmdadea îC ｬigHade a caddp<pi <ega< ｧi 
gmdamegic aeCmdp dea<iｻadea de adHiecme 
ai<Hm degiHCa<e dedicame eficieCｨei 
eCedgemice ｧi ecHCHBiei cidcp<ade 

Q4 2022 MiCigmedp< Cp<mpdii adiC 
ICgmimpmp< NaｨiHCa< a< 
PamdiBHCip<pi  

ICmdadea îC ｬigHade a deg<eBeCmădi<Hd 
mehCice adiｬiCd eficieCmiｻadea eCedgemică 
a c<ădidi<Hd igmHdice 

Q2 2025 MiCigmedp< Cp<mpdii adiC 
ICgmimpmp< NaｨiHCa< a< 
PamdiBHCip<pi  

 

Buget reform<: finan郡are PNRR (0.00025 mld. Euro) 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

 

Beneficiari direc郡i: Ministerul Culturii (ca autoritate de reglementare în domeniul protej<rii 
patrimoniului cultural imobil), deconcentratele acestuia, precum 群i Institutul Na郡ional al 
Patrimoniului (institu郡ie aflat< în subordinea MC), Ministerul Dezvolt<rii Lucr<rilor Publice 
群i Administra郡iei (ca autoritate de reglementare în domeniul construc郡iilor) 

 

Beneficiari indirec郡i: asocia郡ii profesionale în domeniul construc郡iilor, urbanismului 群i 
arhitecturii, mediul academic 群i de cercetare, firme de consultan郡<, proiectare 群i execu郡ie în 
construc郡ii, cet<郡eni. 
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Ajutor de stat:  

M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, întrucât activit<郡ile 
vizate au caracter non economic - se va elabora o metodologie de interven郡ie pentru 
abordarea non-invaziv< a eficien郡ei energetice în cl<diri cu valoare istoric< 群i arhitectural<. 

 

Complementaritatea cu alte componente din cadrul planului: nu e cazul  

 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: nu e cazul. 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

 

Reforma va facilita formarea profesional< 群i recalificarea, 郡inându-se cont de principiile de 
egalitatea de sex 群i de 群anse, a tuturor persoanelor ce lucreaz< sau doresc s< lucreze în 
domeniul conserv<rii/restaur<rii, interesate de eficientizarea energetic< non-invaziv< 群i 
economia circular<.  

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

 

Prin sprijinirea eficientiz<rii energetice a fondului construit cu valoare istoric< 群i 
arhitectural<, precum 群i prin introducerea economiei circulare în domeniul 
protej<rii/conserv<rii 群i restaur<rii patrimoniului cultural imobil, reforma contribuie la 
ini郡iativele ce vizeaz< renovarea, precum 群i recalificarea 群i perfec郡ionarea. 

 

Investi郡ii 
 

I1. Instituirea unui fond ”renovation wave” care s< finan郡eze adecvat lucr<ri de 
îmbun<t<郡ire a fondului construit existent: 
 

Axa 1 Rezilien郡a 群i eficien郡a energetic< a cl<dirilor reziden郡iale multifamiliale: renovarea 
energetic< moderat< sau aprofundat</renovare integrat< a cl<dirilor reziden郡iale 
multifamiliale 

Axa 2 Rezilien郡a 群i eficien郡a energetic< a cl<dirilor publice (sedii ale administra郡iei publice 
centrale 群i locale, cl<diri publice care deservesc  diferite servicii publice): renovarea moderat< 
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sau aprofundat</ renovare integrat< a cl<dirilor publice ale autorit<郡ilor sau institu郡iilor 
publice centrale 群i locale din domeniile administra郡ie public<, justi郡ie, cultur<, s<n<tate, 
ordine public< 群i securitate na郡ional< 

În cadrul celor dou< axe mai sus men郡ionate, va fi abordat< 群i cre群terea eficien郡ei energetice a 
cl<dirilor istorice în care se desf<群oar< activit<郡i umane, pe baza metodologiei non-invazive 
care s< nu distrug< valoarea istoric< 群i arhitectural< a acestora, metodologie anterior enun郡at<.  

 

Provoc<ri investi郡ii 

 

Pentru abordarea integrat< a interven郡iilor asupra fondului construit din perspectiva punerii în 
aplicare a principiilor Renovation Wave, respectiv eficien郡< energetic< în principal, 
decarbonare 群i integrarea surselor regenerabile de energie, minimizarea amprentei de carbon 
a cl<dirilor, standarde ridicate de s<n<tate 群i mediu, inclusiv prevenirea dezastrelor 群i 
protec郡ia împotriva incendiilor 群i riscurilor legate de activitatea seismic<, abordarea 
provoc<rilor tranzi郡iei energetice 群i digitale, respectul pentru estetic< 群i calitatea arhitectural<, 
este necesar un fond de investi郡ii de cca. 2,2 mld euro pentru a se asigura c< România cre群te 
rata de renovare a cl<dirilor 群i accentueaz< rata de reducere a consumului de energie primar< 
în conformitate cu 郡intele asumate prin Strategia Na郡ional< de Renovare pe Termen Lung, cu 
accent inclusiv pe cre群terea rezilien郡ei cl<dirilor 群i tranzi郡ia acestora c<tre conceptul de cl<diri 
inteligente.  

 

În elaborarea Strategiei Na郡ionale de Renovare pe Termen Lung (SRTL), pentru a 
determina segmentele cu cele mai sc<zute performan郡e din fondul de cl<diri, au fost 
avute în vedere  mai multe criterii pentru evaluare, parte dintre ele fiind utilizate în 
selectarea proiectelor ce vor fi finan郡ate din PNRR. 

 

1. anul de construc郡ie înainte de anul 2000 (durata de via郡< mai mare de 20 de ani de la 
data construc郡iei); 

2. consumul final specific de energie peste 300 kWh/m2an; 

3. consumul final specific de energie pentru înc<lzire peste 200 kWh/m2an; 

 

În afara criteriilor legate de consum 群i de locuirea de c<tre categorii sociale vulnerabile, 
trebuie avut în vedere, la prioritizarea investi郡iilor, 群i contextul urbanistic 群i economic. 

 

Strategia Na郡ional< de Renovare pe Termen Lung prevede ca necesar un buget de cca. 
13 miliarde euro pentru renovarea cl<dirilor publice 群i private, reziden郡iale 群i 
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nereziden郡iale, pân< în 2030, în vederea respect<rii angajamentelor europene cu privire la 
rata de renovare, reducerea consumului de energie 群i a emisiilor de gaze cu efect de ser<.  

Se estimeaz< c< impactul preconizat asupra economiei este crearea de cca. 18 locuri de 
munc< la fiecare milion de euro investit în renovarea cl<dirilor. La acest moment, 
instrumentele de finan郡are existente asigur< o rat< complet nesatisf<c<toare a ritmului de 
renovare a cl<dirilor. 

De asemenea, în cadrul Raportului de 郡ar< (2019) se men郡ioneaz< c<, de群i România este în 
grafic în ceea ce prive群te obiectivul fixat pentru 2020, sunt necesare eforturi continue pentru 
a limita consumul de energie în contextul cre群terii economice, implicit fiind necesare 
finan郡<ri suplimentare pentru  cre群terea ritmului de renovare 群i atingerea 郡intelor asumate.  

 

Este necesar< cre群terea ritmului renov<rilor pentru fondul de cl<diri din România 群i pentru 
producerea de rezultate importante în ceea ce prive群te economiile de energie, reducerea 
emisiilor de CO2 群i reducerea costurilor de exploatare 群i de între郡inere. Alte beneficii 
indirecte sau mai pu郡in tangibile pot include, de asemenea, un nivel mai ridicat de confort în 
interior, cre群terea valorii de pia郡< a locuin郡elor, investi郡ii amânate sau evitate în capacit<郡i de 
producere de energie 群i îmbun<t<郡iri în domeniul mediului.  

Expunerea popula郡iei la poluan郡ii interiori de natur< anorganic<, organic< sau biologic<, cu un 
poten郡ial risc asupra s<n<t<郡ii, poate fi semnificativ mai mare decât în cazul poluan郡ilor 
exteriori. Astfel, un num<r mare de persoane este expus, în propriile locuin郡e, la poluan郡i cum 
ar fi particule, monoxid de carbon, dioxid de azot, dioxid de sulf, compu群i organici volatili 群i 
semi-volatili. Ca rezultat al polu<rii aerului din interior pot ap<rea decese premature 
provocate de boli cardiovasculare, cancer pulmonar, boli respiratorii acute. Poluarea intern< 
cauzat< de utilizarea combustibililor fosili pentru asigurarea nevoilor de baz< pentru g<tit 群i 
înc<lzire, conduce 群i la o poluare a aerului exterior, cu efectele directe asupra s<n<t<郡ii 
umane.  

Calitatea aerului din interior este afectat< de numero群i alYi factori cum ar fi utilizarea de 
ceruri 群i lacuri pentru cur<Yarea suprafeYelor, materialele de construcYie precum formaldehida 
din placaj 群i substanYele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din 
soluri, cât 群i din materialele de construcYie. 

Efectele expunerii popula郡iei la poluan郡ii interiori depinde de tipul de poluant 群i de durata 
expunerii. Imediat dup< expunere, se manifest< efecte acute precum irita郡ii, oboseal<, dureri 
de cap 群i ame郡eal<. De obicei, acestea sunt cauzate de expunerea la contaminanti biologici, 
emisiile din materialele de construc郡ie, dar în principal sunt cauzate de ventilarea 
necorespunz<toare a spa郡iului. Ca r<spuns la expunerea pe termen lung sau la expuneri 
repetate, se manifest< efecte cronice, cancerul fiind un exemplu. Printre poluan郡i reg<sim 
radonul 群i azbestul. Cre群terea semnificativ< a concentra郡iei de poluan郡i organici poate fi 
produs< de utilizarea vopselelor 群i adezivilor, de activit<郡ile de cur<郡are prin utilizarea 
detergen郡ilor. De asemenea, mobilierul, materialele de construc郡ie pot fi o surs< de poluan郡i st
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organici cu efecte adverse mari asupra s<n<t<郡ii utilizatorilor, ca formaldehida, bifenili 
policlorura郡i. 

În acela群i timp, una dintre caracteristicile esen郡iale ale unei cl<diri sustenabile o reprezint< 
reutilizarea apei, una dintre principalele resurse naturale 群i una dintre cele mai irosite, undeva 
la 130 de litri/zi pentru fiecare locuitor. De aceea, este esen郡ial< planificarea unei utiliz<ri 
durabil< a apei prin reutilizarea apelor uzate prin diferite procedee de tratare 群i prin colectarea 
群i folosirea apei pluviale. 

 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

 

(2020) S< direc郡ioneze cu prioritate investi郡iile c<tre tranzi郡ia verde 群i tranzi郡ia digital< (...) 

(2019) S< axeze politica economic< în materie de investi郡ii (...), pe sectorul energetic cu 
emisii sc<zute de dioxid de carbon 群i pe eficien郡a energetic< (...). 

 

Obiectivele investi郡iei:  

 

Renovarea energetic< moderat< sau aprofundat< a cl<dirilor multifamiliale; renovarea 
energetic< moderat< sau aprofundat< a cl<dirilor publice, respectiv renovarea integrat< a 
cl<dirilor publice (eficien郡< energetic< 群i consolidare seismic<). 

 

Descrierea investi郡iei:  

 

Fondul ”Renovation wave” va fi structurat sub forma unui program de investi郡ii gestionat de 
MDLPA, care va avea urm<toarele axe de investi郡ii (scheme de grant)  

 

Axa 1 – Rezilien郡a 群i eficien郡a energetic< a cl<dirilor reziden郡iale multifamiliale  
- 1 mld euro 

  

În cadrul acestei axe vor fi finan郡ate proiecte de cre群tere a eficien郡ei energetice sau proiecte 
demonstrative de eficien郡< energetic<, asigurându-se un nivel de renovare moderat< sau 
aprofundat<, cu o reducere minim< a consumului de energie de 30 %, respectiv de 60%, 群i a 
emisiilor de CO2, respectiv proiecte de renovare integrat< cu men郡inerea acelora群i cerin郡e 
pentru renovarea energetic<.  

 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.I.5 FHCdp< aeCmdp Va<p< ReCHｬădii 

 

 

 

 

Tranzi郡ia c<tre cl<diri verzi 群i inteligente va fi abordat< pentru toate interven郡iile propuse în 
cl<dirile reziden郡iale multifamiliale, acestea fiind prioritizate astfel:  

- interven郡iile ce conduc cel pu郡in la o renovare de amploare moderat<, a群a cum 
este definit< în Recomandarea Comisiei privind renovarea cl<dirilor 2019/786 
(alocare 100% verde); 

- interven郡ii în cl<dirile prioritizate în conformitate cu strategia de renovare de 
termen lung 群i respectiv cu strategia de reducere a riscului seismic. 

 

Interven郡iile propuse pentru cl<dirile reziden郡iale multifamiliale care vor fi supuse unor 
renov<rii ce nu vizeaz< 群i consolidarea seismic<, nu se vor aplica în cazul celor încadrate prin 
raport de expertiz< tehnic< în clasele de risc seismic RsI 群i RsII. 

De asemenea, abord<ri diferite vor trebui avute în vedere în raport cu statutul cl<dirilor: 

- cl<diri f<r< valoare cultural< deosebit<;  

- cl<diri monument istoric, cl<diri cu valoare arhitectural< deosebit< stabilite prin 
documenta郡iile de urbanism, cl<diri aflate în curs de clasare sau cl<diri aflate în zone 
construite protejate 群i zone de protec郡ie.  

 

M<suri privind îmbun<t<郡irea performan郡ei energetice a cl<dirilor: 

 

a. cre群terea performan郡ei termice a faYadei – parte vitrat<, prin înlocuirea 
tâmpl<riei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în cl<direa 
public<, cu tâmpl<rie termoizolant< dotat<, dup< caz, cu dispozitive/fante/grile 
pentru ventilarea spaYiilor ocupate şi evitarea apariYiei condensului pe 
elementele interioare de anvelop<; cheltuielile aferente implement<rii de 
elemente de tâmpl<rie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire st
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exterioar< (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manual< sau cu reglare 
automat< inteligent<; 

b. izolarea termic< a faYadei – parte opac<, în care se pot cuprinde termo-
hidroizolarea; înlocuirea învelitorii cu o solu郡ie alternativ<, în m<sura în care 
este justificat< printr-o performan郡< termic< superioar<, care ar contribui la 
cre群terea performan郡ei energetice a cl<dirii (îmbun<t<郡irea izol<rii 群i iner郡iei 
termice),  

c. realizarea de terase verzi, cu hidroizola郡ii 群i termoizola郡ii, folosind sisteme 
complete de straturi 群i substraturi de cultur<, filtrare, drenare, control vapori, 
cu spa郡ii pentru r<d<cini 群i colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi 
structuri durabile 群i deschise pentru vegeta郡ia natural<. 

d. izolarea termic< a planşeului peste sol/subsol neînc<lzit, a pere郡ilor subsolului 
(când acesta este utilizat/înc<lzit pentru desf<群urarea activit<郡ii/urmeaz< a fi 
utilizat/înc<lzit pentru desf<群urarea activit<郡ii) sau a podului existent al cl<dirii 
(când acesta este utilizat/ înc<lzit pentru desf<群urarea activit<郡ii sau urmeaz< a 
fi utilizat/înc<lzit pentru desf<群urarea activit<郡ii), izolarea termic< a pere郡ilor 
interiori, conform solu郡iei tehnice, în cazuri argumentate tehnic 群i arhitectural; 

e. asigurarea unui nivel ridicat de etan群eitate la aer a cl<dirii, atât prin montarea 
adecvat< a tâmpl<riei termoizolante în anvelopa cl<dirii, cât 群i prin aplicarea 
de tehnologii adecvate de reducere a permeabilit<郡ii la aer a elementelor de 
anvelop< opace 群i asigurarea continuit<郡ii stratului etan群 la nivelul anvelopei 
cl<dirii; 

f. repararea/înlocuirea instalaYiei de distribuYie între punctul de racord şi planşeul 
peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termic< a acesteia, în scopul 
reducerii pierderilor de c<ldur< şi mas<, precum şi montarea robinetelor de 
presiune diferenYial< la baza coloanelor de înc<lzire în scopul creşterii 
eficienYei sistemului de înc<lzire prin autoreglarea termohidraulic< a reYelei; 

g. repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arz<torului din centrala termic< proprie, 
instalarea unui nou sistem de înc<lzire/nou sistem de furnizare a apei calde de 
consum, instalarea unui nou sistem de înc<lzire/nou sistem de furnizare a apei 
calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor 
echivalent CO2, inclusiv prin instalaYii de micro-cogenerare, dac< sunt 
fezabile tehnic şi economic, cu condiYia ca energia termic</electric< produs< s< 
fie utilizat< cu prioritate pentru cl<direa/cl<dirile care sunt de郡inute de 
solicitant, amplasate în acela群i perimetru/parcel</adres< a solicitantului, 
inclusiv pentru cl<direa/cl<dirile care nu face/fac obiectul proiectului; 

h. înlocuirea/dotarea cu corpuri de înc<lzire cu radiatoare/ventiloconvectoare,  
montarea/repararea/înlocuirea instalaYiei de distribuYie a agentului termic 
pentru înc<lzire şi ap< cald< de consum, inclusiv de leg<tur< între st
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cl<direa/cl<dirile eligibile care face/fac obiectul proiectului 群i cl<direa tip 
central< termic<; 

i. reabilitarea şi modernizarea instalaYiei de distribuYie a agentului termic - 
înc<lzire şi ap< cald< de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi 
echilibrarea instalaYiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la 
radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii 
pierderilor de c<ldur< şi mas<; 

j. montarea debitmetrelor pe racordurile de ap< cald< şi ap< rece şi a contoarelor 
de energie termic<, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare 群i 
transmitere la distan郡< a datelor. 

k. instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme 
descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile 8 de 
energie ca parte a renov<rii cl<dirilor. Sistemele de producere a energiei 
utilizând surse regenerabile pot fi montate, conform solu郡iei tehnice, pe cl<dire 
sau în apropierea acesteia, cu condiYia ca acestea s< se afle pe imobilul (teren 
sau cl<dire) aflat în proprietatea /administrarea solicitantului. 

l. asigurarea calit<郡ii aerului interior prin ventilare natural< organizat< sau 
ventilare hibrid< (inclusiv a spa郡iilor comune), repararea/refacerea canalelor de 
ventilaYie în scopul menYinerii/realiz<rii ventil<rii naturale organizate a 
spaYiilor ocupate; 

m. repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de 
condi郡ionare a aerului, a instala郡iilor de ventilare mecanic< cu recuperare a 
c<ldurii, dup< caz, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer” cu rol de 
ventilare şi/sau de înc<lzire/r<cire, umidificare/dezumidificare a aerului, a 
sistemelor de climatizare de tip „aer-ap<” cu ventiloconvectoare, a pompelor 
de c<ldur<, dup< caz; 

n. instalarea, în cazul în care nu exist<, sau înlocuirea ventilatoarelor 群i/sau a 
recuperatoarelor de c<ldur<, dac< prevederea lor contribuie la cre群terea 
performan郡ei energetice a cl<dirii. 

o. reabilitarea/modernizarea instala郡iei de iluminat, înlocuirea corpurilor de 
iluminat fluorescent 群i incandescent cu corpuri de iluminat cu eficien郡< 
energetic< ridicat< 群i durat< mare de via郡<, instalarea de corpuri de iluminat cu 
senzori de mi群care/prezen郡<, acolo unde acestea se impun pentru economia de 
energie. 

p. montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urm<rire şi înregistrare a 
consumurilor energetice, şi/sau, dup< caz, instalarea unor sisteme de 

 
8 Conform Legii nr. 372/2005 privind performan郡a energetic< a cl<dirilor, republicat<, cu modific<rile şi complet<rile 
ulterioare,”energia din surse regenerabile este energia obYinut< din surse regenerabile nefosile, precum: energia eolian<, 
solar<, aerotermal<, geotermal<, hidrotermal< şi energia oceanelor, energia hidraulic<, biomasa, gazul de fermentare a 
deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gazul de fermentare a n<molurilor din instalaYiile de epurare a apelor uzate şi biogaz 
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management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau 
monitorizare, care vizeaz< 群i fac posibil< economia de energie la nivelul 
sistemelor tehnice ale cl<dirii; 

q. înlocuirea/modernizarea lifturilor (înlocuirea mecanismelor de acYionare 
electric< a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de 
specialitate, precum şi repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a 
cabinei/uşilor de acces, a sistemului de tracYiune, cutiilor de comand<, troliilor, 
dup< caz, astfel cum sunt prev<zute în raportul tehnic de specialitate); 

r. realizarea lucr<rilor de racordare/bran群are/rebran群are a cl<dirii la sistemul 
centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice; 

s. implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: 
achizi郡ionarea 群i instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei 
electrice/gazelor naturale. 

 

M<surile de interven郡ie pentru reducerea riscului seismic al construc郡iilor existente: 

a. m<suri aplicabile cu men郡inerea configura郡iei 群i func郡iunii existente a 
construc郡iei, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a 
sistemului structural în ansamblu 群i, dup< caz, a elementelor nestructurale ale 
construc郡iei existente 群i/sau introducerea unor elemente structurale 
suplimentare; 

b. m<suri aplicabile cu modificarea configura郡iei 群i/sau a func郡iunii existente a 
construc郡iei, cuprinzând reducerea num<rului de niveluri 群i/sau înl<turarea 
unor por郡iuni de construc郡ie, cu comportare defavorabil< la ac郡iuni seismice 
sau care prezint< un risc ridicat de dislocare 群i pr<bu群ire; 

c. m<suri de interven郡ie ce includ 群i desfacerea 群i refacerea instala郡iilor, 
echipamentelor, finisajelor, precum 群i alte lucr<ri strict necesare din zona de 
interven郡ie 群i, dup< caz, lucr<ri de îmbun<t<郡ire a terenului de fundare. 

 

Realizarea de m<suri conexe pentru respectarea altor cerin郡ele fundamentale privind 
calitatea în construc郡ii (securitate la incendiu, igien<, s<n<tate 群i mediu înconjur<tor, 
siguran郡< 群i accesibilitate în exploatare, protec郡ie împotriva zgomotului, utilizare 
sustenabil< a resurselor naturale): 

  

a. repararea elementelor de construcYie ale faYadei care prezint< potenYial pericol 
de desprindere şi/sau afecteaz< funcYionalitatea cl<dirii;  

b. repararea/construirea acoperişului tip teras</şarpant<, inclusiv repararea 
sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.I.5 FHCdp< aeCmdp Va<p< ReCHｬădii 

 

 

sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei 
tip şarpant<; 

c. demontarea instalaYiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faYadele/terasa 
cl<dirii, precum şi montarea/remontarea acestora dup< efectuarea lucr<rilor de 
intervenYie; 

d. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenYie; 

e. repararea trotuarelor de protecYie, în scopul elimin<rii infiltraYiilor la 
infrastructura cl<dirii; 

f. repararea/înlocuirea instalaYiei de distribuYie a apei reci şi/sau a colectoarelor 
de canalizare menajer< şi/sau pluvial<; 

g. m<suri de reparaYii a cl<dirii, acolo unde este cazul; 

h. crearea de facilit<Yi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilit<Yi 
(rampe de acces) 群i alte m<suri suplimentare de dezvoltare durabil<; 

i. lucr<ri de recompartimentare interioar<; 

j. lucr<ri specifice din categoria lucr<rilor necesare ob郡inerii avizului ISU sau 
lucr<ri aferente cerin郡elor fundamentale de securitate la incendiu conform 
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construc郡ii, republicat<; 

k. reabilitarea/modernizarea instala郡iei electrice, înlocuirea circuitelor electrice 
deteriorate sau subdimensionate; 

l. prevederea de puncte de reînc<rcare pentru vehicule electrice, precum şi a 
tubulaturii încastrat< pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, 
într-o etap< ulterioar<, a punctelor de reînc<rcare pentru vehicule electrice. 

m. lucr<ri de înlocuire a tâmpl<riei interioare (u群i de acces 群i ferestre). 

 

De asemenea, vor fi suportate cheltuielile cu expertiza tehnic< pe cerin郡ele fundamentale 
relevante de la caz la caz (rezisten郡< 群i stabilitate, siguran郡< în exploatare, securitate la 
incendiu), cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanY< energetic< şi efectuarea 
auditului energetic înainte de intervenYie şi elaborarea raportului de implementare dup< 
intervenYie, realizate de speciali群ti în construc郡ii atesta郡i în condi郡iile legii. 

În cazul cl<dirilor reziden郡iale supuse unor renov<ri majore (群i care de郡in mai mult de 10 
locuri de parcare), se va asigura instalarea infrastructurii de cablare pentru fiecare loc de 
parcare, pentru a permite (ulterior) instalarea punctelor de înc<rcare pentru vehiculele 
electrice 群i vor fi instalate un punct de înc<rcare la fiecare 5 locuri de parcare, cu plata prin 
card sau aplica郡ie, în func郡ie de furnizorul de servicii ales. 

Pentru finan郡area lucr<rilor de consolidare, cl<dirile reziden郡iale vor îndeplini urm<toarele 
condi郡ii:  
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a) prezint< un regim de în<l郡ime de minimum P+3 etaje  sau de minimum 10 
apartamente; 
b) încadrate, prin raport de expertiz< tehnic<, în clasele de risc seismic RsI 群i RsII; 
c)valoarea de vârf a accelera郡iei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit 
h<r郡ii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismic< P100-1 este 
mai mare sau egal< cu 0,2g. 

Pentru spa郡iile cu alt< destina郡ie decât cea de locuin郡<  din incinta cl<dirilor multifamiliale 
de郡inute de operatori economici, se va acorda un ajutor de minimis pentru societ<郡ile 
comerciale respective, care va fi gestionat concomitent, pentru a se asigura derularea 
complet< a lucr<rilor de renovare.  

Proiectele vor fi selectate în baza unor criterii minime privind performan郡a energetic< a 
componentelor cl<dirii, a economiilor de energie final< 群i primar< 群i a reducerilor de emisii 
de CO2. Criteriile de selec郡ie vor include categoriile de lucr<ri eligibile precum 群i criteriile de 
performan郡< necesare pentru a putea evalua impactul fiec<rui proiect înc< din aceast< faz<.  

Criteriile privind performan郡a energetic< pentru cl<dirile reziden郡iale vor respecta prevederile 
specifica郡iilor din cadrul interven郡iilor încadrate conform codului 025a - Renovarea fondului 
locativ existent în vederea cre群terii eficien郡ei energetice, proiecte demonstrative 群i m<suri de 
sprijin care respect< criteriile de eficien郡< energetic<, respectiv cel pu郡in o renovare de 
amploare moderat<, a群a cum este definit< în Recomandarea Comisiei privind renovarea 
cl<dirilor (UE) 2019/786.  

Interven郡iile în cl<diri reziden郡iale vor asigura, în mod obligatoriu, o reducere cu minim 30% 
a consumului de energie prin lucr<rile de renovare realizate. 

20% din fonduri vor fi alocate pentru cl<diri care sunt ocupate de persoane 
defavorizate din punct de vedere economic.  

La elaborarea ghidului de interven郡ii integrate prev<zut a fi realizat ca parte a R2. 
„Asigurarea cadrului strategic 群i de reglementare tehnic< actualizat pentru proiectarea 群i 
realizarea de construc郡ii verzi 群i reziliente”, se vor introduce preciz<ri cu privire la utilizarea 
materialelor cu con郡inut sc<zut de carbon, pentru interven郡ii avute în vedere. Deoarece atât 
fabricarea, cât 群i transportul materialelor genereaz< emisii de  gaze cu efect de ser<, este 
necesar< g<sirea solu郡iilor pentru reducerea lor, plecând de la folosirea materialelor 
disponibile cât mai aproape de locul construc郡iei 群i a celor al c<ror proces de produc郡ie este 
cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avut< în vedere, de asemenea, utilizarea 
produselor de construc郡ii non-toxice, reciclabile 群i biodegradabile, fabricate la nivelul 
industriei locale, din materii prime produse în zon<, folosind tehnici care nu afecteaz< mediul. 

În cadrul ghidului de interven郡ii integrate asupra cl<dirilor existente, se vor introduce 
prevederi cu privire la asigurarea calit<郡ii aerului interior, atât pentru cl<dirile reziden郡iale cât 
群i pentru cl<dirile administra郡iei publice centrale sau locale, pentru a asigura conformarea cu 
cerin郡ele fundamentale aplicabile prev<zute în Legea nr. 10/1995, republicat<, cu modific<rile 
群i complet<rile ulterioare. st
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De群eurile din construc郡ii generate în urma activit<郡ilor de construc郡ie 群i demol<ri sunt 
compuse din betoane, dale, c<r<mizi, 郡igle, gips carton, asfalt, materiale plastice, metale, 
lemn, pietre, moloz etc., îns< pot fi întâlnite 群i de群euri periculoase precum azbestul, 
gudroanele 群i vopselele, metalele grele – crom, plumb, mercur –, lacurile, adezivii, 
policlorura de vinil, solven郡ii, compu群ii bifenili policlorura郡i, diverse tipuri de r<群ini utilizate 
pentru conservare, ignifugare, impermeabilizare, de群euri care trebuie separate 群i reciclate 
conform categoriei în care se încadreaz<. Este necesar s< se 郡in< seama de obligativitatea ce 
revine firmelor de construc郡ii cu privire la sortarea, reutilizarea, reciclarea, eliminarea 
de群eurilor generate de 群antiere, precum 群i de necesitatea introducerii unor cerin郡e referitoare 
la utilizarea materialelor de construc郡ie reciclate. 

 

Se va avea în vedere asigurarea spaYiilor necesare 群i dotarea acestora cu containere diferite 
pentru colectarea separat< a de群eurilor pe cel puYin patru tipuri, în funcYie de tipul de de群euri 
generate pe 群antier: metale, de群euri ambalaje (carton, plastic etc.), lemn, de群euri concasabile, 
rigips,etc. De群eurile sortate vor fi preluate de c<tre firme de reciclare autorizate, în vederea 
recicl<rii materiale în proporYie de cel puYin 30% din totalul de群eurilor generate pe 群antier. 

 

Mecanism de implementare:  

 

Implementarea se va face prin intermediul MDLPA care va desemna dintre structurile sale o 
unitate de implementare a PNRR. Va fi elaborat un ghid specific pentru program 群i vor fi 
realizate cel pu郡in 2 apeluri de proiecte pentru autorit<郡ile publice locale. 

Autorit<郡ile administra郡iei publice locale vor avea responsabilitatea gestion<rii rela郡iei cu 
asocia郡iile de proprietari 群i îndeplinirea formalit<郡ilor legale de realizarea investi郡iilor, fiind în 
mod solidar responsabile de calitatea lucr<rilor 群i atingerea indicatorilor. Se vor avea în 
vedere abord<ri care s< conduc< la eficientizarea implement<rii. Se vor realiza achizi郡ii 
centralizate, lotizate pe zonele identificate, acolo unde este posibil. Prin abordarea m<surilor 
de renovare  pe zone, care cuprind mai multe blocuri ce vor fi renovate prin prezentul 
program, autorit<郡ile locale pot avea în vedere complementaritatea cu alte investi郡ii publice 
pentru tranzi郡ia c<tre cartiere verzi care se finan郡eaz< din alte programe/componente 
(reabilitarea sistemului de termoficare, sistemul de gestiunea de群eurilor, iluminat public din 
surse regenerabile). 

 

Calendar de implementare:  

 

Activitate Termen finalizare ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 
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Smabi<idea gcheBei de fiCaCｨade aeCmdp 
deCHｬadea eCedgemicăねdeCHｬade 
iCmegdamă a c<ădidi<Hd deｻideCｨia<e 
Bp<mifaBi<ia<e  

Q1 2022 ICgmimpｨie cHHddHCamHadeす 
MDLPA 

ICgmimpｨii degaHCgabi<eす 
apmHdimăｨi apb<ice <Hca<e 

NHmificade adiｬiCd amdibpidea 

cHCmdacmelor de eｲecpｨie aeCmdp 
deCHｬadea eCedgemicăねdeCHｬade 
iCmegdamă a c<ădidi<Hd deｻideCｨia<e 
Bp<mifaBi<ia<eし ae baｻa adHcedpdii de 

<icimaｨie cHBaemimiｬă 

Q4 2022 ICgmimpｨie cHHddHCamHadeす 
MDLPA 

ICgmimpｨii degaHCgabi<eす 
apmHdimăｨi apb<ice <Hca<e 

┷┶┶½ gpadafaｨă c<ădidi deｻideCｨia<e 
Bp<mifaBi<ia<e deCHｬame eCedgemic 
moderat gap aadHfpCdamねdeCHｬame 
iCmegdamし aeCmdp cade g-a HbｨiCpm 
cedmificadea ecHCHBii<Hd de eCedgie de 
BiCiB ┹┶½ 

Q2 2026 ICgmimpｨie cHHddHCamHadeす 
MDLPA 

ICgmimpｨii degaHCgabi<eす 
apmHdimăｨi apb<ice <Hca<e 

 

Buget investi郡ie: finan郡are prin PNRR (1 mld Euro) 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

Beneficiari direc郡i: asocia郡iile de proprietari 

Beneficiari indirec郡i: administra郡ia public< local< 

 

Ajutor de stat:  

Finan郡area acordat< pentru persoanele juridice de drept privat, proprietari ai spa郡iilor cu alt< 
destina郡ie decât cea de locuin郡<, se va acorda în baza unei scheme de ajutor de stat de 
minimis. 

Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea 
prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 
decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 群i 108 din Tratatul privind funcYionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 352/ 
1 din 24 decembrie 2013.  

Schema de ajutor de minimis nu intr< sub inciden郡a obliga郡iei de notificare c<tre Comisia 
European< în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013.  st
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Valoarea maxim< total< a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o persoana juridic< 
ce de郡ine spa郡ii cu alt< destina郡ie în cl<dirile multifamiliale pentru care se realizeaz< lucr<ri de 
renovare, nu va dep<şi echivalentul în lei a 200.000 Euro pe întreprindere unic<, în trei ani 
consecutiv.  

 

Complementaritatea cu alte componente din cadrul planului: nu e cazul. 

 

Complementaritatea cu surse de finan郡are:  

 

În vederea utiliz<rii eficiente a resurselor financiare alocate României, pentru asigurarea 
complementarit<郡ii 群i corel<rii între investi郡iile finan郡ate prin Politica de coeziune 2021-2027 
群i prin mecanismul de redresare 群i rezilien郡<, în cadrul PNRR vor fi abordate renov<rile 
cl<dirilor publice 群i private, de nivel moderat pentru care reducerea minim< a consumului de 
energie 群i a emisiilor de CO2 va fi de 30 %, precum 群i renov<rile aprofundate pentru care 
reducerea minim< a consumului de energie 群i a emisiilor de CO2 va fi de 60%, fapt ce va 
accelera ritmul de  atingere a obiectivelor de eficien郡< energetic< stabilite în documentele 
strategice europene 群i na郡ionale prin dublarea ratei anuale de renovare, raportat la ritmul 
actual, cu atingerea unui poten郡ial maxim al beneficiilor extinse la nivelul mediului construit 
群i al societ<郡ii.  

Complementar, în exerci郡iul financiar 2021-2027 prin POR-uri se vizeaz< lucr<ri de renovare 
pentru cl<diri unifamiliale, care nu necesit< 群i lucr<ri de consolidare. Lucr<rile de renovare 
sunt finan郡ate 群i prin Programul privind efectuarea de lucr<ri destinate eficien郡ei energetice, 
beneficiari persoane fizice (Programul Casa Verde Plus 群i Casa eficient< energetic) de c<tre 
Administra郡ia Fondului pentru Mediu. 

Din punct de vedere al surselor de finan郡are alocate de la bugetul de stat prin programele 
gestionate de MDLPA, lucr<rile de renovare energetic< propuse în cadrul axei 1 se finan郡eaz< 
prin Programul na郡ional multianual privind cre群terea performan郡ei energetice a blocurilor de 
locuin郡e reglementat de OUG nr.18/2009, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare, care se 
adreseaz< asocia郡iilor de proprietari care doresc s< creasc< performan郡a energetic< a 
blocurilor de locuin郡e construite pe baza unui proiect elaborat pân< la data de 31.12.2005, 
indiferent de sistemul de înc<lzire al acestora. 

Din punct de vedere al surselor de finan郡are alocate de la bugetul de stat prin programele 
gestionate de MDLPA, lucr<rile de consolidare se finan郡eaz< prin programele anuale de ac郡iuni 
pentru reducerea riscului seismic la construc郡iile existente cu destina郡ia de locuin郡< 
multietajate, încadrate prin raport de expertiz< tehnic< în clasa I de risc seismic. În perioada 
2001-2018 s-au efectuat lucr<ri de interven郡ie la construc郡iile existente, incluse în programele 
anuale de ac郡iuni, în valoare de aproximativ 81 milioane de lei, din care 33 milioane de lei în 
perioada 2009-2018, pentru 12 cl<diri (547 apartamente) fiind finalizate lucr<rile de 
consolidare, dintre care 8 cl<diri (322 apartamente) în Municipiul Bucure群ti. 
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Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

În realizarea investi郡iei se va avea în vedere îmbun<t<郡irea accesibilit<郡ii cl<dirilor pentru 
persoanele cu dizabilit<郡i, prin crearea de facilit<郡i/adaptarea cl<dirilor reziden郡iale la nevoile 
persoanelor cu dizabilit<郡i, precum 群i la îmb<trânirea popula郡iei. 

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

 

Investi郡iile cuprinse în Axa 1 contribuie la îmbun<t<郡irea eficien郡ei energetice 群i a utiliz<rii 
eficiente a resurselor în cazul cl<dirilor reziden郡iale multifamiliale, precum 群i la realizarea 
obiectivelor UE în materie de clim<, la crearea unui num<r mare de locuri de munc<. 

 

Axa 2 – Rezilien郡a 群i eficien郡a energetic< în cl<diri publice (sedii administrative, 
cl<diri publice care deservesc servicii publice)  - 1,17 mld euro 
 

Sectorul public trebuie s< aib< un rol demonstrativ, s<-群i asume rolul de lider în îmbun<t<郡irea 
eficien郡ei energetice prin renovarea a 8,25 milioane mp (26%) de cl<diri publice pân< în 
2030, o realizare care ar reduce consumul de energie cu 0,05 milioane tep 群i ar ob郡ine o 
reducere a emisiilor de CO2 de 0,25 milioane tone pentru perioada 2021-2030. Renovarea 
cl<dirilor publice trebuie s< reprezinte un model de bun< practic< 群i din punct de vedere al 
calit<郡ii arhitecturale a interven郡iilor. 

Având în vedere c< parte din cl<diri sunt utilizate de c<tre autorit<郡ile administra郡iei publice, 
nu sunt de neglijat nici efectele f<r< implica郡ii grave asupra s<n<t<郡ii cum ar fi disconfortul 群i 
diminuarea performan郡elor de munc<, cauzate de modific<rile parametrilor fizici ai aerului 
interior. 

Renovarea energetic< va cuprinde obligatoriu lucr<ri de reabilitare termic< de amploare cel 
pu郡in moderat< 群i lucr<ri privind asigurarea securit<郡ii la incendiu 群i a siguran郡ei 群i 
accesibilit<郡ii în exploatare. 

Interven郡iile propuse pentru cl<dirile publice care vor fi supuse unor renov<rii ce nu vizeaz< 
群i consolidarea seismic<, nu se vor aplica în cazul celor încadrate prin raport de expertiz< 
tehnic< în clasele de risc seismic RsI 群i RsII. 

Tranzi郡ia c<tre cl<diri verzi 群i inteligente va fi abordat< integrat (lucr<ri de renovare 群i de 
consolidare), cu rol demonstrativ, pentru o parte din interven郡iile propuse în cl<dirile publice, 
acestea fiind prioritizate, prin utilizarea cumulativ< a criteriilor de mai jos, astfel:  st
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ズ interven郡ii care conduc cel pu郡in la o renovare de amploare moderat<, a群a cum este 
definit< în Recomandarea Comisiei privind renovarea cl<dirilor 2019/786 (alocare 
100% verde); 

ズ interven郡ii la cl<diri aflate în zone pentru care valoarea de vârf a accelera郡iei terenului 
pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit h<r郡ii de zonare a teritoriului României din 
Codul de proiectare seismic< P100-1 este mai mare sau egal< cu 0,2g; 

ズ interven郡ii la cl<diri cu rol func郡ional în furnizarea unor servicii publice de s<n<tate, 
sociale, judiciare, socio-culturale, administrative etc, cu excep郡ia institu郡iilor de 
înv<郡<mânt care vor fi tratate separat în cadrul componentei privind educa郡ia. 

Criteriile privind performan郡a energetic< vor respecta prevederile specifica郡iilor din cadrul 
interven郡iilor încadrate conform codului 026a - Renovarea în vederea cre群terii eficien郡ei 
energetice sau m<suri de eficien郡< energetic< legate de infrastructurile publice, proiecte 
demonstrative 群i m<suri de sprijin care respect< criteriile de eficien郡< energetic<. Astfel, 
obiectivul principal este (a) de a realiza, cel pu郡in o renovare de amploare moderat<, a群a cum 
este definit< în Recomandarea Comisiei privind renovarea cl<dirilor (UE) 2019/786, sau (b) 
de a realiza, o reducere de cel pu郡in 30 % a emisiilor directe 群i indirecte de gaze cu efect de 
ser< în compara郡ie cu emisiile ex-ante. 

 

Interven郡iile în cl<diri publice, atât pentru renovarea integrat< a acestora cât 群i pentru 
renovarea energetic< moderat< sau aprofundat<, vor aborda, în mod obligatoriu,  lucr<rile de 
reabilitare termic<, asigurând o reducere cu minim 30% a consumului de energie. Al<turi de 
lucr<rile necesare pentru asigurarea eficien郡ei energetice, vor fi prev<zute 群i cele de 
consolidare seismic<, în cazul abord<rii integrate precum 群i, dup< caz, m<suri privind 
siguran郡a 群i accesibilitatea acestora, al<turi de cele privind securitatea la incendiu în toate 
situa郡iile de interven郡ie asupra cl<dirilor administra郡iei publice. 

Se vor avea în vedere urm<toarelor tipuri de lucr<ri: 

a) Lucr<ri de reabilitare termic< a elementelor de anvelop< a cl<dirii; 

b) Lucr<ri de consolidare seismic< a cl<dirilor existente expuse la niveluri medii 群i 
ridicate de hazard seismic; 

c) Lucr<ri de reabilitare termic< a sistemului de înc<lzire/a sistemului de furnizare a apei 
calde de consum; 

d) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 群i/sau termice 
pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

e) Lucr<ri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare 群i/sau ventilare 
mecanic< pentru asigurarea calit<Yii aerului interior; 

f) Lucr<ri de reabilitare/ modernizare a instala郡iilor de iluminat în cl<diri; 

g) Sisteme de management energetic integrat pentru cl<diri; 
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h) Modernizarea sistemelor tehnice ale cl<dirilor, inclusiv în vederea preg<tirii cl<dirilor 
pentru solu郡ii inteligente; 

i) Lucr<ri pentru echiparea cu sta郡ii de înc<rcare pentru ma群ini electrice; 

j) Asigurarea cu echipamente ce sprijin< digitalizarea semnificativ< a activit<郡ilor 
desf<群urate în cadrul cl<dirilor;  

k) Lucr<ri de reabilitare a instala郡iilor de fluide medicale (Instala郡ii de oxigen); 

l) Lucr<ri de recompartiment<ri interioare în vederea organiz<rii optime a fluxurilor 群i 
circuitelor medicale. 

 

M<surile de interven郡ie pentru reducerea riscului seismic al construc郡iilor existente: 

a. m<suri aplicabile cu men郡inerea configura郡iei 群i func郡iunii existente a construc郡iei, 
respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în 
ansamblu 群i, dup< caz, a elementelor nestructurale ale construc郡iei existente 群i/sau 
introducerea unor elemente structurale suplimentare; 

b. m<suri aplicabile cu modificarea configura郡iei 群i/sau a func郡iunii existente a 
construc郡iei, cuprinzând reducerea num<rului de niveluri 群i/sau înl<turarea unor 
por郡iuni de construc郡ie, cu comportare defavorabil< la ac郡iuni seismice sau care 
prezint< un risc ridicat de dislocare 群i pr<bu群ire. 

 

M<surile de interven郡ie pentru reducerea riscului seismic se aplic< cl<dirilor publice 
încadrate, prin raport de expertiz< tehnic<, în clasele de risc seismic RsI 群i RsII. 

În cazul cl<dirilor publice supuse unor renov<ri majore (群i care de郡in mai mult de 10 locuri de 
parcare) se va asigura instalarea cel pu郡in a unui punct de reînc<rcare pentru vehiculele 
electrice sau infrastructur< încastrat< (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura 
pentru cabluri electrice fixat< pe pereYi, necesar< pentru permiterea instal<rii ulterioare a 
punctelor de reînc<rcare pentru vehicule electrice) pentru cel pu郡in cinci locuri de parcare. 

Vor fi avute în vedere 群i alte tipuri de lucr<ri, aplicabile dup< caz, privind: 

ズ p<strarea/îmbun<t<郡irea calit<郡ii arhitecturale, inclusiv prin conservarea 群i poten郡area 
valorilor culturale; 

ズ îmbun<t<郡irea securit<郡ii la incendiu a cl<dirilor; 

ズ îmbun<t<郡irea calit<郡ii aerului interior; 

ズ reducerea concentra郡iilor de radon în cl<diri; 

ズ adaptarea cl<dirilor 群i a spa郡iilor publice la îmb<trânirea popula郡iei 群i la nevoile 
persoanelor cu dizabilit<郡i; 

ズ m<suri de între郡inere a fondului construit istoric; 
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ズ terase verzi; 

ズ echiparea cu sta郡ii de înc<rcare pentru ma群ini electrice; 

ズ echiparea cu BMS; 

ズ dotarea cu echipamente digitale performante. 

 

Mecanism de implementare: 

 

ズ Se vor agrega renov<rile cl<dirilor publice în pachete mari de achizi郡ii pentru a se 
ob郡ine pre郡uri mai bune, pentru a reduce num<rul de oferte 群i pentru a centraliza 
supravegherea; 

ズ Se va elabora documenta郡ia standard de ofert< cu indicatori de performan郡< 群i cerin郡e 
specifice 群i proceduri de evaluare tehnic< 群i economic<. Cadre de achizi郡ii centralizate 
群i achizi郡ii pentru servicii 群i lucr<ri de renovare vizând eficien郡a energetic< pentru 
cl<diri aflate în proprietatea administra郡iei centrale 群i pentru cl<dirile municipale. 

 

Implementarea se va realiza de c<tre MDLPA prin unitatea de implementare a componentei 
PNRR ce se va desemna din cadrul structurilor existente, care va avea rol principal de 
monitorizare, lucr<rile realizându-se fie prin CNI 群i în parteneriat cu institu郡iile în 
patrimoniul/în administrarea c<rora se afla obiectivele de interven郡ie, fie direct de c<tre 
acestea.  La nivelul autorit<郡ilor administra郡iei publice centrale 群i locale 群i a institu郡iilor 
publice exist< un portofoliu de proiecte cu diferite grade de maturitate.  

 

Calendar de implementare  

 

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

Smabi<idea gcheBei de fiCaCｨade aeCmdp 
deCHｬadea eCedgemicăねdeCHｬade 
iCmegdamă a c<ădidi<Hd apb<ice  

Q1 2022 ICgmimpｨie cHHddHCamHadeす 
MDLPA 

ICgmimpｨii degaHCgabi<eす 
apmHdimăｨi apb<ice <Hca<e ｧiねgap 
ceCmda<e 

NHmificade adiｬiCd amdibpidea 
cHCmdacme<Hd de eｲecpｨie aeCmdp 
deCHｬadea eCedgemicăねdeCHｬade 

Q4 2022 ICgmimpｨie cHHddHCamHadeす 
MDLPA st
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iCmegdamă a c<ădidi<Hd apb<iceし ae baｻa 
adHcedpdii de <icimaｨie cHBaemimiｬă 

ICgmimpｨii degaHCgabi<eす 
apmHdimăｨi apb<ice <Hca<e ｧiねgap 
ceCmda<e 

┷┶┶½ gpadafaｨă c<ădidi apb<ice renovate 

eCedgemic BHdedam gap 
aadHfpCdamねdeCHｬame iCmegdamし aeCmdp 
cade g-a HbｨiCpm cedmificadea 
ecHCHBii<Hd de eCedgie de BiCiB ┹┶½ 

Q2 2026 ICgmimpｨie cHHddHCamHadeす 
MDLPA 

ICgmimpｨii degaHCgabi<eす 
apmHdimăｨi apb<ice ceCmda<e 
ｧiねgap <Hca<e 

 

 

Buget investi郡ie: finan郡are prin PNRR (1,17 mld Euro) 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

 

錨 Autorit<郡ile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se 
organizeaz< din subordinea Guvernului ori a ministerelor, institu郡iile publice din 
subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorit<Yile administrative autonome 
înfiin郡ate prin legi organice; 

 

錨 Autorit<郡ile 群i institu郡iile publice locale:  

o Unit<郡ile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului 
Bucure群ti (UAT comun<, ora群, municipiu, jude郡, Municipiul Bucure群ti 群i 
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia - sectoarele 
Municipiului Bucure群ti), 

o Institu郡ii publice 群i servicii publice organizate ca institu郡ii publice de 
interes local sau jude郡ean (finan郡ate din bugetul local), aflate în subordinea 
unit<郡ilor administrativ teritoriale, 

o Institu郡ia prefectului. 

錨 Parteneriate între entit<郡ile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale; 

錨 Parteneriate dintre autorit<郡i 群i alte entit<郡i prev<zute de lege. 

 

Beneficiarii eligibili se încadreaz< într-una din urm<toarele situa郡ii: 
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1.  de郡in (în proprietate public< sau administrare) 群i ocup< (î群i desf<群oar< activitatea) o cl<dire   
public< (inclusiv în cadrul parteneriatelor)  

sau 

2.a. de郡in (în proprietate public< sau administrare) o cl<dire public< care este ocupat< (în care 
î群i desf<群oar< activitatea) de ace群tia 群i/sau de alte entit<郡i publice din categoria autorit<郡ilor 
publice centrale, autorit<郡ilor 群i institu郡iilor publice locale (descrise mai sus); 

 

2.b. în cazul parteneriatelor, de郡in (în proprietate public< sau administrare) o cl<dire public< 
care este ocupat< (în care î群i desf<群oar< activitatea) de cel pu郡in unul dintre membrii 
parteneriatului 群i/sau de alte entit<郡i publice din categoria autorit<郡ilor publice centrale, 
autorit<郡ilor 群i institu郡iilor publice locale (descrise mai sus). 

 

Ajutor de stat: 

 

M<surile din cadrul acestei investi郡ii nu implic< elemente de ajutor de stat, întrucât în ele nu 
se desf<群oar< activitate economic<, ci doar activit<郡i ce 郡in de exercitarea func郡iei de autoritate 
public<. 

 

Complementaritatea cu alte componente: nu e cazul. 

 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are 

 

Prin PNRR vor fi finan郡ate printr-o abordare integrat<, interven郡iile de renovare energetic< 
moderat< sau aprofundat<, respectiv interven郡ii pentru consolidare seismic< a cl<dirilor. Acest 
tip de abordare nu a fost prezent 群i nu se are în vedere în cadrul celor 8 POR-uri 2021-2027. 
Diferen郡ierea este astfel realizat< prin abordarea integrat< a interven郡iilor, prin asigurarea unei 
renov<ri energetice cel pu郡in moderate, 群i prin faptul c< nu se vor putea realiza interven郡ii pe 
acelea群i obiective în cadrul multiplelor surse de finan郡are pentru perioada de implementare a 
PNRR 群i de  garan郡ie a interven郡iilor sau de durabilitate în conformitate cu programele 
finan郡ate din politica de coeziune. 

 

Complementar, în exerci郡iul financiar 2021-2027 prin POR-uri vor fi realizate lucr<ri de 
eficien郡< energetic< pentru cl<diri publice care nu necesit< 群i lucr<ri de consolidare. De 
asemenea, prin PO S<n<tate vor fi realizate lucr<ri la cl<dirile existente din domeniul sanitar. 
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Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

 

În realizarea investi郡iei se va avea în vedere îmbun<t<郡irea accesibilit<郡ii cl<dirilor pentru 
persoanele cu dizabilit<郡i, prin crearea de facilit<郡i/adaptarea cl<dirilor 群i spa郡iilor publice la 
nevoile persoanelor cu dizabilit<郡i, precum 群i la îmb<trânirea popula郡iei. De asemenea, se va 
avea în vedere abordarea egalit<郡ii de gen. 

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE:  

 

Investi郡iile cuprinse în Axa 2 contribuie la îmbun<t<郡irea eficien郡ei energetice/asigurarea 
rezilien郡ei seismice, precum 群i a utiliz<rii eficiente a resurselor în cazul cl<dirilor publice, 
precum 群i la realizarea obiectivelor UE în materie de clim<, la crearea unui num<r mare de 
locuri de munc< 群i la promovarea dezvolt<rii digitale prin intermediul unor moduri de via郡< 
inteligente 群i a unor sisteme de contorizare inteligent<. 

 

 

I2. Realizarea registrului na郡ional digital al cl<dirilor 群i implementarea treptat< a 
pa群aportului energetic al cl<dirilor 
 

Provoc<ri investi郡ie 

 

La nivel na郡ional nu exist< o baz< de date, formatate uniform, complete 群i actualizate, precum 
o baz< de date cu fondul naYional de cl<diri, tipologia cl<dirilor sau consumul energetic la 
utilizarea final< în cl<diri, elemente expuse la riscul seismic etc. Este necesar< dezvoltarea 
unei baze de date pentru cl<diri, care s< integreze rezultatele diferitelor programe de renovare 
pe parcursul implement<rii strategiei de renovare 群i strategiei de reducere a riscului seismic. 
Baza de date ar trebui s< includ< întregul fond al cl<dirilor, tipologii de cl<diri pe performan郡< 
energetic< 群i risc seismic 群i perioadele de construc郡ie, certificate de performan郡< energetic<, 
consumul de energie 群i tipul de combustibil, interven郡ii orientate pe consolidarea seismic< 
etc. O astfel de baz< de date este esen郡ial< pentru dezvoltarea unor analize de politici 群i 
formularea de programe 群i evaluarea acestora, pentru identificarea cl<dirilor 郡int< pentru 
diferite programe, identificarea executan郡ilor care au performanYe slabe/ridicate, prioritizarea 
investi郡iilor, urm<rirea progresului general etc. 

 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 
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(2020) S< direc郡ioneze cu prioritate investi郡iile c<tre tranzi郡ia verde 群i tranzi郡ia digital< (...) 

Legat de procesul de digitalizare serviciilor publice este recomandarea specific< de 郡ar< din 
2019 cu privire la simplificarea procedurilor administrative. 

 

Descrierea investi郡iei: 

 

Registrul Na郡ional al Cl<dirilor este un sistem informatic privind fondul construit na郡ional 
existent, complementar cu Geoportalul Inspire, layerul cu privire la cl<diri,  necesar/esen郡ial 
inclusiv pentru monitorizarea implement<rii Strategiei Na郡ionale de Renovare pe Termen 
Lung 群i a Strategiei Na郡ionale de Reducere a Riscului Seismic 群i a programelor de investi郡ii 
derulate în domeniul cl<dirilor, care s< con郡in< o baz< de date georeferen郡iat< a cl<dirilor 
publice 群i private, corelat 群i interoperabil cu b<ncile de date urbane de la nivel local 群i cu alte 
sisteme 群i registre na郡ionale. 

Registrul va fi proiectat astfel încât s< poat< cuprinde totalitatea cl<dirilor  群i va cuprinde date 
referitoare la func郡iune, regimul de proprietate 群i amplasament, regimul urbanistic, 
zonificarea func郡ional< 群i fiscal<, date privind instala郡iile (sistem de alimentare cu ap<, 
alimentare cu ap< cald<, canalizare, instala郡ie electric<), modul de înc<lzire a locuin郡ei, tipul 
de reabilitare termic<, acolo unde este cazul; încadrarea sau nu a cl<dirii într-o clas< de risc 
seismic; consum energetic, lucr<ri de reabilitare/renovare/restaurare realizate, informaYii 
privind dot<rile de accesibilizare a cl<dirilor publice pentru persoanele cu dizabilit<Yi.  

Este necesar ca un astfel de registru s< poat< fi corelat cu alte instrumente complementare, 
respectiv sistemul statisticii oficiale (în special rezultatele de la recens<mânt), cadastru 群i 
cartea funciar<, cadastre 群i sisteme informa郡ionale de specialitate, registrul electronic na郡ional 
al nomenclaturilor stradale, sistemul informatic pentru patrimoniu cultural imobil (Lista 
monumentelor istorice), observatorul teritorial na郡ional. 

 

Informa郡iile vor fi georeferen郡iate, sprijinindu-se pe informa郡iile din layerul de cl<diri din 
cadrul geoportalului INSPIRE. De asemenea, vor fi integrate date privind autorizarea 
lucr<rilor de construire/de interven郡ie asupra construc郡iilor existente, cele privind execu郡ia 群i 
recep郡ia lucr<rilor. 

Într-o prima etap<, cu sprijinul finan郡<rii din PNRR, în cadrul sistemului vor fi introduse ca 
proiect pilot datele  sec郡iunii registrului na郡ional al cl<dirilor publice, component< ce poate 
contribui inclusiv la monitorizarea consumului energetic raportat la obliga郡iile na郡ionale 
privind eficien郡a energetic< în cl<diri, respectiv la raportarea 群i monitorizarea indicatorilor 
lega郡i de cl<diri 群i pierderile asociate în caz de dezastre, stabili郡i prin Cadrului de la Sendai 
pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030. st
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Existen郡a unui registru al cl<dirilor contribuie la monitorizarea consumului energetic raportat 
la obliga郡iile na郡ionale privind eficien郡a energetic< în cl<diri, respectiv a vulnerabilit<郡ii 
seismice a cl<dirilor. Se are în vedere realizarea unei baze de date ce permite actualizare, 
precum şi instrumente de vizualizare a datelor disponibile 群i interconectarea cu alte baze de 
date relevante. Din punct de vedere al datelor privind performan郡a energetic< în cl<diri, 
acestea vor fi furnizate din certificatele de performan郡< energetic< 群i rapoartele de audit 
energetic elaborate de auditori energetici pentru cl<diri atesta郡i, precum 群i din rapoartele de 
inspec郡ie din punct de vedere energetic a sistemelor de înc<lzire 群i a sistemelor combinate de 
înc<lzire 群i ventilare a spa郡iului, ale cl<dirilor/unit<郡ilor de cl<dire, efectuate de c<tre exper郡i 
tehnici atesta郡i, în conformitate cu reglement<rile tehnice în vigoare. 

Registrul electronic al cl<dirilor va fi dezvoltat ulterior în vederea includerii de informa郡ii 
privind cl<dirile private, datele privind c<r郡ile tehnice ale construc郡iilor,  privind pa群aportul de 
renovare a cl<dirii, foaia de parcurs pentru renovare, rapoarte de expertiz< tehnic< a cl<dirii, 
evalu<ri privind încadrarea în clase de risc seismic, includerea în programe de consolidare a 
cl<dirilor, informa郡ii privind comportamentul 群i protec郡ia cl<dirilor la incendiu 群i pentru a se 
lua în considerare 群i cerin郡ele Directivei INSPIRE (https://inspire.ec.europa.eu/about-
inspire/563), urm<rindu-se de asemenea posibilitatea de interconectare cu alte baze de date 
referitoare la consumuri în cl<diri, cum sunt bazele de date ale furnizorilor de energie 
(termoficare, gaz, energie electric< etc.) sau alte baze de date dezvoltate la nivelul 
administra郡iei publice locale. 

De asemenea, în vederea monitoriz<rii performan郡ei cl<dirilor publice, cu impact pozitiv 
asupra ratei de conformitate a m<surilor implementate, se propune, cu caracter pilot, 
implementarea pa群aportului pentru renovarea energetic< a cl<dirilor - în scopul men郡inerii 
imaginii de ansamblu asupra istoricului acesteia, 群i care s< con郡in< toate informa郡iile 
referitoare la interven郡iile legate de energie, în format digital. Pa群aportul energetic va permite 
astfel înregistrarea tuturor st<rilor anterioare ale cl<dirii 群i trasabilitatea tuturor informa郡iilor 
legate de cl<dire, precum 群i aprecierea st<rilor viitoare posibile ale acesteia. 

 

Mecanism de implementare: MDLPA va asigura implementarea acestei investi郡ii. 

 

Calendar de implementare:  

 

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

ICmdadea îC fpCcｨipCe a Regigmdp<pi 
CaｨiHCa< digima< a< c<ădidi<Hdし cp 

Q2 2025 ICgmimpｨie cHHddHCamHadeす 
MDLPA st
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iCmegdadea aaｧaaHadme eCedgemice 
a<e c<ădidi<Hd  

ICgmimpｨii degaHCgabi<e cp 
fpdCiｻadea de dameす apmHdimăｨi 
apb<ice ceCmda<e ｧiねgap <Hca<e 

 

Buget investi郡ie: finan郡are prin PNRR (0,005 mld Euro) 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: autorit<郡i publice centrale 群i locale 

 

Ajutor de stat:  

 

M<surile din cadrul acestei investi郡ii nu implic< elemente de ajutor de stat, întrucât nu sunt 
vizate activit<郡i de natur< economic<, doar de inventariere a cl<dirilor publice 群i private într-o 
baz< de date georeferen郡iat<. 

 

Complementaritatea cu alte componente din cadrul planului: nu este cazul. 

 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: nu este cazul 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

 

Prin realizarea investi郡iei se va asigura egalitatea accesului persoanelor, indiferent de sex, 
origine rasial< sau etnic<, religie sau convingeri, handicap, vârst< sau orientare sexual<, la 
informa郡iile cu caracter public cuprinse în registrul digital al cl<dirilor.  

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

 

Realizarea investi郡iei va contribui la modernizarea serviciilor publice digitale 群i va sprijini 
accesibilitatea publicului larg. Digitalizarea administra郡iei va spori eficacitatea serviciilor 
publice digitale interoperabile, personalizate 群i u群or de utilizat. 
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I3. Consolidarea capacit<郡ii profesionale a speciali群tilor 群i lucr<torilor în 
domeniul construc郡iilor pentru realizarea de construc郡ii cu performan郡e 
energetice sporite - dezvoltarea de centre regionale de preg<tire 群i formare 
profesional< 群i organizarea de sesiuni de instruire 
 

Provoc<ri investi郡ie 

 

Punerea în aplicare a Strategiei de Renovare pe Termen Lung, precum 群i necesitatea aplic<rii 
reglement<rilor actualizate sistematizate va aduce presiuni suplimentare asupra capacit<郡ii 
existente a pie郡ei construc郡iilor (atât a produselor, cât 群i a serviciilor) 群i a for郡ei de munc<, în 
special în primii ani de punere în aplicare. Pentru a se dep<群i aceast< provocare, trebuie 
întreprinse eforturi de formare 群i consolidare a capacit<郡ii actorilor din pia郡<. 

Realizarea de construc郡ii verzi 群i digitalizate presupune noi competen郡e 群i abilit<郡i atât ale 
profesioni群tilor cu studii superioare, cât 群i a lucr<torilor care realizeaz< efectiv lucr<rile de 
construc郡ii. De asemenea, fondul construit istoric presupune interven郡ii specializate pentru a 
se asigura conservarea valorilor culturale. Lipsa unor programe de formare profesional< în 
domeniu 群i lipsa experien郡ei datorate nerealiz<rii acestor tipuri de lucr<ri de construire, face 
ca la acest moment s< nu existe for郡< de munc< suficient< calificat< în noile abord<ri, cu atât 
mai pu郡in în ceea ce înseamn< inclusiv problemele de conservare/restaurare. 

 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

 

(2019) Se constat< probleme considerabile în ceea ce prive群te dobândirea de competen郡e de 
baz< 群i competen郡e digitale de c<tre popula郡ie. 

(2019) Disponibilitatea serviciilor de perfec郡ionare 群i a serviciilor integrate este, de 
asemenea, deficitar<. Competen郡ele nu evolueaz< în concordan郡< cu nevoile sectoarelor 
economice în cre群tere, 81 % dintre angajatori confruntându-se cu dificult<郡i în ocuparea 
locurilor de munc< vacante. 

(2019) S< asigure îmbun<t<郡irea competen郡elor, inclusiv a competen郡elor digitale, în special 
prin sporirea relevan郡ei pe pia郡a for郡ei de munc< a educa郡iei 群i form<rii profesionale 群i a 
înv<郡<mântului superior 

(2020) Neconcordan郡a persistent< între cererea 群i oferta de competen郡e 群i lipsa de personal 
calificat limitau poten郡ialul de cre群tere economic< al României 

 

Obiectivul investi郡iei 
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Programe de specializare 群i instruire pentru profesii 群i discipline cheie pentru renovarea 
energetic< a cl<dirilor: 

 

ズ Dezvoltarea de concepte de formare pentru instruiri în domeniul performan郡ei 
energetice a cl<dirilor 群i al auditului energetic, pentru proiectan郡i - ingineri, 
arhitec郡i, verificatori de proiecte, exper郡i tehnici 群i auditori energetici pentru 
cl<diri; 

ズ Dezvoltarea de concepte de formare pentru instruiri în domeniul activit<郡ii de 
supervizare lucr<ri de construc郡ii- dirigin郡i de 群antier, responsabili tehnici cu 
execu郡ia; 

ズ Asigurarea cooper<rii cu universit<郡ile de construc郡ii 群i arhitectur<, precum 群i 
cu institu郡ii sau asocia郡ii de profil, cu scopul de a furniza cursuri de formare;  

ズ Programe de instruire, pentru formarea 群i calificarea lucr<torilor în domeniul 
construc郡iilor. 

 

Au fost identificate în pia郡<, o serie de subdomenii -  apar郡inând domeniului complex 
„eficien郡< energetic< în cl<diri - cl<diri nZEB”, pentru care acoperirea cu speciali群ti sau 
lucr<tori este deficitar< 群i pentru care este necesar< dezvoltarea unor programe de formare 
profesional< dedicate, care s< abordeze teme cum ar fi: 

- etan群eitatea la aer a anvelopei 群i sisteme de ventilare mecanic< cu recuperarea 
c<ldurii; 

- etan群eitate la aer - testul cu u群a suflant<;  

- calculul pun郡ilor termice; 

- rezisten郡e termice corectate; 

- fa郡ade cortin<; 

- sistemele tehnice ale cl<dirii; 

- instalatori sisteme fotovoltaice; 

- investigarea cl<dirii în infraro群u; 

- reabilitarea energetic< a cl<dirilor la standarde nZEB; 

- principii de cas< pasiv<. 

 

Pentru a asigura dezvoltarea continu< a pie郡ei, este esen郡ial< instruirea periodic< 群i men郡inerea 
competen郡elor profesionale pentru auditori energetici pentru cl<diri, firme de proiectare 群i 
arhitec郡i, verificatori de proiecte, exper郡i tehnici, dirigin郡i de 群antier, responsabili tehnici cu 
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execu郡ia. În cursurile de formare se pot include 群i studii de caz privind renov<ri aprofundate, 
proiecte pilot de cl<diri la nivel Nearly Zero Energy Building, tehnologii inovative, astfel 
încât pia郡a s< se dezvolte în sensul obiectivelor pe termen lung 群i al direc郡iilor din strategia de 
renovare pe termen lung.  

 

Pentru a asigura o acoperire cât mai uniform< la nivelul 郡<rii cu speciali群ti 群i lucr<tori 
califica郡i pentru tipurile de activit<郡i pe care le presupune o renovare energetic< aprofundat< a 
cl<dirilor, se vor dezvolta centre  teritoriale de preg<tire  în cele 8 regiuni de dezvoltare ale 
României, cu localizare în marile centre universitare. În acest scop se va dezvolta un cadru 
partenerial cu universit<郡ile de construc郡ii 群i arhitectur<, cu institu郡ii sau asocia郡ii de profil de 
la nivel regional, care s< defineasc< clar rolul 群i atribu郡iile fiec<rei p<r郡i în identificarea nevoii 
de preg<tire, în definirea conceptelor 群i a modului de desf<群urare a activit<郡ilor de instruire, în 
cooptarea formatorilor. 

Se va avea în vedere dezvoltarea de programe de instruire care s< poat< fi adaptate ulterior 
atât la nivelul înv<郡<mântului profesional cât 群i pentru dezvoltarea continu< a angaja郡ilor din 
domeniul construc郡iilor, în scopul cre群terii num<rului de lucr<tori califica郡i, implica郡i în 
execu郡ia lucr<rilor de renovare, care s< conduc< la o accelerare a ritmului de renovare 
energetic< a cl<dirilor, a群a cum este prev<zut 群i în SRTL.  

Sesiunile de instruire vor fi structurate pe module 群i vor con郡ine atât cursuri teoretice cât 群i 
cursuri practice. Num<rul de ore necesare parcurgerii unui modul de instruire va diferi func郡ie 
de nivelul de perfec郡ionare. 

 

Mecanism de implementare:  

MDLPA va coordona implementarea acestei investi郡ii. Implementarea poate fi f<cut< prin 
dezvoltarea de centre teritoriale de formare, organizate în parteneriat cu universit<郡ile de 
construc郡ii 群i arhitectur< de la nivelul marilor municipii, precum 群i cu alte institu郡ii sau 
asocia郡ii de profil, care s< asigure o distribu郡ie teritorial< echilibrat<. În cadrul investi郡iei vor 
fi avute în vedere urm<toarele: 

ズ realizarea parteneriatelor cu universit<郡ile, institu郡iile 群i asocia郡iile de profil 
relevante; 

ズ identificarea 群i cooptarea formatorilor; 

ズ realizarea suportului de curs; 

ズ sus郡inerea cursurilor 群i monitorizarea rezultatelor. 

 

Calendar de implementare:  
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Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

Cdeadea de ceCmde medimHdia<e de 

fHdBadeし îC caddp< ceCmde<Hd 
pCiｬedgimadeし aeCmdp gaecia<iｧmi ｧi 
ca<ificade aeCmdp <pcdămHdi îC dHBeCip< 
cHCgmdpcｨii<Hd 

Q1 2023 MDLPA  

cHHaedade cp Bedip< acadeBic 
ｧi agHciaｨii de adHfi< 

ScheBe de cedmificade îC dHBeCip< 
aedfHdBaCｨei eCedgemice a c<ădidi<Hd 
aeCmdp gaecia<iｧmi ｧi ca<ificade aeCmdp 
<pcdămHdi îC dHBeCip< cHCgmdpcｨii<Hd 

Q4 2023 MDLPA  

cHHaedade cp Bedip< acadeBic 
ｧi agHciaｨii de adHfi< 
 

 

Buget investi郡ie: finan郡are prin PNRR (0,01 mld Euro) 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i:  

 

Proiectan郡i - ingineri, arhitec郡i, verificatori de proiecte, exper郡i tehnici 群i auditori energetici 
pentru cl<diri, dirigin郡i de 群antier, responsabili tehnici cu execu郡ia; lucr<torii din domeniul 
construc郡iilor 

 

Ajutor de stat:  

 

Se va dezvolta o schem< de ajutor de stat în baza art. 31 din GBER, cu intensitatea ajutorului 
ce nu trebuie s< dep<群easc< 50% din costurile eligibile, în care valoarea pentru ajutoarele 
pentru formare nu va dep<群i de 2 milioane EUR pe proiect de formare,  pentru finan郡area 
programelor de specializare 群i instruire în disciplinele identificate a fi necesar de dezvoltat 
pentru atingerea obiectivelor stabilite prin cadrul strategic adoptat la nivel na郡ional în 
domeniul eficien郡ei energetice. Ajutorul de stat se va acorda pentru finan郡area programelor de 
formare derulate pe perioada de implementare a PNRR. 

Beneficiari ai schemei de ajutor de stat vor fi: 

錨 profesioni群tii sau speciali群tii cu activitate în construc郡ii care desf<群oar< activitate ca 
persoane fizice autorizate, în mod individual 群i independent, în condi郡iile legii, sau 

錨 persoanele juridice - angajatorii persoanelor instruite, dac< speciali群tii sau lucr<torii 
cu activitate în construc郡ii ce au fost instrui郡i sunt angaja郡ii acestora. st
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Complementaritatea cu alte componente: nu este cazul 

 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: nu este cazul 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

 

Prin realizarea investi郡iei se va avea în vedere participarea persoanelor cu dizabilit<郡i la 
cursurile/programele de specializare 群i instruire. Se promoveaz< egalitatea de 群anse, 
indiferent de sex, origine rasial< sau etnic<, religie sau convingeri, handicap, vârst< sau 
orientare sexual<, astfel încât toat< lumea va avea dreptul la tratament egal 群i la oportunit<郡i 
în ceea ce prive群te ocuparea for郡ei de munc<, protec郡ia social<, educa郡ia 群i accesul la bunuri 群i 
servicii disponibile publicului.  

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Investi郡ia se va axa pe formarea profesional< pentru toate vârstele. Se va avea în vedere 
acordarea unei aten郡ii deosebite  grupurilor defavorizate, femeilor 群i, în special, tinerilor care 
intr< pe pia郡a muncii, prin contribu郡ii la crearea de locuri de munc< de calitate 群i prin 
consolidarea form<rii profesionale. 

 

I4. Economie circular< 群i cre群terea eficien郡ei energetice a cl<dirilor istorice 
 

Provoc<ri investi郡ie 

 

Conform strategiei UE „Renovation wave”, renovarea fondului construit European este unul 
dintre domeniile ce necesit< ac郡iune imediat< pentru a atinge obiectivul de zero emisii de gaze 
cu efect de ser< pân< în 2050, unul dintre obiectivele asumate prin „European Green Deal”. 
Dedicat fondului construit existent „Renovation wave” va avea f<r< îndoial< impact 群i asupra 
patrimoniul construit compus, conform legisla郡iei în vigoare din cl<diri istorice cu valori 
culturale, identificate ca monumente istorice, cl<diri situate în zone de protec郡ie ale acestora 
sau susceptibile de a fi clasate ca monumente istorice (stabilite prin documenta郡ii de 
urbanism), precum 群i cele aflate în zone construite protejate. În acest context, organiza郡ii 
interna郡ionale de anvergur< cu profil ecologic 群i cultural - Climate Heritage Network, Europa 
Nostra 群i ICOMOS - au dezvoltat „European Heritage Green Paper”un document de politic< 
prin care este abordat rolul esen郡ial pe care patrimoniul cultural îl joac< în transformarea 
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verde a Europei, al c<rui scopul este crearea unui template pentru ac郡iunile de transformare 
climatic< din sectorului cultural. 

Conform „Strategiei Patrimoniului Cultural European pentru secolul XXI” patrimoniul 
cultural (tangibil 群i intangibil) este recunoscut ca resurs< important< dar neregenerabil< 
pentru dezvoltarea durabil<, care necesit< o abordare interdisciplinar< 群i integrat<. Acest lucru 
este eviden郡iat 群i în analiza ex-ante a „Strategiei na郡ionale privind protejarea monumentelor 
istorice” 群i abordat prin obiectivele ”6. Dezvoltarea durabil< a României recurgând la 
resursele de patrimoniu 群i 7. Stabilirea unor principii 群i criterii de interven郡ie asupra 
monumentelor istorice 群i patrimoniului cultural imobil care s< asigure un cadrul sustenabil de 
transmitere a acestora pentru c<tre genera郡iile viitoare.” Documentul aduce în discu郡ie 
urm<toarele probleme sistemice: 

ズ Ignorarea rolului patrimoniului ca resurs< neregenerabil< 群i factor de dezvoltare 
durabil< prin lipsa de evaluare a impactului proiectelor de dezvoltare asupra 
patrimoniului cultural, a regulilor care s< asigure o abordare integrat< a conserv<rii 
acestuia 群i a unei viziuni dar mai ales a unor ac郡iuni concrete de utilizare a 
patrimoniului cultural imobil în procesul de dinamizare a teritoriului, precum 群i ca 
urmare a capacit<郡ii reduse a sectorului public de a gestiona vulnerabilit<郡ile 
patrimoniului cultural imobil în fa郡a riscurilor naturale 群i a schimb<rilor climatice. 

ズ Starea precar< de conservare a patrimoniului cultural imobil, precum 群i calitatea 
general sc<zut< a proiectelor de restaurare 群i conservare ce duce la pierderea 
autenticit<郡ii 群i lipsa de sustenabilitate a investi郡iilor, problem< generat< de abandonul 
deliberat, actele de vandalism, mutil<rile prin extinderi necontrolate 群i demol<ri; 
implementarea slab< a principiilor interna郡ionale de calitate privind interven郡iile 
asupra fondului construit istoric; lipsa politicilor investi郡ionale 群i a instrumentelor de 
reglementare a costurilor privind interven郡iile asupra patrimoniului cultural imobil, 
precum 群i de aplicarea incorect< a m<surilor de consolidare 群i eficientizare energetic< 
a acestuia. 

De asemenea, „Strategia na郡ional< privind protejarea monumentelor istorice” subliniaz< 
schimbare de paradigm< ce vizeaz< în郡elegerea patrimoniului cultural imobil 群i care prin 
integrarea principiilor de sustenabilitate 群i economie circular< identific< fondul construit 
istoric ca instrument de combatere a urgen郡elor climatice. Astfel, reutilizarea, repararea 群i 
eficientizarea energetic< sensibil< la valorile culturale, a fondului construit istoric reprezint< 
ac郡iuni necesare pentru a atinge obiectivul de zero emisii de gaze cu efect de ser< pân< în 
2050.  

Conform eviden郡elor Institutului Na郡ional al Patrimoniului din cele 30.136 monumente 
istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 peste 38% de obiective (situri, 
ansambluri sau monumente) sunt în stare rea 群i 3% în stare critic<. Dac< ne raport<m la 
monumente istorice din categoria arhitectur<, grupul cel mai relevant pentru problematica 
fondului construit existent, peste 23% de obiective (situri, ansambluri sau monumente) sunt 
în stare rea 群i 4% sunt în stare critic< (pre-colaps 群i colaps). st
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 În acest context, un num<r de minimum 8.000 de cl<diri cu statut de monument istoric risc< 
avarii structurale majore în caz de seism, cu posibilit<郡i de colaps par郡ial sau total. În paralel, 
ca urmare a st<rii rele sau critice de conservare minim 10.000 monumente istorice (zone cu 
cl<diri istorice, grupuri sau construc郡ii individuale) vor suporta interven郡ii ample de 
consolidare/restaurare cu costuri ridicate dar care, în contextul actual, legal 群i de specialitate 
din România nu r<spund principiilor de calitate a interven郡iilor, nici în ceea ce înseamn< 
conservarea dar nici în sensul eficientiz<rii energetice. 

Starea rea sau critic< de conservare a fondului construit istoric duce în mod frecvent inclusiv 
la demol<ri, generându-se astfel nu numai pierderi ale valorilor culturale dar cantit<郡i 
importante de de群euri. În acela群i timp pia郡a de restaurare din România este redus< în ceea ce 
prive群te materialele noi, realizate cu tehnologii tradi郡ionale sau contemporane, compatibile cu 
materialele istorice. În acest context, colectarea, repararea 群i reutilizarea materialului istoric 
provenit din demol<ri legale reprezint< o solu郡ie ce r<spunde atât nevoilor de conservare cât 群i 
atingerii obiectivelor de clim< 群i energie, conform strategiei UE „Renovation wave”. De 
asemenea, se remarc< faptul c< în general noile interven郡ii nu sunt dublate de m<suri în sensul 
asigur<rii între郡inerii, respectiv prelungirii duratei de viat< a cl<dirilor prin repara郡ii 
punctuale/minore cu generare minim< sau cu evitarea gener<rii de de群euri. Spre exemplu 
interven郡iile realizate din fonduri na郡ionale sau europene sunt rareori înso郡ite de planuri de 
între郡inere prin care s< fie asigurat< monitorizarea comport<rii lucr<rilor în timp 群i 
planificarea repara郡iilor curente. 

 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

 

(2020) S< direc郡ioneze cu prioritate investi郡iile c<tre tranzi郡ia verde 群i tranzi郡ia digital< (...) 

(2019) S< axeze politica economic< în materie de investi郡ii (...), pe sectorul energetic cu 
emisii sc<zute de dioxid de carbon 群i pe eficien郡a energetic< (...).; 

(2020) S< îmbun<t<郡easc< eficacitatea 群i calitatea administra郡iei publice, precum 群i 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv prin implicarea adecvat< a partenerilor sociali. 

 

Obiectivul investi郡iei 

 

Fondul construit istoric, conform legisla郡iei în vigoare cl<diri identificate ca monumente 
istorice, situate în zone de protec郡ie ale acestora, precum 群i cele aflate în zone construite 
protejate reprezint< o resurs< neregenerabil< 群i în contextul unei gestiuni sustenabile un 
instrument de combatere a urgen郡elor climatice. Cu toate acestea, la nivelul României fondul 
construit istoric este în pericol. Astfel, investi郡ia are ca obiectiv asigurarea eficientiz<rii 
energetice a fondului construit istoric într-o manier< sensibil< fa郡< de conservarea valorilor 
cultural 群i diminuarea gener<rii de de群euri prin reutilizarea materialului istoric 群i asigurarea 
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între郡inerii continue a cl<dirilor istorice. obiectivul investi郡iei este exceptat de la lucr<rile 
uzuale de cre群tere a eficien郡ei energetice. Cu toate acestea, anumite categorii de lucr<ri de 
cre群tere a eficien郡ei energetice, care s< nu afecteze substan郡a 群i valoarea cultural< a acestora, 
pot fi dezvoltate 群i implementate, îns< necesit< anumite m<suri specifice de interven郡ie, 
bazate pe o metodologie diferit<, atât în privin郡a valorilor ce trebuie atinse, cât 群i a modului 
de efectuare a lucr<rilor 群i tipurilor de lucr<ri permise. 

Obiectivul 1. Crearea unui cadru institu郡ional care s< sprijine realizarea interven郡iilor de 
eficientizare energetic< a cl<dirilor istorice (monumente istorice clasate, fond construit cu 
valoare istoric< 群i cultural<, imobile din zonele de protec郡ie a monumentelor istorice) cu 
respectarea 群i prezervarea valorilor de patrimoniu 

 

Obiectivul 2. Introducerea practicilor de economie circular< în domeniul restaur<rii 
monumentelor istorice din România, prin crearea unui cadru organiza郡ional pentru colectarea 
群i reutilizarea materialelor de construc郡ii provenite din demolarea construc郡iilor istorice  

Obiectivul 3. Crearea unui ecosistem de inovare în domeniul protej<rii monumentelor istorice 
din România, prin dezvoltarea unor mecanisme specializate 群i a unor instrumente de 
cooperare între institu郡iile publice locale, IMM-uri, organiza郡ii neguvernamentale 群i 
proprietarii de patrimoniu 

 

Descrierea investi郡iei: 

 

Se vor avea în vedere interven郡ii în scopul: 

 

a) cre群terii eficien郡ei energetice a cl<dirilor istorice prin dezvoltarea 群i testarea de materiale 
noi 群i solu郡ii tehnologice pentru cl<diri istorice; 

b) dezvolt<rii aptitudinilor profesionale în vederea interven郡iei pe cl<diri istorice; 

c) crearea unui centru-pilot pentru colectarea 群i reutilizarea materialelor de construc郡ie 
istorice provenite din demol<ri legale; 

d) asigur<rii între郡inerii regulate a cl<dirilor istorice. 

 

Toate cele patru interven郡ii vor impune o serie de modific<ri legislative ce prev<d: 

Ɣ introducerea obligativit<郡ii evalu<rii eficien郡ei energetice 群i a consumului de resurse a 
cl<dirilor istorice pe baza unor metodologii adecvate (metodologia de evaluare 群i 
cre群terea a eficien郡ei energetice a cl<dirilor istorice – monumente istorice, zone protejate, 
zone construite protejate );  
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Ɣ introducerea obligativit<郡ii, la avizare, de a oferi dovezi privind predarea pentru 
reutilizare a materialelor care se demonteaz<; 

Ɣ definirea clar< a materialelor care se pot reutiliza 群i eliminarea acestora din categoria 
de群eurilor din construc郡ii/preg<tirea pentru reutilizare; 

Ɣ reglementarea punerii în oper< a materialelor istorice sau a materialelor realizate cu 
tehnici istorice (standarde); 

Ɣ introducerea unor defini郡ii clare ale opera郡iunilor de între郡inere 群i repara郡ii curente 群i 
stabilirea a cine poate executa astfel de lucr<ri; 

Ɣ înfiin郡area în sarcina INP a unui laborator pentru analiz< experimental<, a centrului-
pilot pentru colectarea 群i reutilizarea materialelor de construc郡ie istorice 群i a activit<郡ii de 
derulare a lucr<rilor de între郡inere 群i repara郡ii curente, prin structuri proprii. 

 

Astfel, punctul presupune modific<ri/corel<ri ale urm<toarelor legi:  

Ɣ L. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modific<rile 群i complet<rile 
ulterioare 群i a normelor subsecvente  

Ɣ L. 211/2011 privind regimul de群eurilor, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare 

Ɣ HG 593/2011 privind organizarea şi funcYionarea Institutului NaYional al 
Patrimoniului, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare 群i a ROF INP 

 

I4.a Sus郡inerea eficien郡ei energetice prin dezvoltarea 群i testarea de materiale noi 
群i solu郡ii tehnologice a cl<dirilor istorice  
 

Lipsa unor standarde 群i reglement<ri specifice, precum 群i lipsa unor analize experimentale, 
face ca fie cl<dirile istorice s< nu fie incluse în niciun fel de programe, fie s< se fac< 
interven郡ii ce distrug valorile culturale. 

 Aceast< m<sur< este menit< s< creeze un cadru institu郡ional 群i metodologic care s< sprijine 
realizarea interven郡iilor de eficientizare energetic< a cl<dirilor istorice (monumente istorice 
clasate, fond construit cu valoare istoric< 群i cultural<, imobile din zonele de protec郡ie a 
monumentelor istorice), cu respectarea 群i prezervarea valorilor de patrimoniu. Investi郡ia 
presupune realizarea unui set de standarde 群i recomand<ri tehnice (ghiduri) cu privire la 
materialele 群i solu郡iile tehnicile - inclusiv prin digitalizare - care pot fi folosite pentru 
cre群terea eficien郡ei energetice a cl<dirilor istorice, în func郡ie de regiune, tradi郡ie constructiv< 
群i caracteristici fizice. Investi郡ia cuprinde înfiin郡area 群i dotarea unui laborator pentru analiz< 
experimental< a materialelor 群i solu郡iilor tehnologice pentru diferite tipuri de cl<diri istorice. 
De asemenea, materialele 群i solu郡iile tehnologice optime interven郡iilor pe cl<diri istorice, vor 
fi promovate prin oferirea de sesiuni de preg<tire practic< în rela郡ie cu centrul de formare. st
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În vederea realiz<rii investi郡iei este necesar< adaptarea cadrului normativ (ex. agrementarea 
tehnic< a unor materiale 群i solu郡ii tehnice noi sau tradi郡ionale; introducerea obligativit<郡ii 
evalu<rii eficien郡ei energetice 群i a consumului de resurse în L. 422/2001). 

 

Mecanism de implementare:  

 

Ministerul Culturii prin Institutul Na郡ional al Patrimoniului va implementa aceast< investi郡ie.  

Se va pune în practic< planul de ac郡iune privind înfiin郡area infrastructurii pilot dedicat 
eficientiz<rii energetice, respectiv a laboratorului de testare. Astfel se va: 

- realiza regulamentul de func郡ionare 群i organigrama 

- amenaja 群i dota un laborator pentru analiz< experiemntal< 

- selecta 群i angaja personalul, cu contract pe perioad< determinat< (aferent fazei pilot), 
în vederea realiz<rii analizelor necesare documentelor cu caracter normativ 

În baza analizelor efectuate se vor dezvolta standardele 群i metodologiile de cre群tere a 
eficien郡ei energetice a cl<dirilor istorice. 

 
Calendar de implementare:  

 

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

FiCa<iｻadea apCedii îC fpCcｨipCe a 
<abHdamHdp<pi  aeCmdp aCa<iｻă 
eｲaediBeCma<ă a Bamedia<e<Hd ｧi 
gH<pｨii<Hd mehCH<Hgice aeCmdp 
difedime miapdi de c<ădidi igmHdice 

Q4 2024 MiCigmedp< Cp<mpdii adiC 
ICgmimpmp< NaｨiHCa< a< 
PamdiBHCip<pi 

 

Buget investi郡ie: finan郡are prin PNRR (0,00495 mld Euro) 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i 

Beneficiari direc郡i: Ministerul Culturii (ca autoritate de reglementare în domeniul protej<rii 
patrimoniului cultural imobil), deconcentratele acestuia, precum 群i Institutul Na郡ional al 
Patrimoniului 群i Deconcentratele  (institu郡ie aflat< în subordinea MC),  MDLPA (ca autoritate 
de reglementare în domeniul construc郡iilor) st
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Beneficiari indirec郡i: asocia郡ii profesionale în domeniul construc郡iilor, urbanismului 群i 
arhitecturii, mediul academic 群i de cercetare, firme de consultan郡<, proiectare 群i execu郡ie în 
construc郡ii, unit<郡ile administrativ-teritoriale 群i cet<郡eni proprietari de imobile cu valori 
culturale, precum 群i cet<郡eni care tr<iesc/î群i desf<群oar< activitatea în zone cu imobil cu valori 
culturale. 

 

Ajutor de stat: 

 

Nu este cazul, investi郡ia fiind realizat< în vederea fundament<rii unor schimb<ri legislative 群i 
având un impact pur local. 

 

Complementaritatea cu alte componente: nu este cazul 

 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: nu este cazul 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i: nu este cazul 

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

 

Investi郡ia contribuie la ini郡iativa emblematic< privind renovarea, aceasta facilitând 
eficientizarea energetic< a fondului construit cu valori culturale istorice 群i arhitecturale, fond 
ce necesit< standarde 群i reglement<ri specifice. 

 

I4.b Dezvoltarea aptitudinilor profesionale în vederea interven郡iei pe cl<diri 
istorice 
 

Pentru sprijinirea lucr<rilor pentru restaurarea/reabilitarea/reconversia cl<dirilor cu valoarea 
istoric< 群i arhitectural<, se propune realizarea unui centru de formare în domeniul restaur<rii 
monumentelor istorice.  

Vor fi oferite oportunit<Yi de formare şi dezvoltare profesional< care s< vizeze persoanele care 
realizeaz< interven郡ii de protejare a monumentelor istorice. În aceast< privin郡<, este 
important< atât dezvoltarea de abilit<郡ii pentru utilizarea de materiale 群i solu郡ii tehnice noi cât st
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群i transmiterea nonformal< de cuno群tin郡e 群i abilit<郡i cu privire la meserii tradi郡ionale din sfera 
patrimoniului material 群i imaterial care necesit< o abordare specific<.  

Aceast< m<sur< este o investi郡ie menit< s< creasc< nivelul de profesionalism al celor care 
proiecteaz< 群i efectueaz< interven郡ii de eficientizare energetic<, consolidare 群i transformare 
digital< a construc郡iilor istorice. Investi郡ia presupune conceperea 群i sus郡inerea unor cursuri de 
formare destinate tuturor celor care lucreaz< în domeniul restaur<rii 群i adapt<rii fondului 
construit istoric. Cursurile vor fi dezvoltate pe baza activit<郡ii preg<titoare lansat< de INP în 
2020 群i pe baza activit<郡ii de elaborare de norme, metodologii 群i ghiduri pentru cre群terea 
eficien郡ei energetice a cl<dirilor istorice, pe care institu郡ia le desf<群oar< conform atribu郡iilor 
sale legale. Institutul Na郡ional al Patrimoniului are posibilitatea legal< de a desf<群ura astfel de 
activitate dar pân< în acest moment nu a avut capacitatea necesar< de a oferi cursuri de 
formare. Astfel, prin aceast< investi郡ie activitatea INP va fi extins<. 

 

Mecanism de implementare:  

 

Ministerul Culturii prin Institutul Na郡ional al Patrimoniului va implementa aceast< investi郡ie.  

 

ズ realizarea parteneriatelor cu universit<郡ile, institu郡iile 群i organiza郡iile relevante 

ズ identificarea 群i cooptarea formatorilor; 

ズ realizarea suportului de curs; 

ズ sus郡inerea cursurilor 群i monitorizarea rezultatelor. 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar de implementare:  

 

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare st
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ScheBe de cedmificade  adiｬiCd 
iCmedｬeCｨii<e ｧi eficieCmiｻadea eCedgemică 
a c<ădidi<Hd igmHdice 

Q4 2025 MiCigmedp< Cp<mpdii adiC ICgmimpmp< 
NaｨiHCa< a< PamdiBHCip<pi 

 

Buget investi郡ie: finan郡are prin PNRR (0,00170 mld Euro) 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

 

Beneficiari direc郡i: asocia郡ii profesionale în domeniul construc郡iilor, urbanismului 群i 
arhitecturii, mediul academic 群i de cercetare, firme de consultan郡<, proiectare 群i execu郡ie în 
construc郡ii 

 

Beneficiari indirec郡i: Ministerul Culturii (ca autoritate de reglementare în domeniul 
protej<rii patrimoniului cultural imobil), deconcentratele acestuia, precum 群i Institutul 
Na郡ional al Patrimoniului 群i Deconcentratele  (institu郡ie aflat< în subordinea MC),  MDLPA 
(ca autoritate de reglementare în domeniul construc郡iilor) 

 

Ajutor de stat:  

 

M<sura presupune o investi郡ie sub pragul de 2 milioane de Euro per proiect pentru care se va 
dezvolta o schem< de ajutor de stat, în baza art. 31 din GBER, în care intensitatea ajutorului 
nu va dep<群i 50% din costurile eligibile. 

 

Complementaritatea cu alte componente: nu este cazul 

 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: nu este cazul 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

Investi郡ia vizeaz< formarea profesional< 群i recalificarea, 郡inându-se cont de principiile de 
egalitatea de sex 群i de 群anse, a tuturor persoanelor ce lucreaz< sau doresc s< lucreze în 
domeniul conserv<rii/restaur<rii. 
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Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

 

Investi郡ia contribuie la ini郡iativa emblematic< ce vizeaz< recalificarea 群i perfec郡ionarea. 

 

I4.c Sus郡inerea economiei circulare prin crearea unui centru-pilot pentru 
colectarea 群i reutilizarea materialelor de construc郡ie istorice provenite din 
demol<ri legale 
 

În cadrul proiectului centrului-pilot pentru colectarea 群i reutilizarea materialelor de 
construc郡ie istorice provenite din demol<ri legale, ast<zi tratate ca de群euri 群i irosite, se va crea 
o structur< pentru colectarea de群eurilor provenind din construc郡ii, în scopul folosirii lor în 
restaurarea monumentelor istorice. Aceast< m<sur< este o investi郡ie menit< s< introduc< 
practicile economiei circulare în domeniul restaur<rii monumentelor istorice din România, 
prin crearea unui cadru organiza郡ional 群i metodologic pentru colectarea 群i reutilizarea 
materialelor 群i produselor de construc郡ii provenite din interven郡ii pe cl<diri istorice, precum 群i 
din desfiin郡area legal< a cl<dirilor istorice.  

Investi郡ia presupune înfiin郡area 群i dotarea unui centru-pilot prin intermediul c<ruia vor fi 
auditate spre demolare cl<diri sau p<r郡i de cl<diri istorice pentru ca mai apoi materiale 群i 
produse istorice (ex. lemn, metal, c<r<mid<, sticl<, 郡igle, du群umele, tâmpl<rii etc.) s< fie 
desf<cute, colectate separat, tratate 群i comercializate materiale 群i produse istorice (ex. lemn, 
metal, c<r<mid<, sticl<, 郡igle, du群umele, tâmpl<rii etc.) cu scopul reutiliz<rii acestora în cadrul 
restaur<rii patrimoniului cultural construit, inclusiv din componenta de renovare a cl<dirii din 
cadrul planului de redresare 群i rezilien郡<. În cazul materialelor care nu pot fi reutilizate, 
acestea vor fi predate c<tre centre de reciclare. Centrul-pilot va putea fi replicat în fiecare 
regiune de dezvoltare, apoi 群i în ora群ele mari din 郡ar<. Implementarea m<surii cuprinde 群i 
dezvoltarea de instrumente digitale - de eviden郡<, inventariere 群i promovare a materialelor 群i 
produselor de construc郡ie istorice cu poten郡ial de reutilizare direct< în sectorul restaur<rii de 
monumente istorice 群i, în general, în sectorul construc郡iilor. Men郡ion<m c< investi郡ia se 
încadreaz< în prevederea privind profitul rezonabil 群i c< profitul general din comercializarea 
materialelor reparate va fi investit integral în asigurarea func郡ion<rii centrului. 

Interven郡ia cuprinde: 

錨 actualizarea legisla郡iei privind regimul de群eurilor prin obligarea titularilor de 
autoriza郡ii de desfiin郡are s< predea materialele, contra unei compensa郡ii; 

 

Mecanism de implementare: 
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Ministerul Culturii prin Institutul Na郡ional al Patrimoniului va asigura implementarea acestei 
investi郡ii. 

Se va pune în practic< planul de ac郡iune privind înfiin郡area infrastructurii pilot dedicate 
economiei circulare, respectiv a centrului-pilot pentru colectarea 群i reutilizarea materialelor 
de construc郡ie istorice provenite din demol<ri legale. Astfel se va: 

- realiza regulamentul de func郡ionare 群i organigrama; 

- amenaja 群i dota centrul-pilot, ca structura a Institutului Na郡ional al Patrimoniului; 

- selecta, angaja 群i forma personalul, cu contract pe perioad< determinat< (aferent fazei 
pilot); 

- se va dezvolta re郡eaua de utilizatori din rândul autorit<郡ilor publice care restaureaz< 
cl<diri. 

 

Calendar de implementare  

 

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

FiCa<iｻadea apCedii îC fpCcｨipCe a 
ceCmdp<pi-ai<Hm îC caddp< ICgmimpmp<pi 
NaｨiHCa< a< PamdiBHCip<pi aeCmdp 
cH<ecmadea ｧi depmi<iｻadea Bamedia<e<Hd 
de cHCgmdpcｨie igmHdice adHｬeCime diC 
deBH<ădi <ega<e 

Q2 2024 MiCigmedp< Cp<mpdii adiC 
ICgmimpmp< NaｨiHCa< a< 
PamdiBHCip<pi 

 

Buget investi郡ie: finan郡are prin PNRR (0,005 mld Euro)  

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i 

 

Beneficiari direc郡i: Ministerul Culturii (ca autoritate de reglementare în domeniul protej<rii 
patrimoniului cultural imobil), deconcentratele acestuia, precum 群i Institutul Na郡ional al 
Patrimoniului 群i Deconcentratele  (institu郡ie aflat< în subordinea MC),  MDLPA (ca autoritate 
de reglementare în domeniul construc郡iilor) 

 

Beneficiari indirec郡i: autorit<郡ile publice ca proprietari de cl<diri istorice, cet<郡enii 
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Ajutor de stat:  

 

Nu este cazul întrucât, chiar dac< activitatea de valorificare a materialelor rezultate din 
colectarea 群i reutilizarea materialelor de construc郡ie istorice ar avea caracter economic, acesta 
va fi marginal în totalul activit<郡ii, cu caracter pur local, în conformitate cu cele men郡ionate la 
pct (196) din NOA - Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este 
men郡ionat< la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene. 

 

Complementaritatea cu alte componente: nu este cazul 

 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: nu este cazul 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

 

Prin aceast< investi郡ie sunt create locuri de munc< pe perioad< determinat<. Investi郡ia este 
îns< un pilot scopul fiind acela de a replica modelul cel pu郡in la nivelul fiec<rei regiuni de 
dezvoltare din România. Astfel investi郡ia propus< are poten郡ialul de a crea numeroase locuri 
de munc< pe termen mediu 群i lung. Locurile de munc< create vor 郡ine cont de principiile de 
egalitatea de sex 群i de 群anse . 

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

 

Investi郡ia contribuie la ini郡iativa emblematic< privind renovarea, propunând o utilizare 
eficient< a resurselor, respectiv a materialelor istorice provenite din demol<ri. 

 

I4.d Sus郡inerea economiei circulare prin asigurarea între郡inerii regulate a 
cl<dirilor istorice 
 

Aceast< m<sur< este o investi郡ie menit< s< creeze un ecosistem de inovare în domeniul 
protej<rii monumentelor istorice din România, prin dezvoltarea unor mecanisme specializate 
群i a unor instrumente de cooperare între institu郡iile publice locale, IMM-uri, organiza郡ii 
neguvernamentale 群i proprietarii de patrimoniu. Investi郡ia promoveaz< ideea „preven郡ia este 
mai bun< decât vindecarea” 群i urm<re群te prevenirea gener<rii de de群euri prin prelungirea st
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vie郡ii fondului construit existent. Investi郡ia propune crearea unui sistem - cadru de 
reglementare, infrastructur< 群i personal de specialitate care s<: 

 ズ  ofere inspec郡ii periodice pentru monumente istorice, imobile susceptibile de a fi 
clasate 群i imobile aflate în zone de protec郡ie sau zone construite protejate; 

 ズ   monitorizeze starea fizic< a fondului construit istoric; 

 ズ  ofere servicii de reparare/între郡inere; 

 ズ realizeze rapoarte independente de inspec郡ie profesional< ca referin郡< pentru 
proprietari 群i utilizatori pentru activit<郡i ulterioare de între郡inere 群i conservare. 

 

Men郡ion<m c< repararea sau între郡inerea imobilelor se va face din fondurile proprietarilor, sau 
fonduri alternative ob郡inute prin intermediul re郡elei de utilizatori, scopul dezvolt<rii re郡elei 
fiind acela de a sus郡ine activitatea centrului. În acest context, investi郡ia se încadreaz< în 
prevederea privind profitul rezonabil, profitul general fiind investit integral în asigurarea 
func郡ion<rii structurii. 

Interven郡ia este inspirat< de Monumentenwacht (https://monumentenwachtnoordholland.nl/), 
o organiza郡ie olandez< la origine, acum prezent< în mai multe state europene, specializat< în 
inspec郡ia periodic< a patrimoniului construit ce are ca scop sensibilizarea proprietarilor 群i a 
administratorilor cu privire la importan郡a unei între郡ineri adecvate 群i a conserv<rii preventive. 
Testarea mecanismului în România se va face printr-un pilot, urm<rindu-se multiplicarea 
acestuia la nivel na郡ional. 

În vederea realiz<rii investi郡iei este necesar< adaptarea cadrului normativ (ex. introducerea de 
defini郡ii clare ale opera郡iunilor de între郡inere 群i repara郡ii curente ale monumentelor istorice 群i 
cl<dirilor cu valoare istoric< 群i arhitectural<, 群i stabilirea entit<郡ilor care pot efectua astfel de 
interven郡ii, înfiin郡area în sarcina INP a activit<郡ii de derulare a lucr<rilor de între郡inere 群i 
repara郡ii curente, printr-o structur< proprie). 

 

 

Mecanism de implementare: 

Ministerul Culturii prin Institutul Na郡ional al Patrimoniului va asigura implementarea acestei 
investi郡ii. 

 

- realizarea regulamentul de func郡ionare 群i organigrama; 

- amenajarea 群i dotarea sistemului, prin reutilizarea unei construc郡ii existente; 

- dezvoltarea instrumentelor de lucru, tehnice (metodologii, proceduri) 群i digitale 
(sisteme de monitorizare a patrimoniului, aplica郡ii IT, instrumente de analiz< 群i 
prognoz<); 
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- instruirea personalului; 

- dezvoltarea re郡elei de utilizatori cu sprijinul c<rora vor fi finan郡ate interven郡iile.  

 

Calendar de implementare  

 

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

OaedaｨiHCa<iｻadea gigmeBp<pi-caddp 
aeCmdp agigpdadea  îCmdeｨiCedii 
degp<ame a c<ădidi<Hd igmHdice 

 

Q4 2024 MiCigmedp< Cp<mpdii adiC ICgmimpmp< 
NaｨiHCa< a< PamdiBHCip<pi 

 

Buget investi郡ie: finan郡are prin PNRR (0,0031 mld Euro)  

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i 

 

Beneficiari direc郡i: Ministerul Culturii (ca autoritate de reglementare în domeniul protej<rii 
patrimoniului cultural imobil), deconcentratele acestuia, precum 群i Institutul Na郡ional al 
Patrimoniului 群i Deconcentratele  (institu郡ie aflat< în subordinea MC),  MDLPA (ca autoritate 
de reglementare în domeniul construc郡iilor) 

 

Beneficiari indirec郡i: proprietarii de cl<diri istorice, cet<郡enii 

 

Ajutor de stat:  

 

Nu sunt implicate elemente de ajutor de stat în sensul art. 107(1) din TFUE, având în vedere 
c< m<sura vizeaz< între郡inerea monumentelor istorice 群i a cl<dirilor cu valoare istoric< 群i 
arhitectural<, ce nu vizeaz< o activitate economic<. Consider<m c< se aplic< prevederile pct 
(34) din NOA - Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este 
men郡ionat< la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene. 

 

Complementaritatea cu alte componente: nu este cazul 
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Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: nu este cazul 

 

 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

Prin aceast< investi郡ie sunt create locuri de munc< pe perioad< determinat<. Investi郡ia este 
îns< un pilot scopul fiind acela de a replica modelul cel pu郡in la nivelul fiec<rei regiuni de 
dezvoltare din România. Astfel investi郡ia propus< are poten郡ialul de a crea numeroase locuri 
de munc< pe termen mediu 群i lung. Locurile de munc< create vor 郡ine cont de principiile de 
egalitatea de sex 群i de 群anse. 

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

 

Investi郡ia contribuie la ini郡iativa emblematic< privind renovarea, propunând o utilizare 
eficient< a resurselor prin prelungirea duratei de via郡< a cl<dirilor istorice, f<r< interven郡ii 
majore. De asemenea, între郡inerea regulat< a cl<dirilor istorice va facilita eficientizarea 
energetic< 群i îmbun<t<郡irea acestora pe viitor.  

 

 

6. Dimensiunea verde a componentei 

 

Toate interven郡iile vizeaz< tranzi郡ia fondului de cl<diri c<tre un fond construit verde. Actele 
normative aplicabile interven郡iilor asupra cl<dirilor, precum 群i documenta郡iile tehnico-
economice vor fi realizate astfel încât interven郡iile s< se încadreze în criteriile definite prin: 

 

025a Renovarea fondului locativ existent în vederea cre群terii eficien郡ei energetice, 
proiecte demonstrative 群i m<suri de sprijin care respect< criteriile de eficien郡< 
energetic< 

 

026a Renovarea în vederea cre群terii eficien郡ei energetice sau m<suri de eficien郡< 
energetic< legate de infrastructurile publice, proiecte demonstrative 群i m<suri de sprijin 
care respect< criteriile de eficien郡< energetic<  
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Coeficientul pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimb<rile climatice 
pentru ambele interven郡ii este de 100%, în timp ce coeficientul pentru calcularea sprijinului 
acordat obiectivelor de mediu este 40% pentru ambele interven郡ii. 

 

Pentru acest domeniu de interven郡ie, sunt vizate atât proiecte de renovare moderat<, cât 群i 
aprofundat<, pentru care vor fi definite prin ghidurile de interven郡ii criterii specifice pentru a 
facilita selectarea proiectelor relevante. Criteriile specifice includ indicatori de performan郡< 
pentru anvelopa cl<dirii (valorile maxime ale U, W/m2K, pentru componentele principale ale 
cl<dirii – pere郡i, acoperi群, ferestre/u群i), prevederea de sisteme de ventilare mecanic< cu 
recuperare de c<ldur< (MVHR) 群i de etan群eitate a anvelopei cl<dirii, 群i pentru reducerea 
consumului de energie 群i a emisiilor de CO2. 

 

Pentru renov<rile moderate: Valorile maxime ale U corespund cerin郡elor minime actuale de 
performan郡< energetic<, se vor recomanda sisteme de ventilare mecanic< cu recuperare de 
c<ldur< (MVHR), în timp ce reducerea minim< a consumului de energie 群i a emisiilor de CO2 
va fi de 30 %. 

 

Pentru renov<rile energetice aprofundate: Valorile maxime ale U corespund unor valori mai 
sc<zute în compara郡ie cu cerin郡ele minime actuale 群i se apropie de valorile recomandate de 
nZEB, în timp ce sistemele de ventilare mecanic< cu recuperare de c<ldur< (MVHR) vor fi 
obligatorii, iar reducerea minim< a consumului de energie 群i a emisiilor de CO2 va fi de 60%. 

 

De asemenea, prin programele de formare profesional< continu< a speciali群tilor în domeniul 
construc郡iilor 群i prin programele de instruire pentru formarea 群i calificarea lucr<torilor în 
domeniul construc郡iilor se contribuie la dimensiunea verde a componentei, domeniul de 
interven郡ie 01 - Contribu郡ia la competen郡ele 群i locurile de munc< verzi 群i la economia verde, 
cu coeficientul pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimb<rile climatice 
de 100%.  

 

Prin aceast< component<, procesul de renovare a cl<dirilor va fi reformat pentru a se atinge 
poten郡ialul maxim al beneficiilor extinse la nivelul fondului construit 群i al societ<郡ii:  

- la 1 Euro investit în eficien郡< energetic< se întorc 5 Euro în finan郡ele publice;  

- 1 mil. Euro investit în renovare energetic< creeaz< pân< la 27 de locuri de munc</an; 

- raportul cost-beneficiu al renov<rii energetice aprofundate poate fi de pân< la 1:4 dac< 
se cuantific< în evalu<ri impactul asupra s<n<t<郡ii 群i st<rii de bine, cum ar fi reducerea 
îmboln<virilor 群i un confort interior sporit; 
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- o cl<dire s<n<toas< conduce la o reducere a concediului medical cu 0,4-1,5 
zile/angajat/an. 

 

A se vedea Anexa corespunz<toare la component<. 

 

7. Dimensiunea digital< a componentei 

 

011 - Solu郡ii TIC, servicii electronice 群i aplica郡ii guvernamentale (6) - Coeficientul pentru 
calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind tranzi郡iei digitale (100%) 

- realizarea registrului digital al cl<dirilor - dezvoltarea unei baze de date na郡ionale. 

 

Prin investi郡iile propuse, digitalizarea va fi abordat< astfel: 

- echiparea cl<dirilor cu sisteme care s< sprijine digitalizarea - smart readiness for 
building, în vederea adapt<rii oper<rii acestora la nevoile ocupan郡ilor 群i la re郡ea, 群i 
pentru a îmbun<t<郡i eficien郡a energetic< 群i performan郡a global< a cl<dirilor, prin 
utilizarea tehnologiilor informa郡iei 群i comunica郡iilor 群i sistemelor electronice, a 
sistemelor de control al mediului interior împreun< cu sisteme de gestionare a 
energiei, inclusiv contoare inteligente, respectiv prin automatizarea cl<dirilor 群i 
monitorizarea electronic< a sistemelor tehnice ale acestora, în special în cl<dirile 
nereziden郡iale mari 群i în cl<dirile reziden郡iale multifamiliale care au dimensiuni 
suficiente pentru a permite o perioad< de recuperare a investi郡iei mai mic< de trei ani; 

- dotarea cu echipamente digitale în raport cu func郡iunea desf<群urat< în cl<dire. 

 

A se vedea Anexa corespunz<toare la component<. 

 

8. Respectarea principiului de a nu d<una semnificativ (DNSH) 
 
A se vedea Anexa I. 

 

9.    Milestones, targets 群i perioada de implementare 

 

A se vedea anexa II specific< din cadrul componentei cu privire la aceste aspecte. 
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10.   Buget 

 

Fundamentarea costurilor a fost f<cut< pe baza celor care au rezultat din investi郡iile similare 
în cadrul programelor de investi郡ii finan郡ate prin programe europene: 

ズ POR 2014-2020  - Axa prioritar< 3, prioritatea de investi郡ii 3.1 – Sprijinirea eficien郡ei 
energetice, a gestion<rii inteligente a energiei 群i a utiliz<rii energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl<dirile publice, 群i în sectorul 
locuin郡elor 

- pentru cl<dirile publice, valoarea total< a investi郡iilor finalizate a fost de cca. 
3,16 mil. Euro, fiind ob郡inut< o sc<dere a consumului anual de energie primar< 
al cl<dirilor publice - în medie 316.344 kWh/an, respectiv o sc<dere anual< 
estimat< a gazelor cu efect de ser< - în medie 45,4 echivalent tone de CO2; 

- pentru cl<dirile reziden郡iale, valoarea total< a investi郡iilor finalizate a fost de 
cca. 10,38 mil. Euro (cca. 2200 unit<郡i locative), fiind ob郡inut< o sc<dere 
anual< estimat< a gazelor cu efect de ser< cu o medie de 234 echivalent tone 
de CO2. 

ズ OUG  nr. 18 din 4 martie 2009 privind cre群terea performan郡ei energetice a blocurilor 
de locuin郡e, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare 

- în perioada 2009-2020, au fost decontate cheltuieli eligibile de la bugetul de 
stat – cota de 50% sau 60% (începând cu anul 2019) din valoarea de C+M 
precizat< în cadrul devizului general al investi郡iei, în valoare de cca. 115 mil. 
Euro, fiind finalizate 1826 blocuri, respectiv 68.825 apartamente, iar în 
termeni de indicatori au fost ob郡inute economii de 23.606.975 mc gaz, 
respectiv reduceri de 49.554 echivalent tone de CO2. 

錨 La nivelul anului 2019, pentru Programul na郡ional de construc郡ii de interes public sau 
social, derulat prin intermediul Companiei Na郡ionale de Investi郡ii ''C.N.I.''- S.A., a fost 
alocat< ini郡ial, pentru derularea programelor de investi郡ii, suma de 1.135.733 lei de la 
bugetul de stat, 155.071 lei din veniturile proprii ale MDLPA 群i 6.117 lei cofinan郡are 
beneficiari. Ulterior, pe parcursul anului au avut loc mai multe rectific<ri bugetare 
care au influen郡at 群i fondurile alocate pentru programele de investi郡ii derulate de CNI 
群i astfel, prevederile bugetare finale pentru anul 2019 fiind de 769.088 lei de la 
bugetul de stat, 213.336 lei din din veniturile proprii ale MDLPA 群i de 22.275 lei 
cofinan郡are beneficiari. Pe parcursul anului 2019, au fost finalizate 76 de obiective de 
investi郡ii, 193 contracte de proiectare si execu郡ie/execu郡ie încheiate pentru obiective 
de investi郡ii noi, iar în derulare un total de 414 de obiective. 

錨 în fundamentarea costurilor se are în vedere 群i Programul privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de ser< în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staYii de st
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reînc<rcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in STA軍II ÎNC;RCARE 
PENTRU MAŞINI ELECTRICE, derulat prin AFM. 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE: 

1. achiziYia de staYii de reînc<rcare a autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in; 

2. cheltuieli cu montajul staYiilor de reînc<rcare; 

3. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare; 

4. taxa pe valoarea ad<ugat< aferent< proiectului pentru autorit<Yi publice locale şi 
instituYii publice în condiYiile în care aceasta a fost solicitat< şi nu este recuperabil<, 
rambursabil< sau compensat< prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale. 

- FinanYarea se acord< în cadrul unei sesiuni pân< la 900.000 lei per solicitant, 
reprezentând pân< la 80% din cheltuielile eligibile iar suma maxim< finanYat< de 
Administra郡ia Fondului de Mediu  este în prezent  

ﾖ 11.250 lei pentru o staYie de reînc<rcare cu putere normal<; 

ﾖ 157.500 lei pentru o staYie de reînc<rcare cu putere înalt< în curent continuu; 

ﾖ 13.500 lei pentru o staYie de reînc<rcare cu putere înalt< în curent alternativ. 

 

Trebuie subliniat faptul c< programele existente privind eficien郡a energetic< în cl<diri nu sunt 
programe în care s-au f<cut lucr<ri de renovare moderat< sau aprofundat<, ca atare, costurile 
renov<rii unei cl<diri realizate prin aceste programe difer< semnificativ fa郡< de costul necesar 
în cazul unei abord<rii ca cea propus< a interven郡iilor.  

 

Pentru elaborarea metodologiei 群i normelor de interven郡ie pentru abordarea non-invaziv< a 
eficien郡ei energetice în cl<diri cu valoare istoric< 群i arhitectural<, precum 群i pentru elaborarea 
strategiilor 群i planurilor de ac郡iune propuse au fost considerate urm<toarele costuri: 

- 130.000 euro - elaborare norme 群i standarde pentru eficientizarea energetic< a 
cl<dirilor istorice  

- 30.000 euro - strategie 群i plan de ac郡iune centru de formare 

- 90 000 euro - strategie 群i plan de ac郡iune infrastructur< pilot dedicat eficientiz<rii 
energetice 群i economiei circulare  

 

Cost Comparativ: În cursul anului 2020 INP a realizat un studiu de condi郡ii ini郡iale pentru 
care au fost angajate 7 persoane pe o perioad< de 3 luni (31.500 Euro) - raportat la cheltuielile 
efectuate pentru acesta a fost realizat un deviz prin care pentru elaborarea metodologiei este 
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necesar< angajarea pe perioad< determinat< de 1 an a 7 persoane cu un salariu mediu de 1500 
euro brut. 

 

Conform proiectului Monumente istorice - planificare strategic< 群i politici publice optimizate 
(https://docs.google.com/document/d/1ML_3axhHJAXo3s1q3n66iGXD3wSEIQnz/edit#) 
Strategia Na郡ional< privind Monumentele Istorice  a avut un cost de 107.814 Euro. 

 

Pentru a se pune în practic< planul de ac郡iune privind înfiin郡area infrastructurii pilot dedicate 
eficientiz<rii energetice, respectiv a laboratorului de testare s-au avut în vedere costuri 
similare de  asisten郡< tehnic<, dotare, instruire pentru urm<toarele activit<郡i: Realizarea 
regulamentului de func郡ionare 群i a organigramei 群i a procedurilor tehnice 群i organiza郡ionale 
interne - (0,03 mn Euro), amenajarea 群i dotarea unui laborator pentru analiz< experimental<, 
nu include achizi郡ionare spa郡iu ci doar amenajare- (3,82 mn Euro), selec郡ia 群i angajarea 
personalului, cu contract pe perioad< determinat< (aferent fazei pilot)- (1.1 mn Euro) 36 luni 
x 15 oameni x 2000 euro brut - staff tehnic, de cercetare 群i management. 

 

 

Cost Comparativ: 

Exemplu ASTRA http://www.conservareapatrimoniului.ro/centru_pentru_patrimoniu.php 
(3.5 mn Euro) 

 

Referitor la dezvoltarea aptitudinilor profesionale în vederea interven郡iei pe cl<diri istorice 

A fost calculat un cost pe zi om de instruire de 500 de Euro în func郡ie de cheltuielile din 
cursuri de formare similare care se desf<群oar< în centre cu formatori specializa郡i, unde este 
nevoie de cazare sau transport pentru participan郡ii din afara centrului regional 群i unde se 
asigur< servicii de catering (pauze de cafea, mas< de prânz) 群i materiale de instruire 
(materiale 群i sisteme de construc郡ii). Pentru aceast< m<sur< au fost prev<zute 1700 de zile om 
care însumeaz< 0.85 mn Euro. De asemenea, a fost calculat un cost de 0.85 mn Euro pentru 
realizarea amenaj<rii spa郡iilor, respectiv a 3 spa郡ii cu 0.283 mn Euro/spa郡iu. 

 

Cost comparativ: POCU/227/3/8/Cre群terea num<rului de angaja郡i care beneficiaz< de noi 
instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane 群i de condi郡ii de lucru 
îmbun<t<郡ite în vederea adapt<rii activit<郡ii la dinamica sectoarelor economice cu poten郡ial 
competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligent< conform SNCDI 

 

Costul pentru crearea unui centru-pilot pentru colectarea 群i reutilizarea materialelor de 
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construc郡ie istorice provenite din demol<ri legale cuprinde: 

- Realizarea regulamentului de func郡ionare 群i a organigramei 群i a procedurilor tehnice 群i 
organiza郡ionale interne - (0,03 mn Euro) 

- Amenajarea 群i dotarea centrului pilot într-un spa郡iu adecvat, cl<dire istoric< reutilizat< 
- instrumente de audit a cl<dirilor 群i gestiune a desfacerilor, spa郡iu de colectare 群i 
sortare, ateliere unde se vor face dezmembr<ri, remedieri 群i preg<tire pentru repunere 
în circuit a materialelor 群i elementelor arhitecturale 群i magazii pentru depozitare. 
Atelierele vor fi organizate în func郡ie de tipul de material 群i componente (lemn, metal, 
piatr</ceramic</ stucatur<)(3.35 mn Euro) 

- selec郡ia 群i angajarea personalului, cu contract pe perioad< determinat< (aferent fazei 
pilot) - (1.62 mn Euro) 36 luni x 30 oameni x 1500 euro brut - staff tehnic 群i pentru 
management 群i promovare 

 

Cost comparativ: În România este un tip de program complet nou, estimarea cheltuielilor 
fiind f<cut< la tipul de activit<郡i ce urmeaz< s< fie desf<群urate. Nu avem informa郡ii referitoare 
la centre similare la nivel European sau interna郡ional. 

 

Costul estimat pentru dezvoltarea unui sistem pentru asigurarea între郡inerii regulate a 
cl<dirilor istorice a luat în considerare: 

- realizarea regulamentului de func郡ionare 群i a organigramei 群i a procedurilor tehnice 群i 
organiza郡ionale interne - (0,03 mn Euro) 

- amenajarea 群i dotarea structurii, dezvoltarea metodologiilor, achizi郡ionarea sistemelor 
de monitorizare, aplica郡ii informatice, instrumente de analiz< 群i prognoz<, 群i 
elaborarea metodologiilor de eficientizare a strategiei de replicare (1.72 mn Euro) 

- selec郡ia 群i angajarea personalului, cu contract pe perioad< determinat< (aferent fazei 
pilot)- (1.35 mn Euro) 36 luni x 25 oameni x 1500 euro brut - staff tehnic 群i pentru 
management 群i promovare. 

 

Cost comparativ: Implementarea în Slovacia a sistemului Monumentenwacht, prin proiectul 
Pro Monumenta (http://www.promonumenta.sk/), finan郡at din granturile SEE; valoare 
1.152.056 Euro. 
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Pilonul I TdaCｻiｨia Vedde 

CHBaHCeCma I.6  

Energie 

 
Obiectiv: Asigurarea tranzi郡iei verzi 群i a digitaliz<rii sectorului energetic prin promovarea 
produc郡iei de energie electric< din surse regenerabile, a eficien郡ei energetice 群i a tehnologiilor 
viitorului 

Reforme: 

Reforma 1: Reforma pie郡ei de energie electric<, prin înlocuirea c<rbunelui din mixul 
energetic 群i sus郡inerea unui cadru legislativ 群i de reglementare stimulativ pentru investi郡iile 
private în produc郡ia de electricitate din surse regenerabile 

Reforma 2: Dezvoltarea unui cadru legislativ 群i de reglementare favorabil tehnologiilor 
viitorului, în special hidrogen 群i solu郡ii de stocare 

Reforma 3: Îmbun<t<郡irea guvernan郡ei corporative a companiilor de stat din sector 

Reforma 4: Reducerea intensit<郡ii energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism 
sustenabil de stimulare a eficien郡ei energetice în industrie 

Reforma 5: Cre群terea competitivit<郡ii 群i decarbonizarea sectorului de înc<lzire - r<cire 

Reforma 6: Decarbonizarea sectorului de transporturi prin investi郡ii în infrastructur< de 
transport electric 群i crearea de stimulente pentru transportului verde 

Investitii: 

Investi郡ia 1: Digitalizarea 群i tranzi郡ia c<tre surse regenerabile de energie atât a consumurilor 
proprii ale operatorilor din re郡ea 群i altor operatori critici, cât 群i investi郡ii în noi capacit<郡i 
pentru produc郡ia de electricitate din surse regenerabile 

Investi郡ia 2: Infrastructura de distribu郡ie de gaz natural în combina郡ie cu hidrogen   

Investi郡ia 3: Proiecte demonstrative integrate în domeniul hidrogenului verde, cercetare-
dezvoltare în domeniu 群i facilitarea IPCEI 

Investi郡ia 4: Lan郡 industrial de produc郡ie 群i/sau reciclare a bateriilor, a celulelor 群i panourilor 
fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) 群i cercetare-dezvoltare în domeniu. st
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Investi郡ia 5: Schem< de stimulare a eficien郡ei energetice în industrie 

Investi郡ia 6: Infrastructur< înc<rcare vehicule electrice 

Buget: 1.623.500.000 EUR 

 

1. Provoc<ri 群i obiective 

a) Provoc<ri 

În contextul eforturilor politice de sus郡inere a investi郡iile în produc郡ia de energie din surse 
regenerabile 群i datorit< transform<rilor structurale din economii c<tre sectoare de produc郡ie 群i 
servicii cu intensitate energetic< mai sc<zut<, România se afl< pe traiectoria corect< pentru 
îndeplinirea 郡intelor energie – clim< pentru 2020. Comisia European< avertizeaz< îns< c<, în 
contextul politicilor actuale, 郡intele de energie regenerabil<, reducere de emisii 群i eficien郡< 
energetic< pentru 2030 sunt provocatoare, chiar 群i în contextual unor ambi郡ii de politici 群i 
programe, conform variantei nerevizuite a Planului Na郡ional Energie Clim<, care necesit< 
investi郡ii în sectorul energetic de 22 de miliarde EUR în perioada 2021-2030. 

Din 1990 intensitatea energetic< în România a continuat s< fie pe o pant< descedendent<, dar 
continu< s< fie mai ridicat< decât media european< cu aproape 40%, în ciuda unei rate anuale 
de reducere a intensit<郡ii energetice, în perioada 2005 – 2017, printre cele mai mari din Uniunea 
European<. De群i exist< indicii cu privire la decuplarea dintre cre群terea economic< 群i consumul 
de energie, se preconizeaz< c< cererea de energie va cre群te, ceea ce va fi factorul determinant 
pentru canalizarea a peste 80% din investi郡iile necesare în sector.  

O alt< provocare cu care se confrunt< România o reprezint< blocajul cu existent pe pia郡a 
energiei electrice din surse regenerabile. Din 2016 pân< în 2019 propor郡ia de energie 
regenerabil< din consumul final brut de energie a stagnat 群i de-a lungul anului 2019 a avut chiar 
o traiectorie descendent<, spre deosebire de tendin郡a european<, care a fost pe o puternic< pant< 
ascendent< în ultimii ani. Chiar 群i asa, propor郡ia de surse regenerabile din consumul final brut 
era în 2019 de 24,3%, cu aproximativ 30% peste media european<. Cea mai mare parte a 
investi郡iilor în produc郡ia de energie din surse regenerabile au fost realizate la costuri 
semnificative datorate tehnologiei înc< în dezvoltare la cel moment, costuri sus郡inute printr-o 
schem< support cu impact semnificativ asupra costului final al energiei, suportat de c<tre 
consumatori finali. Una din provoc<rile principale cu care se confrunt< industria de energie 
regenerabil< 群i unul din motivele pentru care investi郡iile în acest sector întârzie, o reprezint<, 
nu atât lipsa unei scheme de suport care a fost apreciat< de Comisia European< în Raportul 
privind Semestrul European din 2020 ca “oferind sprijin pentru promovarea energiei din surse 
regenerabile în mod durabil”, cât mai ales gradul ridicat de uzur< fizic< 群i moral< a 
echipamentelor re郡elei de transmisie. Aceast< provocare are consecin郡e negative asupra 
siguran郡ei aprovizion<rii cu energie a popula郡iei, asupra costurilor cu transmisia, eficien郡ei 
energetice din acest segment de pia郡< 群i asupra mediului. De altfel, precaritatea infrastructurii 
de transport de energie electric< este men郡ionat< 群i în Rapoartele de 軍ar< din 2019 群i 2020. 
Lipsa de investi郡ii adecvate în ceea ce prive群te infrastructura de transport de energie electric< 
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se remarc<, de altfel, 群i în ceea ce prive群te lipsa liniilor de interconexiune de energie electric<. 
Dup< cum se noteaz< în raportul privind Semestrul European din 2020, gradul de conectare al 
României se men郡ine sub media Uniunii Europene 群i România nu a înregistrat progrese în ceea 
ce prive群te dezvoltarea de noi linii de interconexiune de energie electric<. În 2017, nivelul de 
interconectivitate a re郡elelor de energie electric< a fost de 7 %, sub obiectivul de 10 % prev<zut 
pentru 2020. 

Totodat<, conform unei analize a adecvan郡ei sistemului energetic national, s-a constatat un 
deficit important de putere instalat< pentru satisfacerea indicatorilor de adecvan郡< impu群i de 
ENTSO-E.  

Aceste lucruri duc, printre altele, la costuri ridicate cu energia electric< la nivel na郡ional. În a 
doua jum<tate a anului 2020, România a înregistrat pre郡uri la energie electric< pentru 
consumatorii industriali mai ridicate decât Slovenia, Fran郡a, Ungaria, Luxemburg, Estonia, 
Bulgaria, Cehia, Finlanda, Danemarca 群i Suedia, în timp ce pentru consumatorii casnici pre郡ul 
energiei electrice a fost de 0,1149 EUR/ kWh, dep<群ind cu mult pre郡urile la energie electric< 
pl<tite de consumatorii casnici din 郡<rile învecinate (0,1009 EUR/ kWh în Ungaria 群i 0,0982 
EUR/ kWh în Bulgaria). 

Una din provoc<rile majore ale Sistemului Energetic Na郡ional, în cazul scenariului conform cu 
Planul Na郡ional Energie Clim< (PNIESC) de cre群tere a ponderii energiei din surse regenerabile 
la 30,7% în 2030 (chiar 群i acesta fiind insufient de ambi郡ios comparativ cu ce ar fi economic 
fezabil, propunând cre群terea nivelului de energie din surse regenerabile la 34% în 2030), ar fi 
lipsa posibilit<郡ii actuale de asigurare de rezerve 群i echilibrare suficiente pentru capacit<郡i 
adi郡ionale din surse regenerabile.  

Sectorul energetic r<mâne sursa cea mai important< de emisii de gaze cu efect de ser< (GES) 
cu 66% din emisii apar郡inând acestui sector 群i în condi郡iile actualului mix energetic, chiar 群i cu 
郡intele din PNIESC, România va avea provocari în atingerea obiectivelor de reduceri de emisii 
pentru 2030. Conform Regulamentului (UE) 2018/ 842, România trebuie s< î群i reduc< emisiile 
non-ETS cu 2% comparativ cu anul 2005, pe când evalu<rile Comisiei Europene din 2019 
anticipeaz< c< acestea vor cre群te cu pân< la 6%, în pofida m<surilor suplimentare anun郡ate în 
contextul revizuirii PNIESC.  

Sectorul energetic este 群i sectorul principal care cauzeaz< poluare atmosferic<, restructurarea 
sistemelor energetic (prin trecerea de la c<rbune la gaz natural 群i prin integrarea surselor 
regenerabile de energie) 群i de înc<lzire (prin reabilitarea SACET-urilor, tranzi郡ia acestora de la 
c<rbune la gaz 群i chiar la surse regenerabile de energie, coroborat cu sprijinirea tranzi郡iei 
consumatorilor la înc<lzire în sistem centralizat) putând duce la o reducere semnificativ< a 
polu<rii aerului. Poluarea aerului are consecin郡e semnificative pentru s<n<tatea uman<, 25,000 
de mor郡i premature înregistrându-se în fiecare an din cauza particulelor în suspensie, România 
fiind deferit< Cur郡ii Europene de Justi郡ie pentru dep<群irea nivelurilor de particule PM10. 
Evaluarea Comisiei fa郡< de PNIESC recomand<, pentru sectorul energetic, m<suri care vizeaz< 
eficien郡a energetic< a sistemelor de înc<lzire centralizat<, în special a re郡elelor acestora. 
Ponderea energiei din surse regenerabile în sectorul înc<lzire – r<cire, proiectat< la 33% perntru 
2030 nu este, conform evalu<rii PNIESC, suficient de ambi郡ioas<, cu atât mai mult cu cât, în 
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prezent, surse ale acestei ponderi ridicate o reprezint< înc<lzirea ineficient<, pe biomas< 
lemnoas<, în mediul rural. Insuficientul sprijin acordat sistemelor alternative de înc<lzire – 
r<cire, precum pompele de c<ldur<, în ciuda faptului c< se estimeaz< o sc<dere a pre郡urilor 
acestora cu pân< la 25% în 2030, duce la situa郡ia de stagnare a sectorului energie – r<cire. 

Îmbun<t<郡iea eficien郡ei energetice cu 32,5% pân< în 2030 va fi de asemenea o provocare. În 
prezent în sectorul reziden郡ial mai pu郡in de 5% din fondul de cl<diri au fost reabilitate termic 
群i eficientizate energetic, în ciuda faptului c< o astfel de lucrare ar duce, în medie, la 
econonomii de energie de peste 50%.  

O alt< provocare semnificativ< o reprezint< lipsa de digitalizare a sectorului energetic, revolu郡ia 
digital< în acest sector urmând s< schimbe modul în care producem 群i consum<m energie. Lipsa 
unor astfel de investi郡ii duce la dificultatea integr<rii prosumatorilor 群i energiei regenerabile în 
general în sistemul energetic, m<surile de consum dispecerizabil fiind insuficient r<spândite în 
România, iar contoarele 群i re郡elele inteligente insuficient r<spândite.  

b) Obiective 

錨 Sus郡inerea investi郡iilor în infrastructura energetic< pentru a asigura o integrare mai bun< 
pe pie郡ele regionale ale energiei 群i pentru o mai bun< integrare în mixul energetic a 
energiei cu emisii sc<zute (hidrogen, energie din surse regenerabile) – RST 2019, 2020. 

錨 Cre群terea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul total de energie, prin 
investi郡ii în capacit<郡i de producere a energiei electrice din SRE, on-shore sau off-shore 
corelat cu eliminarea c<rbunelui (huila) din mixul energetic pân< în 2032 – RST 2019, 
2020. 

錨 Elaborarea unui parcurs realist 群i bazat pe date pentru atingerea neutralit<郡ii climatice 
în 2050 – conform cu Pactul Verde European 

錨 Stimularea investi郡iilor de eficien郡< energetic< în industrie, atât pentru IMM-uri cât 群i 
pentru întreprinderi mari – conform cu recomand<ri PNIESC 

錨 Cre群terea competitivit<郡ii, eficien郡ei energetice 群i utiliz<rii surselor regenerabile în 
sectorul înc<lzire r<cire – Recomandare Semestrul European 

錨 Dezvoltarea unui cadru strategic 群i de reglementare de produc郡ie 群i utilizare integrat< a 
hidrogenului, concomitent cu sus郡inerea unor proiecte pilot ambi郡ioase în acest sector 

錨 Cre群terea penetr<rii tehnologiilor digitale în sectorul energetic, centrate pe consumator 

錨 Revizuirea modelului de pia郡< pentru energie electric<, prin introducerea contractelor 
bilaterale de tip PPA 群i contractelor pentru diferen郡<, în vederea stimul<rii investi郡iilor 
în noi proiecte de produc郡ie de energie electric< din surse regenerabile 

錨 Sus郡inerea unui cadru de reglementare stimulativ pentru cercetare – dezvoltare 群i 
transfer de tehnologie în sectorul energetic. 
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2. Descrirea reformelor 群i investi郡iilor 

In contextul Pactului Ecologic European 群i al ambi郡iilor în cre群tere privind neutralitatea 
climatic<, Romania va trebui s< accelereze investi郡iile 群i reformele în vederea decarboniz<rii 
tuturor sectoarelor: energie, transport, cl<diri 群i industrie.  

Instalarea a minim 6,9 GW de capacit<郡i adi郡ionale de energie din surse regenerabile pân< în 
anul 2030 va necesita implementarea unui calendar de înlocuire gradual< a c<rbunelui din 
mixul energetic, coroborat cu dezvoltarea unui cadru de reglementare 群i investi郡ional 
stimulativ, care s< încurajeze penetrarea tehnologiilor regenerabile, dezvoltarea re郡elei de 
transport 群i digitalizarea sectorului. Aceste lucruri pot fi posibile prin sc<derea costului 
tehnologiilor SRE, dar 群i prin m<suri de cre群tere a flexibilit<群ii 群i rezilien郡ei SEN. 

Este necesar ca tranzi郡ia energetic< sustenabil< s< fie realizat< prin dezvoltarea de proiecte pilot 
care s< utilizeze tehnologiile viitorului în modele integrate – gaz/hidrogen/PV, dar 群i a 
hidrogenului verde 群i a solu郡iilor inovatoare de stocare. Digitalizarea sectorului energetic va 
avea un impact major asupra consumului de energie 群i va contribui la cre群terea producerii de 
energie din surse regenerabile prin dezvoltarea re郡elelor inteligente 群i stocarea aferent<, precum 
群i prin utilizarea m<surilor de consum dispecerizabil 群i penetrarea tehnologiilor digitale 群i 
decarbonizate în sectoarele de transport 群i înc<lzire-r<cire. Toate acestea pot contribui la o pia郡< 
a energiei modern<, cu emisii reduse de carbon. 

Demonstrarea fezabilit<郡ii 群i performan郡elor solu郡iilor de stocare a energiei va crea solu郡ii 
pentru tratarea pe perioade de circa 24 de ore a variabilit<郡ii produc郡iei din energii regenerabile 
intermitente 群i/sau a cererii. Demonstrarea fezabilit<郡ii economice 群i tehnice de producere a 
hidrogenului în sisteme cu variabilitate înalt< a produc郡iei va contribui la o folosire eficient< a 
surplusului de electricitate generat< de principalele alternative de producere de energie f<r< 
emisii de carbon. 

Consolidarea cadrului legislativ în vederea sus郡inerii investi郡iilor în sectorul industrial are ca 
obiectiv atingerea unei 郡intei na郡ionale de 32,5% privind eficien郡a energetic< (EE), în 
conformitate cu obiectivele PNIESC. Investi郡iile sus郡inute urm<resc cre群terea procesului de 
contorizare a consumului final de energie prin platforme digitale de telegestiune, acordarea de 
servicii energetice prin cre群terea ponderii auditurilor energetice realizate la nivelul operatorilor 
industriali din economie, optimizarea proceselor tehnologice industriale prin investi郡ii în 
tehnologii ecologice 群i solu郡ii durabile, asigurarea unei finan郡<ri echitabile.  

Reforme 

R1: Reforma pie郡ei de energie electric<, prin înlocuirea c<rbunelui din mixul energetic 群i 
sus郡inerea unui cadru legislativ 群i de reglementare stimulativ pentru investi郡iile private 
în produc郡ia de electricitate din surse regenerabile 

Provoc<ri 
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1. Stagnarea noilor investi郡ii în produc郡ia de energie din surse regenerabile, în ciuda 
existen郡ei unui context tehnologico-economic favorabil (sc<derea costurilor cu 
tehnologia) este o realitate care are mai multe cauze: lipsa unui cadru de 
reglementare pentru anumite tehnologii, lipsa de investi郡ii în înt<rirea re郡elei de 
transport, întârzierea adopt<rii unor scheme stimulative pentru investi郡ii (PPA, 
Contracte pentru diferen郡<, etc.), lips< de claritate 群i func郡ionarea greoaie a 
sistemului de autorizare, lipsa de claritate cu privire la eliminarea c<rbunelui din 
mixul energetic, etc. 

2. În acest context, atingerea actualei 郡intei PNIESC pentru 2030 pe energii 
regenerabile 群i implicit cea de reducere a emisiilor, este posibil s< fie ratate, cu atât 
mai mult cu cât se presupune c< acestea vor fi revizuite în sensul de a deveni mai 
ambi郡ioase, propunandu-ne în acest sens o 郡int nou< de 34%. 

Obiectivele reformei: 

o Revizuirea 群i actualizarea Legii Energiei, pentru promovarea producerii de energie 
electric< din surse regenerabile, a integr<rii pie郡elor na郡ionale de energie la nivelul 
Uniunii Europene 群i regional, eliminarea obstacolelor în vederea finaliz<rii pie郡ei 
interne de energie electric<, adaptarea SEN la producerea viabil< 群i distribuit< de 
energie din surse regenerabile, stimularea concuren郡ei 群i facilitarea accesului 
transfrontalier pentru furnizorii de energie electric<, pentru produc<tori, furnizorii de 
servicii de stocare a energiei 群i consumatorii dispecerizabili.  
 

o Revizuirea modelului de pia郡< a electricit<郡ii din România 
A. Modificarea OrdonanМei de UrgenМ< a Guvernului nr.74/2020 pentru 

modificarea Кi completarea Legii energiei electrice Кi a gazelor naturale nr. 
123/2012 pentru a se permite încheierea de contracte bilaterale PPA (power 
purchase agreements) de c<tre to郡i produc<torii de energie regenerabil<, în afara 
pie郡ei centralizate, negociate liber 群i direct cu furnizori sau consumatori finali 
de energie electric< 群i cu posibilitatea de a fi încheiate înainte de începerea 
construc郡iei   

B. Lansarea unei scheme de sprijin de tip licita郡ie pentru capacit<郡i noi de energie 
din surse regenerabile, care s< încurajeze atât micii produc<tori cât 群i / sau marii 
investitori, stimulând investi郡iile mai cu seam< în regiunile sub-exploatate din 
punct de vedere al capacit<郡ii curente instalate, ai c<rei beneficiari vor fi selecta郡i 
si pe baza unei proceduri de ofertare concuren郡ial< 

C. Definitivarea cadrului legislativ necesar implement<rii Contractelor pentru 
Diferen郡< pentru produc郡ia de energie electric< cu emisii sc<zute de carbon, prin 
care venitul proiectului pentru fiecare MWh produs s< fie securizat pentru o 
perioad< suficient< de timp  

D. Crearea condi郡iilor 群i limit<rilor pentru participarea consumatorilor industriali 
în pia郡a de energie, în special în cea de echilibrare 

o Revizuirea Planului de Dezvoltare a Re郡elei Electrice de Transport (RET), prin dialog 
strâns cu reprezentan郡ii asocia郡iilor de profil 群i ai sectorului bancar, în vederea 
îndeplinirii obliga郡iilor României de a atinge 郡intele de energie regenerabil< în anul 
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2030, prev<zute în Planul Na郡ional Integrat în domeniul Energiei 群i Schimb<rilor 
Climatice (PNIESC) 群i Strategia Energetic< a României 
 

o Efectuarea unui review legislativ 群i de implementare a legisla郡iei conexe 群i practicilor 
în domeniul autoriz<rii de capacit<郡i noi din surse regenerabile, urmând ca aceasta s< 
conduc< la o serie de modific<ri de reglement<ri la nivel local 群i la simplificarea şi 
uniformizarea practicilor legate de autorizaYii, urm<rindu-se astfel eliminarea barierelor 
pentru autorizarea, construirea 群i conectarea la re郡ea a noilor capacit<郡i 
 
 

o Implementarea m<surilor de consum dispecerizabil (Demand Response) - 

Implementarea m<surilor de consum dispecerizabil (Demand Response) va contribui la 
integrarea SRE în SEN, prin reducerea/mutarea consumului din orele de vârf (spre orele 
de gol de sarcin<), precum 群i posibilitatea particip<rii consumatorului final (ca 
prosumer) la pia郡a de produc郡ie de energie electric< 
 

o Elaborarea unui calendar de inlocuire a c<rbunelui din mixul energetic pân< în 2032, 
prin implementarea urm<toarelor etape: 
 
 

A. Finalizarea Strategiilor Jude郡ene de Dezvoltare local< în jude郡ele afectate pentru 
determinarea consecin郡elor 群i oportunit<郡ilor de mitigare a efectelor negative ale 
elimin<rii c<rbunelui din mixul energetic pân< cel târziu în 2032 
 

B. Finalizarea Planurilor Teritoriale de Tranzi郡ie Just< la nivelul jud. Gorj, 
Hunedoara 群i Dolj 
 

C. Adoptarea consensului la nivel comunitar 群i na郡ional cu privire la etapele, 
consecin郡ele 群i strategiile pentru fiecare etap< din foaia de parcurs în vederea 
tranzitiei de la carbune la alte surse de generare RES cel târziu în 2032 
 

D. Revizuirea Strategiei Energetice Na郡ionale în vederea model<rii diferitelor 
scenarii de mix energetic, dar 群i a studierii poten郡ialului tehnologiilor mai pu郡in 
dezvoltate (biomas<, biogaz, geotermal, etc.) 
 

o Elaborarea unei strategii/ legi privind sursele eoliene offshore 
 

o Revizuirea cadrului legislativ 群i de implementare în ceea ce prive群te energia produs< 
din biomas<, astfel încât s< poat< fi asigurat< sustenabilitatea 群i trasabilitatea sursei. 

Natura reformei: 

• Scheme de sprijin 

• Revizuirea modelului de pia郡< 

• Revizuirea / elaborarea strategiei 
• Revizuirea legislativ< 群i implementarea 
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• Înfiin郡area Comisiei pentru c<rbune 

• Revizuirea planului operatorului de transport 

Grup 郡int<      

• Investitori în energie regenerabil< (actuali / poten郡iali) 
• Industria c<rbunelui (minerit 群i energetic) - cu o aten郡ie semnificativ< la impactul social 

群i economic 

• Operator de sistem de transport al energiei electrice 

• Furnizarea de servicii energetice (pentru m<surile de r<spuns la cerere) 
• Autorit<郡ile locale 群i regionale (pentru lucr<rile în jurul elimin<rii fazei c<rbunelui) 

Responsabil reform<: Ministerul Energiei 

Acmiｬimăｨi 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2  

1 Revizuirea Legii Energiei 

1.1 Consultare 

ex-ante a 

stakeholderilo

r 

             

1.2 Revizuirea 

elementelor 

necesar a fi 

adoptate 

urgent prin 

revizuirea 

legii 

   

 

 

 

 

         

1.3Adopatarea 

legii 

  

 

  

 

        

2 Revizuirea modelului pentru piaｨa de eCedgie e<ecmdică diC RHBânia 

2.1              
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Introducere 

PPA pentru 

RES 

  

2.2 

Definitivare 

cadru 

legislativ CfD 

   

 

          

2.3 Cadru 

legal ｧi 

proceduri 

pentru 

participarea 

marilor 

consumatori 

la piaｨa de 

echilibrare 

             

3. Schema de 

sprijin tip 

licitaｨie 

pentru 

producători 

RES 

             

4.Revizuirea 

Planului de 

Dezvoltare 

RET 

             

5.Review 

<egig<amiｬ ｧi de 
implementare 

a <egig<aｨiei ｧi 
practicilor în 

domeniul 

apmHdiｻădii de 
caaacimăｨi CHi 
din surse 
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regenerabile 

6.Măsuri de 

consum 

dispecerizabil  

             

7. Calendar de 

înlocuire a 

cădbpCe<pi 

   

 

 

          

8. Cadru 

legislativ 

eolian 

offshore 

             

9. Cadru 

legislativ 

biomasa 

             

 

Ajutor de stat 

M<surile care privesc reforma/modificarea cadrului legislativ 群i de reglementare nu reprezint< 
ajutor de stat. Ajutorul de stat este implicat doar în cazul Schemei de sprijin tip licita郡ie pentru 
produc<tori RES. 

Reforma implic< ajutor de stat în cazul schemei de sprijin pentru produc<torii RES.  

Natura ajutorului de stat: 

In cadrul schemei pentru proiectele la care se solicit< ajutor de stat în valoare de max. 15 mil 
euro se vor aplica regulile de exceptare conform art. 41 din Regulamentul 651/2014 (GBER) 
iar proiectele cu ajutor de stat solicitat mai mare de 15 mil euro se vor notifica conform 
orient<rilor privind regulile de ajutor de stat pentru energie 群i protec郡ia mediului.  

Estimare valoare ajutor de stat (schema): 200 mil euro.  
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R2: Dezvoltarea unui cadru legislativ 群i de reglementare favorabil tehnologiilor 
viitorului, în special hidrogen 群i solu郡ii de stocare 

Provoc<ri 

România nu are în prezent un cadru de reglementare a produc郡iei de energie electric< pe baz< 
de hidrogen, urmând a fi definit< o viziune clar< cu privire la utilizarea hidrogenului pe pia郡a 
intern< sau pentru export. România are în vedere dezvoltarea tehnologiilor hidrogenului în 
principal în sectoarele transporturilor, gazelor naturale 群i energiei electrice. România are un 
mediu favorabil pentru a aborda implementarea hidrogenului din surse regenerabile, având în 
vedere organiza郡iile sale na郡ionale active în acest domeniu (ex: Asocia郡ia Român< pentru 
Energia Hidrogenului), operatorul s<u de transport 群i sistem (OTS) de gaz natural (SNTDGN 
Transgaz SA) angajat s< utilizeze infrastructura de transport existent< a gazelor naturale 群i 
pentru hidrogen, activit<郡ile sale na郡ionale de cercetare 群i implicarea în Green Hydrogen @ 
Blue Danube2, Zero-emission Urban Delivery @ Rainbow UnHycorn3 群i H2GO4, poten郡iale 
proiecte IPCEI. România a fost, de asemenea, implicat< în proiectul HyLaw5, care a identificat 
群i a evaluat barierele majore de reglementare, în vederea prioritiz<rii m<surilor de abordare a 
acestora. Lipsa unei reglement<ri a sectorului împiedic< mobilizarea investi郡iilor public – 
private în domeniu 群i, de群i actorii din pia郡< sunt foarte interesa郡i de subiect, inten郡iile lor sunt 
la un stadiu incipient, astfel încât este nevoie de un semnal clar din partea guvernului care este 
direc郡ia na郡ional< privind produc郡ia, transportul 群i utilizarea hidrogenului. 軍inând cont de lipsa 
de maturitate a tehnologiei, este important s< fie stabilit, ulterior dezvolt<rii Strategiei 
Na郡ionale privind Hidrogenul, un calendar de modificare a eventualelor obstacole legislative 
în calea acestei tehnologii 群i, de asemenea, un cadru de stimulare fiscal< a proiectelor 
investi郡ionale în acest domeniu. 

Obiectivele reformei: 

România inten郡ioneaz< s< dezvolte o Strategie na郡ional< dedicat< hidrogenului, care s< se 
bazeze pe definirea unui set de politici cu scopul de a ghida, coordona 群i mobiliza investi郡iile 
publice 群i private în domeniile produc郡iei, stoc<rii, transportului 群i consumului/utiliz<rii de 
hidrogen (gaze regenerabile). Ulterior, vom revizui cadrul legislativ necesar stimul<rii acestui 
domeniu. 

Natura reformei: 

o Strategie na郡ional< 
o Revizuire cadru legislative 

Beneficiar direct: Ministerul Energiei 

Beneficiari indirecti: 

o Companii mari din domeniul energiei implicate în proiecte de cercetare în domeniu 
o Operatorul de transport gaze naturale 群i operatori de distribu郡ie gaze naturale, operatori 

procesare hidrogen, transportatori 群i consumatori. 
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Responsabil reform<: Ministerul Energiei 

Acmiｬimăｨi 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2  

Contractare 

fiCaCｨade 
dezvoltare 

strategie 

             

Elaborare 

strategie 

            

Modificare 

cadru 

legislativ si, 

la nevoie, 

creare cadru 

fiscal de 

sprijin 

            

 

Ajutor de stat 

M<surile care privesc revizuirea/modificarea cadrului legislativ 群i de reglementare nu 
reprezint< ajutor de stat.  

Activare Articol 7(2) din Regulamenul de redresare 群i rezilien郡< (RRR) nr 241/2021. 

Ministerul Energiei solicit< asisten郡< tehnic< în temeiul art. 7(2) din Regulamentul nr. 
241/2021. 

În linie cu articolul 7 (2) din Regulamenul de redresare 群i rezilien郡<, România inten郡ioneaz< s< 
solicite suport tehnic prin intermediul instrumentului privind asisten郡a tehnic< pentru 
dezvoltarea Strategiei na郡ionale dedicat< hidrogenului, care s< includ< definirea unui set de 
politici cu scopul de a ghida, coordona 群i mobiliza investi郡iile publice 群i private în domeniile 
produc郡iei, stoc<rii, transportului 群i consumului/utiliz<rii de hidrogen (gaze regenerabile), 
inclusiv revizuirea cadrului legislativ necesar stimul<rii acestui domeniu. 
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Suportul tehnic va include: 

1. Elaborarea unei strategii a hidrogenului în România; 
2. Evaluarea strategic< de mediu pentru hidrogen; 
3. Elaborarea unui plan de m<suri pentru implementarea strategiei pe întreg lan郡ul 

valoric al hidrogenului; 
4. Evaluarea poten郡ialului tehnic 群i economic onshore 群i off-shore, util în producerea 

hidrogenului; 
5. Asisten郡< în procesul de consultare public< a strategiei hidrogenului; 
6. Guvernan郡a implement<rii strategiei - dezvoltarea legisla郡iei necesare / 

instrumentului legislativ pentru stabilirea regulilor în func郡ionarea structurilor 
sistemului de guvernan郡<. 

Solicit<m ca suportul de asisten郡< tehnic< suplimentar s< înceap< în trimestrul 3-4 al anului 
2021 群i va înceta în semestrul 1 al anului 2026. 

Ca suport pentru elaborarea strategiei na郡ional< dedicat< hidrogenului, România se angajeaz< 
s< solicite suport tehnic, care, în linie cu articolul 7.2 al Regulamentului de redresare 群i 
rezilien郡< (RRR), face parte din costurile aferente implement<rii m<surii de reform<. România 
se angajeaz< s< solicite acest support tehnic 群i s< semneze un acord de contribu郡ie pentru 
aceast< sum< cu Comisia European<, în linie cu art. 7.2 al Regulamentului RRR. Costul total 
estimat pentru suportul tehnic solicitat pentru sus郡inerea reformei este de 1mil EURO. 

Acest cost total a fost estimat pe baza unor costuri de asisten郡< tehnic< acordate pân< acum de 
c<tre Comisia European< în contextul Programului de asisten郡< pentru reforme structurale 
pentru activit<郡i similare cu cele descrise mai sus. 

În estimarea costului am considerat urm<toarele faze cheie: 

i) Mapare complex<: EUR 100.000 
ii) Exemple de bune practici: EUR 30.000  
iii) Elaborarea strategiei - propuneri de m<suri 群i planuri 群i consultare: EUR 300.000 
iv) Evaluarea strategic< de mediu pentru hidrogen: EUR 200.000 
v) Planul de preg<tire 群i implementare a m<surilor din strategie 群i propunerea cadrului 

legislativ în vederea implement<rii: EUR 200.000  
vi) Asisten郡< în implementarea a cel pu郡in 4 structuri comunitare: EUR 70.000 

R3: Îmbun<t<郡irea guvernan郡ei corporative a companiilor de stat din sector 

Provoc<ri 

Conform raportului privind Semestrul European (2020) nu s-a înregistrat niciun progres în ceea 
ce prive群te recomand<rile specifice de 郡ar< 2019 cu privire la guvernan郡a companiilor de stat 
(RST 5). În ciuda existen郡ei unuia din cele mai performante cadre legislative privind 
guvernan郡a companiilor de stat 群i a unui Ghid privind privind gestionarea integrat< a 
participan郡iilor statului în economie (elaborat prin asisten郡< tehnic< de c<tre Ministerul 
Finan郡elor Publice), menit s< ghideze toate entit<郡ile din sistem, de la autorit<郡i publice tutelare, 
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la Ministerul Finan郡elor, la organele de conducere 群i supraveghere ale întreprinderilor publice, 
nici legisla郡ia, nici principiile acestui ghid orientativ nu se aplic<. Statul, ca ac郡ionar nu va 
interfera cu conducerea întreprinderilor publice, iar un ciclu complet 群i corect de 
profesionalizare 群i monitorizare a performan郡ei acestora este în curs de implementare. 
Elaborarea, negocierea, adoptarea 群i evaluarea indicatorilor de performan郡< trebuie sa respecte 
cele mai bune practici în domeniu, iar reprezentan郡ii organelor de conducere sunt selecta郡i 
conform cadrului legislativ în vigoare 群i bunelor practici. Autorit<郡ile publice tutelare care de郡in 
participa郡ii în companii din domeniul energiei (Ministerul Energiei, Secretariatul General al 
Guvernului) înc< dezvolt< capacitatea 群i cultura transparen郡ei astfel încât organele de 
conducere ale companiilor s< fie supravegheate “at arm’s length”, transparent 群i profesionist 
iar publicul s< fie informat periodic, transparent, asupra performan郡ei acestora. Astfel, 群i în 
2020, prin Recomand<rile Specifice de 軍ar<, Comisia a evaluat implementarea guvernan郡ei 
corporativ< a companiilor de stat ca fiind în continuare un proces în derulare în România.  

Obiectivele reformei: 

• Revizuirea, prin intermediul unui consultant independent a felului în care Guvernul 
implementeaz< legisla郡ia curent< 群i orient<rile privind gestionarea participa郡iilor 
statului în economie, în special a felului în care sunt determina郡i 群i evalua郡i indicatorii 
de performan郡< 

• Implementarea recomand<rilor rezultate în urma acestei revizuiri 
• Continuare profesionaliz<rii select<rii organelor de conducere în companiile de stat în 

domeniul energiei prin reprofesionalizarea procesului de selec郡ie a acestora 

• Înt<rirea capacit<郡ii Ministerului Energiei 群i în special a Secretariarului General al 
Guvernului ca autorit<郡i publice tutelare pentru companiile energetice din România 

• Implementarea, cu scopul îmbun<t<郡irii, a unui sistem func郡ional de Board Evaluation 
pentru toate companiile din sector 

• Listarea unui pachet de ac郡iuni de pân< la 15% al Hidroelectrica 

• Eliminarea obstacolelor legislative care împiedic< în prezent valorificarea, prin pachete 
minoritare, a participa郡iilor statului în sector 

Natura reformei: 

• Revizuirea implementare 
• Evaluarea consiliului 
• Modific<ri legislative 
• Listare 

Grup 郡int<: Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finan郡elor, 
Hidroelectrica 

Responsabil reform<: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului 群i Turismului, Ministerul Energiei 
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Acmiｬimăｨi 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2  

Revizuire 

implementar

e <egig<aｨie 
pentru 

companii din 

sector 

             

Implementar

e 

decHBaCdădi 

            

Evaluarea 

consiliului 

 

            

ICmădide 
capacitate 

APT 

             

Continuare 

procedura 

listare 

Hidroelectric

a 

             

Eliminare 

obstacole 

legislative 

<igmădi 

             

 

Ajutor de stat 

Nu include m<suri de ajutor de stat, ci vizeaz< doar revizuirea/modificarea cadrului legislativ 
群i de reglementare pentru îmbun<t<郡irea guvernan郡ei corporative.  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.I.6 Energie 

 

 
 

Reforma este complementara cu componenta mediului de afaceri de monitorizare a reformelor 
din companiile de stat. 

 

R4: Reducerea intensit<郡ii energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism 
sustenabil de stimulare a eficientei energetice în industrie 

Provoc<ri 

Intensitatea energetic< cu 40% peste media Uniunii Europene este un obstacol în calea 
competitivit<郡ii economiei na郡ionale, atât a întreprinderilor mici 群i mijlocii, cât 群i a companiilor 
mari. Eficacitatea utiliz<rii resurselor este 群i ea mult sub media european<, astfel încât se 
impune reforma cadrului de promovare a eficien郡ei energetice în sectorul industrial, a 
întreprinderilor mici 群i mijlocii 群i/sau a întreprinderilor mari prin cre群terea indicatorului de 
eficien郡< energetic<, inclusiv sistemele digitale de monitorizare 群i centralizare a datelor. Cadrul 
prezent legislativ 群i de reglementare, coroborat cu constrângerile din pia郡a carbonului au dus, 
în perioada 2010 – 2018 la cea mai bun< îmbun<t<郡ire a eficien郡ei energetice în industrie, fa郡< 
de alte sectoare. Eficien郡a energetic< total<, m<surat< de ODEX s-a îmbun<t<郡it cu peste 41% 
din 2000 în 2018. Sectorial, cel mai mare progres s-a înregistrat în industrie (aproape 45%), 
urmat de reziden郡ial (44%), transport (43%) 群i servicii (28%). În conformitate cu -Legea nr. 
121/2014 cu privire la eficien郡a energetic<, 郡inta de economii de energie din aplicarea de m<suri 
alternative este de 1.5%/an din 2018 în 2020. Conform Raportului de Semestru European, 
“investi郡iile în eficien郡a energetic< se men郡in la un nivel sc<zut, în pofida unor stimulente 
bune.” Pentru a atinge obiectivul Uniunii Europene de cre群tere a eficien郡ei energetice cu 32,5 
% pân< în 2030, ar trebui s< se atrag< finan郡are privat< pentru a stimula investi郡iile în eficien郡a 
energetic< 群i s< se revizuiasc< m<surile 群i politicile de stimulare a eficien郡ei energetice. 

Obiectivele reformei: 

- Sus郡inerea întreprinderilor mari 群i a IMM-urilor în implementarea m<surilor propuse de 
eficien郡< energetic< în urma auditurilor energetice. Acest lucru se va urm<ri prin Investi郡ia 6 
din Planul Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡< 群i prin alte programe opera郡ionale.   

- Clarificarea cadrului legislativ privind contractul de performan郡< energetic< 群i eliminarea 
oric<ror obstacole pentru implementarea acesteia 

- Stabilirea unor mecanisme de pia郡< pentru monitorizarea eficien郡ei energetice a produselor, 
instala郡iilor, serviciilor puse la dispozi郡ia consumatorilor în România 

- Îmbun<t<郡irea capacit<郡ii institu郡ionale pentru informarea IMM-urilor cu privire la eficien郡a 
energetic< (m<suri, programe, beneficii) 群i pentru informarea publicului cu privire la rezultatele 
programelor de eficien郡< energetic< implementate de operatorii economici, inclusiv printr-o 
mai bun< monitorizare a programelor de audit 群i management energetic derulate de ace群tia 

- Facilitarea accesului consumatorilor industriali la împrumuturi 群i instrumente financiare 
pentru eficien郡< energetic<, inclusiv obliga郡iuni 群i împrumuturi verzi 
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- Dezvoltarea de standarde pentru produse bancare 群i instrumente financiare verzi 

-Bonus de stimulare procentual cu num<rul de audituri/programe de management realizate, 
ponderat de rezultatele m<surilor de cre群tere a eficien郡ei energetice. 

Natura reformei: 

o Clarificare cadru legislativ 
o Îmbun<t<郡ire capacitate institu郡ional< 
o Dezvoltare produse 群i standarde 

Grup 郡int<: sectorul bancar, întreprinderi mari 群i IMM-uri din sectorul productiv     

Responsabil: Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului,  
Autoritatea pentru protectia consumatorilor (ANPC) 
 

Acmiｬimăｨi 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2  

SpgｨiCede 
Băgpdi 
eficieCｨă 
eCedgemică 
companii 

Badi ｧi IMM-

uri 

             

Contract 

aedfHdBaCｨă 
eCedgemică 

            

Mecanisme 

monitorizare 

eficienｨă 

energetică 

produse 

            

Îmbunătăｨire 

capacitate 

instituｨională
a vizavi de 

             st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.I.6 Energie 

 

 
 

IMM-uri 

Standarde 

împrumuturi 

ｧi 

instrumente 

financiare 

verzi 

  

 

 

           

Bonus 

stimulare 

programe 

eficieCｨă 
eCedgemică – 

elaborare 

cadru 

legislativ 

             

Implementar

e bonus 

stimulare 

    

 

         

 

Ajutor de stat 

Finan郡area acordat< în cadrul schemei de eficien郡< energetic< reprezint< ajutor de stat. 

Ajutorul de stat va fi acordat prin scheme de minimis 群i / sau pe baza art.38 din Regulamentul 
de exceptare GBER nr.651/2014. 

Restul activit<郡ilor vizeaz< revizuirea/modificarea cadrului legislativ 群i nu implic< ajutor de 
stat. 

 

R5: Cre群terea competitivit<郡ii 群i decarbonarea sectorului de înc<lzire - r<cire 

Provoc<ri 

Principala provocare pentru îmbun<t<郡irea competitivit<郡ii acestui sector, modernizarea 群i 
reducerea emisiilor acestora o reprezint< partajarea responsabilit<郡ii între Ministerul Energiei, 
Ministerul Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei 群i autorit<郡ile publice locale. Este 
nevoie de clarificarea cadrului de responsabilit<郡i pentru gestionarea sectorului în vederea 
asigur<rii reducerii pierderilor din sector, îmbun<t<郡irii confortului popula郡iei, stop<rii 
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deconect<rii locuin郡elor de la sistemul de înc<lzire centralizat, implementarea legisla郡iei în 
vigoare privind înc<lzirea – r<cirea pentru locuin郡e noi 群i promovarea unor surse moderne 
regenerabile în înc<lzire – r<cire. Sistemele de electricitatea 群i de termoficare sunt în prezent 
deconectate, existând cazuri de municipalit<郡i expuse foarte puternic riscului de deconectare a 
popula郡iei întrucât capacit<郡ile de generare energie termic<, pe carbune, sunt într-o stare 
economic< precar< (fiind mari generatori de emisii) – ex: Deva, Craiova, Motru, etc. 
Cogenerarea de înalt< eficien郡< la scar< municipal< este insuficient sprjinit<, iar sistemele 
descentralizate de înc<lzire r<cire din surse regenerabile cu atât mai pu郡in (panouri solare, 
pompe de c<ldur<, etc.). Aparent, România st< mai bine decât media european< în ceea ce 
prive群te folosirea surselor regenerabile pentru înc<lzire, dar acest lucru se datoreaz< folosirii 
înc<lzirii pe lemne în mediul rural, ineficient< 群i generatoare de s<r<cie energetic<. Circa un 
sfert din popula郡ia României se afl< în s<r<cie energetic<, din cauza, în mare parte, a sistemelor 
de înc<lzire folosite. 

Obiectivele reformei: 

• Clarificarea 群i simplificarea cadrului institu郡ional de gestionare a acestei arii de politic< 
public< 
 

• Cre群terea absorb郡iei fondurilor europene (inclusiv componenta din Planul Na郡ional de 
Redresare 群i Rezilien郡< destinat< UAT-urilor) 群i a surselor din Fondul de Modernizare 
pentru reabilitarea re郡elelor 群i înlocuirea surselor de produc郡ie pe baz< de c<rbune cu 
cogenerare de înalt< eficien郡< în aglomer<ri urbane 群i poten郡ial cu produc郡ie pe biomas< 
în urban mic 
 
 

• Continuarez 群i accelerarea programelor de eficientizare energetic< a locuin郡elor 
 

• Promovarea cogener<rii de înalt< eficien郡< în aglomer<rile urban 
 

• Promovarea surselor regenerabile alternative de înc<lzire pentru locuin郡ele individuale 
群i ansamblurile noi de locuin郡<, prin reglementarea dezvolt<rilor imobiliare fie în 
direc郡ia de conectare la sistemul centralizat de înc<lzire (reglementarea existând, dar 
nefiind aplicat<, nici m<car în cl<dirile publice noi), fie în direc郡ia unor alternative de 
cvartal din surse regenerabile, dar 群i prin continuarea programelor de sprijin precum 
Casa Verde Plus sau a altor programe care s< sprijine solu郡iile individuale de tipul 
pompelor de c<ldur< sau panourilor termice 群i solare 
 
 

• Continuaea reabilit<rii re郡elelor de transport de energie termic< în marile aglomer<ri 
urbane 
 

• Îmbun<t<郡irea legisla郡iei privind prosumatorii de energie din resurse regenerabile, astfel 
încât aceasta s< permit< blocurilor de apartamente 群i asocia郡iilor de locatari aferente s< 
produc< 群i s< vând< excesul de energie solar< 群i, eventual, eolian< în forme mai 
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flexibile, prin crearea unor scheme de contorizare net<, simplificarea procedurilor de 
racordare 群i introducerea de stimulente 群i sprijin financiar. 
 
 

• Atingerea 郡intei de SRE-Î&R la nivelul anului 2030, utilizându-se poten郡ialul pompelor 
de c<ldur<, în special în locuin郡ele individuale din mediul semi-urban 群i cel rural, acolo 
unde se poate justifica economic investi郡ia în pompe de c<ldur< aer-sol, cu eficien郡< 
energetic< ridicat<. Înso郡it< de acumulatoare de c<ldur<, înc<lzirea cu pompe de c<ldur< 
ar putea fi fezabil< prin utilizarea energiei electrice produse în golul de noapte, 
reprezentând 群i o form< de stocare a energiei electrice. 

 

Natura reformei: 

• Reform< atribu郡ii institu郡ionale 
 

• Implementare programe de sprijin cu fonduri europene sau din bugete na郡ionale 
 

• Îmbun<t<郡ire legislatie 

Grup 郡int<: Ministerul Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei, Ministerul 
Investitiilor 群i Proiectelor Europene, Ministerul Energiei, Autoritatea NaYional< de 
Reglementare în domeniul Energie (ANRE), autorit<郡i publice locale     

Entitate responsabil<: Ministerul Dezvoltarii Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei, Autorit<郡i 
publice locale, Ministerul Investitiilor 群i Proiectelor Europene, Ministerul Energiei. 

 

Acmiｬimăｨi 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2  
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căldură, 

inclusiv 
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Ajutor de stat 

Activit<郡ile care vizeaz< modific<ri legislative nu implic< ajutor de stat, din punct de vedere al 
Ministerului Energiei. 

Pentru stimularea cogener<rii de înalt< eficien郡<, Ministerul Energiei are în vedere elaborarea 
unei scheme de sprijin pentru energia electric< produs< în cogenerarea de înalt< eficien郡<, 
printr-o procedur< concuren郡ial<, dar care nu va fi finan郡at< prin Planul Na郡ional de Redresare 
群i Rezilien郡< (PNRR).  st
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R6: Decarbonarea sectorului de transporturi prin investi郡ii în infrastructur< de transport 
electric 群i crearea de stimulente pentru transportul verde 

Provoc<ri 

Mobilitatea electric< se dezvolt< şi e bine primit< de public, îns< trebuie accelerat ritmul 
dezvolt<rii infrastructurii de înc<rcare, publice 群i private. Proiec郡iile PNIESC indic< o 
electrificare accelerat< în sectorul transporturilor, pe baza setului de priorit<郡i identificat, 
precum 群i pe ipoteza convergen郡ei costurilor vehiculelor u群oare electrice cu cele ale 
automobilelor cu combustie intern<, la nivelul anului 2024, conform unor studii independente. 
Astfel, la nivelul anului 2030, sunt prev<zute a fi în circula郡ie aproximativ 700.000 de 
autoturisme electrice private (inclusiv hibrid) 群i aproximativ 650.000 de puncte de înc<rcare 
(din care aproximativ 40.000 în regim de înc<rcare rapid< 群i semi-rapid<). O parte semnificativ< 
din emisiile GES (exclusiv LULUCF) generate de România (peste 14%) provin din sectorul 
transporturilor (peste 20% din emisiile CO2). În absen郡a unei infrastructuri adecvate de 
înc<rcare este greu de crezut c< se vor atinge 郡intele din PNIESC. Electrificarea sectorului 
transport 群i sc<derea emisiilor GES din transport reprezint< o recomandare de 郡ar< cheie 群i parte 
din concluziile documentului de Semestru European. 

Obiectivele reformei: 

Promovarea electromobilit<郡ii (vehicule u群oare 群i transport public urban, dar 群i electrificarea 
porturilor, care ar contribui semnificativ la reducerea GES din transportul maritim) prin: 

• Elaborarea unui plan pentru implementarea re郡elelor publice de înc<rcare, precum 群i 
încurajarea investi郡iilor private pentru dezvoltarea infrastructurii, printr-un mecanism 
de stimulare (ex: echiparea tuturor coridoarelor de transport cu infrastructura necesar< 
mont<rii de sta郡ii, subven郡ii de la bugetele locale sau Administra郡ia Fondului pentru 
Mediu pentru entit<郡i publice sau companii care vor s< ofere servicii comerciale de 
înc<rcare electric< pentru vehicule mari, subven郡ii pentru companii – magazine, etc. - 
care vor s< instaleze în perimetrul lor sta郡ii de înc<rcare cu acces pentru public, în regim 
comercial; reducere taxe de proprietate pentru cl<diri/ entit<郡i juridice care pun la 
dispozi郡ie în cl<direa proprie locuri de parcare dotate cu sta郡ii de înc<rcare). Aceste 
bonusuri 群i stimulente ar trebui s< fac< obiectul unei monitoriz<ri anuale asupra 
eficacit<郡ii 群i raportului cost – beneficiu. 

• Instalarea a cel pu郡in un punct de reînc<rcare, precum 群i a infrastructurii încastrate 
(tubulatura pentru cabluri electrice) pentru cel pu郡in un loc de parcare din zece pentru 
toate cl<dirile nereziden郡iale 群i reziden郡iale cu peste dou<zeci de locuri de parcare 
(pentru a putea asigura instalarea ulterioar< a punctelor suplimentare), pân< la 1 ianuarie 
2025 

• Stimularea investi郡iilor în dezvoltarea industriei prelucr<toare, de echipamente pentru 
SRE, eficien郡< energetic< 群i electromobilitate prin stabilirea unor m<suri de sprijin care 
cuprind cercetarea 群i stabilirea unor standarde comune  

Natura reformei: Monitorizare, reglementare 
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Grup 郡int<: companii 群i institu郡ii publice cu flote auto, proprietari cladiri reziden郡iale 群i non-
reziden郡iale 

Entitate responsabil<: Ministerul Transporturilor 群i Infrastructurii, Ministerul Mediului, 
Apelor 群i P<durilor, Ministerul Dezvolt<rii Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei 

Acmiｬimăｨi 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2  
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dezvoltare 

infrastructur

ă încărcare 

            

Standarde ｧi 

obligativitat

e puncte 

încarcare 

clădiri noi 

            

 

Investi郡ii 

Investi郡ia 1: Digitalizarea 群i tranzi郡ia c<tre surse regenerabile de energie atât a consumurilor 
proprii ai operatorilor din re郡ea 群i altor operatori critici, cât 群i investi郡ii în noi capacit<郡i pentru 
produc郡ia de electricitate din surse regenerabile 

Provoc<ri 

Precum am men郡ionat 群i în descrierea reformei 1, este necesar< o stimulare a investi郡iilor în 
produc郡ia de electricitate din surse regenerabile pentru a dep<群i actualul blocaj din sistem 群i 
stagnarea procentului de energie electric< din surse regenerabile instalat. Totodat<, operatorii 
de transport 群i de sistem 群i al郡i operatori critici din SEN au, în prezent, consumuri proprii 
tehnologice ridicate, datorit< st<rii de degradere a echipamentelor 群i ar putea, prin investi郡ii 
郡intite s< î群i asigure parte din consumurile proprii de energie electric< din surse regenerabile. 
Nu în ultimul rând, pân< la intrarea în vigoare a schemei de bonus prin contracte pentru 
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diferen郡< 群i pentru a încuraja p<trunderea în pia郡a de produc郡ie de energie electric< din surse 
regenerabile, dat< fiind bancabilitatea momentan sc<zut< a unor astfel de proiecte, este nevoie 
de o schema de finan郡are competitiv<, dedicat<, pentru diversificarea concuren郡ial< a actorilor 
din pia郡<.  

Obiectivele investi郡iei: 

• Stimularea competiviv<, la cele mai mici costuri, a produc郡iei de energie din surse 
regenerabile, printr-o schem< concuren郡ial< deschis< de instalare de noi capacit<郡i. 
Aceasta schem< ar urma, conform estim<rilor noastre s< duc< la o capacitate instalat< 
de 235 MW, care va genera cca 420 GWh/y, reprezentand aproximativ 0,8 % din 
consumul annual (~ 55 TWh). O mare parte din aceast< schem< va fi alocat< c<tre IMM-
uri. Cu toate acestea, în baza reformelor privind pia郡a de energie electric< (PPA, CfD), 
etc. 郡intim un total de 1.500 MW instala郡i în energie regenerabil< pân< în 2026 doar prin 
CfD 群i a unui total de 3.000 MW pân< în acela群i an pe baza tuturor celorlalte fonduri 
(inclusiv schema de licita郡ii sus郡inut< din Planul Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡<, 
Fondul de Modernizare, etc.) 群i condi郡ii legislative îmbun<t<郡ite. Selec郡ia se va face în 
func郡ie de urm<toarele criterii: 

o grad de maturitate proiect (e.g., nivel de autorizare, etc.) 
o loca郡ia proiectului, dispersia vs. capabilit<郡i re郡ea – urmând a fi punctate cu 

punctaj mai ridicat proiectele care sunt instalate în locuri din re郡ea 
necongestionate 

o cuantum ajutor de stat solicitat din cheltuielile eligibile / MW instalat – 
urm<rind o cât mai bun< propor郡ie în sensul ca solicitantul, 郡inând cont de 
sc<derea costurilor cu tehnologia, s< acopere o mare surs< din investi郡ie din 
fonduri proprii, astfel încât subven郡ia public< oferit< per MW instalat s< fie cea 
mai joas< 群i s< se evite supracompensarea 

o dovada cofinantarii si eligibilitatea solicitantului cf. regulilor de A.S. 
• Proiecte strategice pentru companii mari care combin< produc郡ia de energie electric< 

din surse regenerabile cu stocarea 

• Digitalizarea 群i eficientizarea opera郡iunilor operatorului de produc郡ie 群i de sistem în 
vederea cre群terii abilit<郡ii prelu<rii din re郡ea a fluxurilor ridicate de energie din surse 
regenerabile 

• Solu郡ii punctuale pentru tranzitarea consumurilor tehnologice a operatorilor de 
transport 群i de sistem c<tre energie electric< din surse regenerabile 

ICｬegmiｨie Beneficiar Valoare Timeline 

implementare 

ScheBă de gpgｨiCede de iCgma<ade a 
centralelor de productie energie 

electrica din surse RES 

Apel deschis 

de proiecte 

EUR 

200.000.000 
2021 - 2023 
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Modernizarea, înt<rirea re郡elelor de transport 群i distributie, implicit cre群terea adecvan郡ei SEN 
群i a capacit<郡ii de conectare a unor noi unit<郡i de generare energie electric< din surse 
regenerabile, se va realiza printr-o schem< dedicat din fondul de modernizare (10 d). 

Ajutor de stat 

Având în vedere cele prezentate mai sus, finan郡area proiectelor se va face în urma selec郡iei 
acestora pe baza unei proceduri concurenYiale, în dou< posibile variante, în func郡ie de gradul 
de maturitate al proiectelor, capacitatea de implementare a beneficiarilor, etc.:  

- Schema elaborat< în baza art. 41 din GBER - se poate acorda ajutor în valoare de maxim 15 
milioane de euro pe întreprindere, pe proiect de investiYii; intensitatea ajutorului poate ajunge 
la 100% din costurile eligibile - exceptat< de la notificare. 

- Schema elaborat< în baza orient<rilor privind ajutoarele de stat pentru protec郡ia mediului 群i 
energie, ce trebuie notificat< la Comisia European< - ajutoare mai mari de 15 milioane de euro 
pe întreprindere, pe proiect de investiYii.  

Orizontul de timp estimat pentru notificare:  S1 2022. 

 

Investi郡ia 2: Infrastructura de distribu郡ie de gaz natural în combina郡ie cu hidrogen  

Hidrogenul reprezint< un combustibil nepoluant 群i cu un randament/ putere caloric< foarte 
ridicat, capabil s< adreseze nevoile de alimentare cu energie a popula郡iei, dar 群i a mediului de 
afaceri. În România, mai mult de jumatate din popula郡ie nu este deservit< de gaz natural, 
folosind surse de energie poluante, cu emisii ridicate, costisitoare 群i d<un<toare s<n<t<郡ii. Planul 
Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡< ofer< României 群anse de a face un pas în viitor, construind 
de la bun început re郡ele de transport 群i distribu郡ie de gaz natural capabile pe deplin s< integreze 
gazele viitorului, precum hidrogenul. Densitatea re郡elei de gaz natural este neuniform< în 
România, ca atare ar trebui prioritizate cu aceast< investi郡ie regiunile cu acces deficitar, mai 
ales c< ea ar fi o investi郡ie în afara re郡elei de transport 群i distribu郡ie actuale. 

Obiectivele investi郡iei: Dezvoltarea unei infrastructuri regionale de gaz natural (transport, 
distribu郡ie, sta郡ii de comprimare) într-o regiune slab conectat< la gaz natural, capabil< s< preia 
hidrogen si alte gaze decarbonate (e.g. bio-metan, etc.) în propor郡ie de pân< la 10% din 
capacitate. Valoarea total< a investi郡iei este estimat< la 400 de milioane EUR. Din estim<rile 
noastre preliminare, 郡inând cont de faptul c< regiunea Oltenia este cea mai slab regiune 
conectat< la infrastructura de distribu郡ie de gaz natural, cu jude郡e precum Mehedin郡i 群i Dolj 
unde racordarea este aproape inexistent<, propunem ca regiunea pilot pentru implementarea 
acestei re郡ele inteligente a viitorului, cu emisii sc<zute de carbon, s< fie Oltenia. Harta 1 de mai 
jos arat< harta consumului de gaz natural pentru consumatori casnici, precum 群i gradul de 
racordare la re郡ea a UAT-urilor. st
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• Conform estim<rilor noastre din bugetul alocat se pot realiza aproximativ 4.000 de km 
de conducte inteligente cu 160.000 de racorduri cu sistem de m<sur< inteligent, având 
la baza urmatoarele date: 

o Costul mediu pentru realizarea conductelor inteligente de distributie este de cca. 
110 euro/ml. 

o Costul mediu pentru realizarea unui racord, cu sistem de m<sur< inteligent este 
de cca. 1.000 euro/bucata. 

o Costul mediu pentru realizarea unui km de conduct< inteligent< de distribu郡ie, 
cu 40 de racorduri aferente este de cca. 150.000 euro. 

• Având în vedere consumul mediu anual per racord de 20 MWh (1.800 N m.c.), rezult< 
c< vom avea un consum total anual estimat de cca. 3.200 GWh. 

• Pentru a acoperi necesarul de injec郡ie de pân< la 10% H2 în re郡eaua inteligent< de gaze, 
va fi nevoie de o cantitate de cca. 9.500 to H2 verde, prin folosirea unor electrizoare ce 
vor fi alimentate cu cca. 580 GWh energie electric< produs< din surse regenerabile 
(fotovoltaic, hidro si eolian). De exemplu, aceast< cantitate de energie regenerabila (580 
GWh) poate fi produs< pe parcursul unui an calendaristic de parcuri fotovoltaice cu o 
putere instalat< de cca. 450 MW sau microhidrocentrale cu putere instalat< de cca. 150 
MW. 

 
1 Sursa: Centrul pentru Studiul Democra郡iei, Oportunitatea Gazelor Naturale în Sectorul Reziden郡ial din România, 
2018, https://www.democracycenter.ro/romana/presa/comunicate/oportunitatea-gazelor-naturale-sectorul-
rezidential-din-romania  
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• Inser郡ia hidrogenului în re郡eau inteligent< se va realiza dup< sta郡ia de m<sur< 群i reglaj 
(SMR) a sistemului na郡ional de transport gaze natural (SNTGN), evitându-se astfel 
absor郡ia hidrogenului în re郡eaua de transport na郡ional<, iar realizarea mixului (blending) 
va fi realizat în condi郡ii de securitate maxim<. 

• Digitalizarea 群i eficientizarea opera郡iunilor operatorului de distributie 群i de sistem în 
vederea cre群terii abilit<郡ii prelu<rii din re郡ea a fluxurilor hidrogen reprezint< una dintre 
caracteristicile noilor re郡ele inteligente ce vor fi realizate. 

Prin aceast< investi郡ie România va participa activ la implementarea strategiei Uniunii Europene 
pentru hidrogen, respectiv va instala pe propriul teritoriu pân< în anul 2024. 30 GW în 
electrizoare pentru produc郡ia a 1.500 de tone H2. 

Natura investi郡iei: Investi郡ie re郡ea transport 群i distribu郡ie gaz natural “hydrogen ready” 

Grup 郡int<: operator de transport gaz natural, operator distribu郡ie gaz natural 

Entitate responsabil<: Ministerul Energiei, autorit<郡i publice. 

Acmiｬimăｨi 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2  

Alegerea 
zonei pilot  

             

Finalizare 
studiu 
fezabilitate 

            

Demarare 
investi郡ie 

            

Punere în 
func郡iune 

             

 

Ajutor de stat : 

Pentru investi郡iile în re郡eaua de transport 群i distribu郡ie gaz natural “hydrogen ready” ai c<ror 
beneficiari vor fi operatorul de transport gaz natural 群i/sau operatorii de distribu郡ie gaz natural 
nu se aplic< regulile de ajutor de stat întrucât reYelele de transport gaz natural sunt monopol 
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natural (se îndeplinesc condiYiile din Grila analitic< privind infrastructura enegetic< şi de 
hidrogen – a se vedea punctele 41- 46).  

 

Investi郡ia 3: Proiecte demonstrative integrate în domeniul hidrogenului, cercetare – 

dezvoltare în domeniu 群i facilitarea IPCEI, precum 群i proiecte care integreaz< pe vertical 
multiple industrii în vederea atingerii unei decarboniz<ri adânci, folosind hidrogen 

Pentru a sus郡ine reforma R2 de mai sus este nevoie de demonstrarea fezabilit<郡ii tehnice 群i 
economice a hidrogenul în proiecte integrate (formula gaz natural – hidrogen – surse 
regenerabile) 群i a hidrogenului verde. Pân< când o serie de proiecte pilot demonstrative, 
sus郡inute din fonduri publice, nu demonstreaz< fezabilitatea tehnic< 群i economic< a acestei noi 
tehnologii, este greu de crezut c< investitorii vor putea s< mobilizeze capital în aceast< direc郡ie. 
Coroborate cu reforma legislativ< îns< 群i cu adoptarea unei strategii na郡ionale a hidrogenului, 
aceste proiecte pilot pot determina mobilizarea ulterioar< a investi郡iilor. Pentru a putea înlocui 
rapid capacit<郡ile pe c<rbune, gazul trebuie s< joace un rol cheie, în amestecul cu hidrogenul, 
în vederea sus郡inerii obiectivelor na郡ionale de decarbonizare 群i în conformitate cu 
recomand<rile specifice de 郡ar<. Noile proiecte gas-to-power 群i power-to-X ar pune România 
în avangarda inov<rii energetice europene, 群i am putea aduce mai mult< stabilitate 群i securitate 
inclusiv pe pia郡a energetic< european<. Pe m<sur< ce hidrogenul verde produs local devine o 
alternativ<, acesta va profita de introducerea timpurie a hidrogenului albastru în mix 群i de 
dezvoltarea infrastructurii conexe. Produc郡ia local< de hidrogen albastru este cea mai pu郡in 
costisitare solu郡ie pentru a reduce emisiile rezultate din combustia gazului natural 群i practic 
singura solu郡ie de a produce cantit<郡i mari de hidrogen pe termen scurt, nevând efecte negative 
asupra echilibr<rii SEN. Folosirea gazului natural în combina郡ie cu regenerabilele 群i 
hidrogenul, captarea CO2 群i folosirea acestuia în sere agricole, va oferi centralelor noi pe gaz 
posibilitatea s< ating<, la punerea în func郡iune, maxim 250g CO2/KWh, putând chiar coborî 
sub 100 CO2/KWh, în func郡ie de suprafa郡a de sere agricole cultivate. Mai mult decât atât, în 
cadrul proiectelor integrate ar fi incluse 群i alte industrii, precum agricultura, s<n<tatea 群i 
mobilitatea urban< 群i ar aduce beneficii comunit<郡ii locale prin decontaminarea prealabil< a 
siturilor unde va fi amplasat< investi郡ia. Investi郡iile vor fi dublate de centre locale de inovare – 
cercetare cu facilit<郡i de instruire în ceea ce înseamn< industriile viitorului. Parte din energia 
electric< 群i termic< produs< în aceste proiecte integrate va fi folosit< pentru alimentarea unor 
sere agricole hidroponice care acoper< 100-150 ha, aflate în vecin<tatate unit<郡ilor de produc郡ie. 
Oxigenul rezultat în procesul de produc郡ie poate fi folosit imediat în industria tehnologiilor 
medicale.  

Obiective: 

Implementarea de proiecte demonstrative de hidrogen verde, folosind tehnologii diferite pentru 
a putea determina fezabilitatea economic< 群i tehnic< a acestora. 

Implementarea de proiecte demonstrative integrate gaz natural – fotovoltaic – hidrogen – 
alimentare sere agricole/ Orasul Viitorului. 
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ICｬegmiｨie Beneficiar Valoare 
Timeline 

implementare 

Parteneriat Romgaz – GSP Power 

“Complex energetic integrat (green 

city)”: centrală pe gaz cu putere 

instalată de 159 MW, parc 

fotovoltaic cu capacitate de 100 

MW, instalaｨie de producere a 

hidrogenului verde ｧi instalaｨie de 

captare CO2 la Halanga, judeｨp< 
Mehedinｨi 

Cost split : 135 mil euro – centrală 

pe gaz ; 70 mil euro – construcｨia 

parcului fotovoltaic ; 60 mil euro – 

instalaｨia de captare CO2 

(captarea ｧi magistrala de la 

captare la intrarea în sere) ; 55 mil 

euro- producｨia de hidrogen 

Romgaz, GSP 

Power, 

Siemens, 

Institutul 

NaｨiHCa< de 
Cercetare 

Dezvoltare 

pentru 

Tehnologii 

CdiHgeCice ｧi 
Izotopice. 

EUR 

320.000.000 

2021 - 2024 

Parteneriat Romgaz – GSP Power 

“Complex energetic integrat (green 

city)”: centrală pe gaz cu putere 

instalată de 159 MW, parc 

fotovoltaic cu capacitate de 20 

MW, instalaｨie de producere a 

hidrogenului verde ｧi instalaｨie de 

captare CO2, la Constanｨa, judeｨp< 
Constanｨa 

Cost split : 135 mil euro – centrală 

pe gaz ; 15 mil euro – construcｨia 

parcului fotovoltaic ; 60 mil euro – 

instalaｨia de captare CO2 

(captarea ｧi magistrala de la 

captare la intrarea în sere) ; 55 mil 

euro- producｨia de hidrogen 

Romgaz, GSP 

Power, 

Siemens, 

Institutional 

NaｨiHCa< de 
Cercetare 

Dezvoltare 

pentru 

Tehnologii 

CdiHgeCice ｧi 
Izotopice. 

EUR 

265.000.000 

2021 - 2024 

Unitate producｨie hidrogen verde Hidroelectrica EUR 

100.000.000 

2021 - 2026 

Centrală electrică fotovoltaică 

pentru producerea ｧi stocarea 

hidrogenului de tip “verde” ｧi 

CNE Cernavoda 

SA 

EUR 

28.000.000 

2021 - 2023 st
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utilizarea acestuia folosind 

stocarea energiei electrice (baterii 

ｧi supercapacitoare), pe platforma 

CNE Cernavoda SA 

 

Ajutor de stat: 

Întrucât la momentul actual nu exist< prevederi specifice în ceea ce priveşte ajutorul de stat 
pentru producYia de hidrogen, proiectele integrate ROMGAZ 群i Cernavod< vor fi notificate 
individual la Comisia European<, în baza TFUE. 

Ministerul Energiei urmeaz< s< intreprind< demersurile necesare pentru prenotificarea 
proiectelor men郡ionate, în baza c<rora vor fi demarate discu郡iile cu Comisia European<. 

Estim<m un orizont de timp pentru transmiterea prenotific<rilor: S2 2021. 

Proiectul Hidroelectrica va fi notificat individual în temeiul Orient<rilor privind ajutoarele de 
stat pentru protecМia mediului Кi energie. Intensitatea – 45% pentru întreprinderile mari, la care 
se poate ad<uga un bonus de 15% dac< investiYia este situat< în zone asistate conform articolul 
107 alineatul (3) litera (a) din TFUE, respectiv cu 5% dac< investiYia e situat< în zone asistate 
care îndeplinesc condiYiile prev<zute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE. 

 

Investi郡ia 4: Lan郡 industrial de produc郡ie 群i/sau reciclare a bateriilor, a celulelor si 

panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), cercetare – dezvoltare în 

domeniu 群i noi capacitate de stocaj a energiei electrice. 

Exist< un singur produc<tor de baterii în România, fiind 群i singurul din Europa de Sud-Est. 
Acesta produce anual baterii cu o capacitate de 200 MW. Din punct de vedere al pie郡ei, e 
a群teptat< o cre群tere anual< compus< de 17% pân< în 2029, datorat< cre群terilor de 2 cifre 
a群teptate în aceea群i perioad< în industriile conexe celei de baterii: automotive, baterii 
industriale. La nivel de SEN, integrarea unor baterii va însemna flexibilizarea re郡elei 群i 
posibilitatea integr<rii unor capacit<郡i adi郡ionale de produc郡ie a energiei din SRE – lucru care 
nu mai este posibil în acest moment având în vedere starea re郡elei. 

În acest sens, vor fi finan郡ate m<suri de sus郡inere a actorilor din pia郡a de stocare a energiei 
electrice, cu scopul de a-群i dezvolta unit<郡i de produc郡ie a materiilor prime 群i a bateriilor prin 
ajutor de stat. Având în vedere rata de cre群tere a cererii pentru baterii, dar 群i cre群terii 
exponen郡iale a capitalului alocat acestei industrii, se poate presupune în mod rezonabil c< 
implementarea proiectelor de produc郡ie a bateriilor va fi realizat< pân< în august 2026. 

Totodat<, vor fi finan郡ate m<suri de sus郡inere a actorilor din pia郡a de producere a celulelor 群i 
panourilor fotovoltaice, cu scopul de a-群i dezvolta unit<郡i de produc郡ie a materiilor prime 群i a 
produselor finite (e.g. celule 群i panouri fotovoltaice, invertoare, etc.) prin ajutor de stat. Având 
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în vedere rata de cre群tere a cererii pentru panouri fotovoltaice 群i echipamente auxiliare, dar 群i 
cre群terii importante a capitalului alocat acestei industrii, se poate presupune în mod rezonabil 
c< implementarea proiectelor de produc郡ie va fi realizat< pân< în august 2026. 

Vom lansa o schem< de ajutor de stat, în valoare de EUR 167.500.000 pentru sus郡inerea 
investi郡iilor productive în întregul lan郡 de produc郡ie – valorificare (instalare) – eliminare - a 
bateriilor, a celulelor si panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), urmând ca 
alocarea s< fie f<cut< în func郡ie de interesul actorilor din pia郡<. Urm<rim în acest fel stimularea 
concuren郡ei în acest domeniu tehnologic emergent. 

Natura investi郡iei:    

Proiect de construc郡ie a unei capacit<郡i de stocare de energie electric< cu o putere instalat< de 
50 MW (100 MWh)  EUR - 32.500.000 de c<tre Electrica 

Sprijinirea dezvolt<rii lan郡ului industrial de produc郡ie a bateriilor, cerrectare- dezvoltare in 
domeniu 群i instalarea unor noi capacit<郡i de stocaj 167.500.000 EUR. 

Ajutor de stat 

Notificare individual< în conformitate cu Orientarile privind ajutorul de stat pentru mediu 群i 
energie - Ajutor pentru investiYii în infrastructura energetic< de stocare, intensitate 100% din 
costurile eligibile. 

Orizontul de timp pentru notificare: S1 2022 

Acmiｬimăｨi 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2  

Proiect de 

cHCgmdpcｨie 
a unei 

caaacimăｨi 
de stocare 

de energie 

e<ecmdică cp 
o putere 

iCgma<amă de 
50 MW (100 

MWh) 
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Definitivare 

apel 

proiecte 

baterii, 

celule ｧi 

panouri 

fotovoltaice 

(inclusiv 

echipament

e auxiliare). 

(eligibilitate 

activităｨi ｧi 

beneficiari, 

etc.) 

            

Lansare apel 

proiecte 

            

Apel 

proiecte 

             

Implementar

e proiecte 

câｧmigămHade 

             

 

 

Investi郡ia 5: Schem< de stimulare a eficien郡ei energetice în industrie 

Provoc<rile atingerii 郡intelor de eficien郡< energetic< în industrie au fost prezentate în sec郡iunea 
dedicat< reformelor. Respectivele reforme trebuie complementate prin finan郡area unor 
programe de investi郡ii adresate operatorilor economici din industrie 群i IMM-uri în vederea 
implement<rii m<surilor de eficien郡< energetic< propuse în urma auditurilor energetice 
obligatorii, inclusiv a instal<rii sistemelor de telegestiune a consumului de energie electric< 群i 
a calit<郡ii energiei, a înlocuirii 群i retehnologiz<rii echipamentelor 群i a automatiz<rii sistemelor 
existente, a capacit<郡ilor de stocare inteligente cu eliberare gradual< de energie. 

Investi郡iile care vizeaz< cre群terea eficien郡ei energetice a activit<郡ii economice se vor concentra 
asupra reducerii consumului de energie (combustibili fosili, energie electric< 群i termic<) de 
c<tre operatorii economici industriali, precum 群i de c<tre întreprinderile mici 群i mijlocii, asupra 
dezvolt<rii unor sisteme de digitalizare a contoriz<rii consumului de energie 群i a progreselor în 
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materie de eficien郡< energetic< realizate de c<tre operatorii economici, asupra sus郡inerii 
financiare a serviciilor energetice furnizate de operatorii economici 群i financiari de specialitate, 
precum 群i asupra investi郡iilor operatorilor economici în producerea de energie electric< 群i 
termic< la scar< mic< 群i medie pentru asigurarea consumului propriu 群i pentru independen郡< 
energetic<. Prin urmare, investi郡iile pentru cre群terea eficien郡ei energetice vor avea ca impact 
reducerea emisiilor GES, cre群terea ponderii de energie regenerabil<, dar 群i combaterea s<r<ciei 
energetice. Efecte pozitive se vor înregistra astfel 群i la nivel macroeconomic, asigurând crearea 
de noi locuri de munc<, îmbun<t<郡irea calit<郡ii vie郡ii, precum 群i reducerea costurilor sociale. 

Complementar investi郡iilor de anvergur<, cu impact macroeconomic (e.g. operatori de transport 
群i distribu郡ie), eficien郡a energetic< în România ar putea s< urmeze trend-ul european, prin 
utilizarea unit<郡ilor la scar< mic<, eficiente, targetate pe complexe reziden郡iale, hale de 
produc郡ie/procesare etc. Astfel, se elimin< pierderile din re郡ea, se eficientizeaz< procesul de 
gestionare 群i manipulare a sistemului, cre群te conectivitatea la re郡ea a consumatorilor casnici 群i 
calitatea serviciilor de furnizare.  

Investi郡iile se vor opera郡ionaliza prin înfiin郡area Fondului Na郡ional pentru Investi郡ii în Eficien郡< 
Energetic< 群i consolidarea cadrului legislativ în vederea sus郡inerii investi郡iilor în eficien郡a 
energetic< în sectorul industrial 群i IMM-uri, segmentat pe operatori mici 群i mari, care s< vizeze 
investi郡ii precum: 

錨 Înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici, retehnologizarea 群i 
modernizarea sistemelor de produc郡ie, contorizarea si optimizarea consumului de energie 
al operatorilor economici.  

錨 Achizi郡ia de platforme digitale de centralizare a datelor de consum/ reducerea 
consumului/monitorizarea indicatorilor pentru fiecare echipament individual la nivelul 
operatorilor/ ramurii de activitate/digitalizare 群i trasfer date la distan郡<. Raportare 
Auditori energetici. Raportare Manageri energetici. Raportare operatori economici.  

錨 Asigurarea înc<lzirii – r<cirii în cadrul operatorilor economici prin sisteme alternative de 
producere a agentului termic 群i energiei electrice, inclusiv prin panouri solare instalate 
pe acoperi群uri sau prin alte m<suri de eficientizare propuse de auditorul energetic 

Grup 郡int<: IMM-uri, întreprinderi mari active în sectorul de produc郡ie   

Schema va fi activat< în urma unui studiu privind necesarul din pia郡< 群i tehnologiilor optime, 
derulat în 2021, urmând s< fie aplicat< începând cu 2022. 

Bugetul întregii scheme va fi de EUR 100.000.000, urmând s< fie distribui郡i solicitan郡ilor prin 
apeluri competitive, distincte IMM-uri – întreprinderi mari. Unul din criteriile de selec郡ie va fi 
valoarea co-finan郡<rii, astfel încât s< fie stimula郡i antreprenorii care au dorin郡a 群i capacitatea de 
a finan郡a parte din efortul eficientiz<rii energetice pe cont propriu.  

Entitate responsabil<: Ministerul Energiei. 
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Acmiｬimăｨi 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2  

Definitivare 

apel 

proiecte 

eficienｨăa 

energetică 

în industrie  

(eligibilitate 

activităｨti si 

beneficiari, 

etc.) 

             

Lansare apel 

proiecte 

            

Apel 

proiecte 

             

Implementar

e proiecte 

câｧmigămHade 

             

 

Ajutor de stat 

Schema de ajutor de stat pentru investiYii în favoarea m<surilor de eficienY< energetic< – art 38 
din GBER, exceptat< de la notificare.  

Intensitatea ajutorului - 30 % din costurile eligibile. Intensitatea poate fi majorat< cu 20 de 
puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici şi cu 10 puncte 
procentuale în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.  

Pentru investiYiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiYiile prev<zute la articolul 107 
alineatul (3) litera (a) din TFUE, intensitatea ajutorului poate fi majorat< cu 15 puncte 
procentuale, respectiv cu 5 puncte procentuale pentru investiYiile situate în zone asistate care 
îndeplinesc condiYiile prev<zute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE 
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Investi郡ia 6: Infrastructur< înc<rcare vehicule electrice 

Una din provoc<rile pe care urmeaz< s< o adreseze aceast< component< investi郡ional< este lipsa 
de infrastructur< pentru promovarea mobilit<郡ii electrice, ca atare dorim s< sus郡inem un 
distribuitor de energie electric< pentru un proiect de dezvoltare a unei re郡ele regionale de 
reînc<rcare a vehiculelor electrice în zone mai pu郡in deservite înc< de acest tip de infrastructur<.  

SC Electrica SA, pentru o re郡ea de reînc<rcare vehicule electrice de 400 de statii, în valoare de 
EUR 10.500.000, în perioada 2021 - 2026. 

Acmiｬimăｨi 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2  

Elaborare 

documentaｨi

e ｧi 

Implementar

e investiｨie 

             

 

Ajutor de stat 

Finan郡area proiectului se va face prin Planul Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡< -  cu notificare 
individual< pe TFUE.  

Orizontul de timp pentru notificare S1 2022. 

 

2. Aspecte de autonomie strategic< 群i securitate 

În vederea asigur<rii consumului de energie, capacitatea instalat< va cre群te cu aproximativ 35% 
în 2030 fa郡< de 2020, datorit< instal<rii noilor capacit<郡i de energie eolian< (de 2.302 MW pân< 
în 2030) 群i solar< (de 3.692 MW pân< în 2030), fapt care va determina o cre群tere a produc郡iei 
interne de energie, asigurând astfel un grad de independen郡< energetic< mai ridicat. Impactul 
pozitiv se poate vedea în special în reducerea dependen郡ei de importuri din 郡<ri ter郡e, de la un 
nivel de 20,8% preconizat în 2020, la 17,8% în 2030, reprezentând unul dintre cele mai sc<zute 
niveluri de dependen郡< a importurilor de energie din Uniunea European<. De asemenea, este 
preconizat< înlocuirea mai multor grupuri pe c<rbune cu unit<郡i în ciclu combinat alimentate 
cu gaze naturale, retehnologizarea unei unit<郡i nucleare, precum 群i construc郡ia cel pu郡in unei 
noi unit<郡i nucleare pân< în 2030. 
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În ceea ce prive群te aprovizionarea cu gaze naturale, România are în vedere în mod special 
dezvoltarea Sistemului Na郡ional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România 
– Ungaria – Austria (BRUA) 群i, de asemenea, dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului 
Sudic de transport pentru preluarea gazelor naturale de la 郡<rmul M<rii Negre. Interconect<rile 
existente vor continua s< fie utilizate pe direc郡ia Nord Vest (Medie群ul Aurit), Sud Est (Isaccea) 
cu Ucraina, pe direc郡ia Vest cu Ungaria, pe direc郡ia Sud cu Bulgaria 群i pe direc郡ia Est cu 
Republica Moldova.  

Asigurarea flexibilit<郡ii 群i adecvan郡ei sistemului energetic na郡ional reprezint< un obiectiv 
important pentru România în domeniul securit<郡ii energetice. În conexiune cu obiectivul de  
asigurare a unui mix energetic diversificat, România î群i propune s< înlocuiasc< capacit<郡ile de 
produc郡ie de energie electric< care vor ie群i din exploatare cu capacit<郡i noi, eficiente 群i cu emisii 
reduse, la nivelul anului 2030 (a se vedea Planul de Decarbonare propus de Complexul 
Energetic Oltenia).  

 

3. Dimensiunea verde 群i digital< a componentei 

A se vedea Anexa 2 

 

4. Respectarea principiului de a nu d<una semnificativ (DNSH) 

A se vedea Anexa 1 

 

5. Milestones, targets 群i perioada de implementare  

A se vedea Anexa 2 

 

6. Buget 

Necesarul de fonduri pentru a derula investitiile prev<zute în aceast< component< a Planului 
Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡< a fost calculat în func郡ie de costuri istorice eviden郡iate din 
pia郡<, în baza consult<rii marilor companii din sector, dar 群i prin evalu<rile f<cute de 
Autoritatea Na郡ional< pentru Reglementare în domeniul Energiei. 

În ceea ce prive群te costurile estimate pentru produc郡ia de energie electric< din surse 
regenerabile, estim<m c< sprijinul financiar dedicat sub-componentei de energie electric< din 
surse regionale din cadrul Investi郡iei 1 însumeaz< cca. 200 milioane EUR, prin intermediul 
c<ruia estim<m c< vor fi instala郡i 235 MW (capacitate instalat< total<). 軍inând cont de 
caracterul intermitent al acestei surse de energie, vorbim de 1.300 pvp – 2.600 wpp de ore de 
capacitate instalat<, ceea ce rezult< în  aprox. 235 MW, cu un cost de cca EUR 700,000/ MW 
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(pvp) si EUR 1.100.000/MW (wpp) . Astfel, doar prin sprijinul Planului Na郡ional de Redresare 
群i Rezilien郡< vorbim de ad<ugarea de surse de energie regenerabil< de cca. 0,8% din consumul 
anual de 55 TWh. 

Pentru a calcula costurile necesare Investi郡iei 2 (Infrastructura de distribu郡ie de gaz natural în 
combina郡ie cu hidrogenul verde), care însumeaz< un total de EUR 400.000.000, am apelat la 
costurile istorice documentate de Autoritatea Na郡ional< de Reglementare în domeniul Energiei. 
În baza datelor de郡inute în prezent de Autoritatea Na郡ional< de Reglementare în domeniul 
Energiei, costurile medii pe care le implic< racordarea solicitan郡ilor la sistemul inteligent de 
distribu郡ie a gazelor naturale sunt: 

o Costul mediu pentru realizarea conductelor inteligente de distribu郡ie cca. 110 EUR/ ml 
o Costul mediu pentru realizarea unui racord (include sistemul de m<surare inteligent) 

cca. 1000 EUR/ buc. 
o Costul mediu pentru realizarea unui kilometru de conduct<, cu 40 de racorduri aferente 

cca. 150.000 EUR 

Astfel, se constat< faptul c<, printr-un buget de circa 400 milioane EUR, pot fi realizate cca. 
4,050 km de re郡ea inteligent< f<r< bran群amente, fie cca 3000 km de re郡ea inteligent< cu 
bran群amente. 

 

 

 

 

 

 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea 2 Pilonul II  

Transformarea 

digima<ă 
 st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  
2.II.1 Cloud guvernamental  
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Pilonul II TdaCgfHdBade digima<ă 

Componenta II.1  

Cloud guvernamental  

ｧi gigmeBe apb<ice digima<e 

 
Domeniu de interven郡ie: Transformare digital< 

Obiectiv: O infrastructur< digital< coerent< 群i integrat< la nivelul administra郡iei publice din 
România care s< ofere servicii digitale de înalt< calitate atât cet<郡enilor, cât 群i companiilor. Prin 
realizarea acestui obiectiv sunt create condi郡iile pentru adoptarea tehnologiilor digitale în toate 
sectoarele 群i domeniile de activitate ale institu郡iilor statului 群i pentru cre群terea num<rului de 
cet<郡eni 群i companii  care vor putea beneficia 群i fructifica oportunit<郡ile oferite de digitalizare. 
Implementarea pe scar< larg< a solu郡iilor digitale va contribui, la cre群terea gradului de 
transparentizare a activit<郡ii autorit<郡ilor statului 群i la reducerea barierelor birocratice, 
contribuind, de asemenea, la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabil<  

 

Reforme 群i investi郡ii:  

A. Servicii publice digitale pentru cet<郡eni 群i firme 

a) Reforma 

A.1 Dezvoltarea 群i implementarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de 
tip cloud guvernamental, a principalelor servicii livrate de c<tre acesta, a componentelor sale 
de infrastructur< 群i guvernan郡<, inclusiv proiectarea, implementarea 群i operarea acestui tip de 
sistem care s< permit< interconectarea sistemelor digitale din administra郡ia public< printr-o 
abordare standardizat< 群i livrarea de servicii digitale de înalt< calitate c<tre cet<郡eni, firme 群i 
alte autorit<郡i publice. 

b) Investi郡ii 

A.2 Investi郡ii privind realizarea infrastructurii cloudului guvernamental 

A.3 Investitii pentru dezvoltarea/migrarea în cloud (cloud ready), upgradarea 群i cre群terea 
gradului de interoperabilitate al tehnologiilor digitale folosite în prezent la nivelul institu郡iilor 
publice 群i dezvoltarea de noi aplicatii cloud-native pentru livrarea de servicii digitale 
guvernamentale. 

A.4 Investi郡ii pentru realizarea unui sistem integrat de eHealth 群i telemedicin< 

A.5 Digitalizarea sistemului judiciar 
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A.6 Investi郡ii pentru digitalizare în domeniul mediului 

A.7 Investi郡ii pentru digitalizare în domeniul muncii 群i protec郡iei sociale 

A.8 Investi郡ii pentru realizarea interoperabilit<郡ii sistemului informatic SMIS2014+ cu alte 
sisteme informatice na郡ionale utilizând instrumente 群i tehnologii TIC de tip Big Data 

A.9 Investi郡ii pentru implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizi郡iilor 
publice 

A.10 Investi郡ii pentru transformare digital< 群i automatizare RPA în administra郡ia public<  

A.11 Crearea unui program de finan郡are pentru adoptarea c<r郡ii de identitate electronice 群i a 
semn<turii digitale calificate (qualified electronic signature) 

A.12. Digitalizarea celui de-al treilea sector 

 

B. Conectivitate digital<  

a) Reforma 

B.1 Alinierea strategiei na郡ionale în domeniul conectivit<郡ii digitale la legisla郡ia european< prin 
m<suri specifice pentru atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 群i stimularea 
investi郡iilor private pentru dezvoltarea re郡elelor de foarte mare capacitate cu acoperire larg< 
na郡ional<, inclusiv în corela郡ie cu re郡elele de transport, respectiv zonele de interes de mediu, 
prin eliminarea barierelor din cadrul normativ în vigoare. 

b) Investi郡ii 

B.2 Implementarea unei scheme de sprijinire a utiliz<rii serviciilor de comunica郡ii prin diferite 
tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe 

 

C. Securitate cibernetic< 

a) Reforma 

C.1 Cre群terea arealului de protec郡ie 群i asigurarea securit<郡ii cibernetice a entit<郡ilor publice 群i 
private care de郡in infrastructuri cu valen郡e critice. 

b) Investi郡ii 

C.2 Investi郡ii pentru asigurarea unui nivel adecvat de securitate cibernetic< pentru entit<郡i 
publice 群i private 

C.3   Investi郡ii pentru cre群terea rezilien郡ei 群i securit<郡ii cibernetice a infrastructurii de servicii 
de tip ISP asigurate pentru autorit<郡ile publice din România  

C.4  Investi郡ii în sisteme de securitate pentru protec郡ia spectrului guvernamental  st
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C.5  Investi郡ii pentru crearea de noi competen郡e de securitate cibernetic< pentru societate 群i 
economie 

 

D. Competen郡e digitale, Capital Uman 群i utilizarea Internetului 

a) Reforma 

D.1 Cre群terea competentelor digitale pentru exercitarea func郡iei publice 群i educa郡ie digital< pe 
parcursul vie郡ii pentru cet<郡eni 

b) Investi郡ii 

D.2 Program de formare competen郡e digitale avansate pentru func郡ionarii publici 

D.3  Scheme de granturi dedicate upskilling-ului/reskillingului angaja郡ilor  

D.4 Scheme de finan郡are pentru biblioteci pentru a deveni HUB-uri de dezvoltare a 
competen郡elor digitale 

 

Buget: 1.892.000.000 euro 

 

Provoc<ri 群i obiective 

a) Provoc<ri 

Conform Indexului DESI (Digital Economy and Society Index) 2020, România ocup< ultimul 
loc în Uniunea European< în ceea ce prive群te indexul Servicii Publice Digitale. De asemenea, 
România se afl< pe ultimul loc în ceea ce prive群te formularele precompletate 群i serviciile 
realizate integral online, ceea ce indic< o problem< sistemic< în privin郡a calit<郡ii 群i capacit<郡ii 
de utilizare a serviciilor digitale oferite atât cet<郡enilor, cât 群i companiilor. În perioada 2015-
2018, nu s-a înregistrat îmbun<t<郡ire semnificativ< a calit<郡ii serviciilor publice digitale pentru 
companii, România ocupând 群i din acest punct de vedere  ultimul loc în Uniunea European<. 
Lipsa interoperabilit<郡ii sistemelor informatice din administra郡ia public< este un obstacol 
major în dezvoltarea serviciilor digitale centrate pe utilizatorul final (cet<郡ean sau firm<). 

Sistemele existente sunt în general fragmentate, fiind proiectate 群i dezvoltate izolat de c<tre 
diferite institu郡ii ale statului, în afara unui cadru national coerent. Un accent major trebuie sa 
cad< pe asigurarea interoperabilit<郡ii la nivel de date (a registrilor de baz< identifica郡i 群i 
inventaria郡i), pe principiile de reutilizare a building-blocks europene 群i pe principiile 
men郡ionate anterior 群i incluse în cadrul na郡ional 群i european de interoperabilitate. Este 
prioritar<, a群adar, asigurarea interoperabilit<郡ii bazelor de date disponibile la nivelul tuturor 
institu郡iilor statutului român 群i dezvoltarea unei arhitecturi integrate a serviciilor digitale 
publice într-un Cloud Guvernamental. st
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Spre deosebire de componentele DESI2020 mai sus-men郡ionate, România se situeaz< mai bine 
la nivel european în ceea ce prive群te Conectivitatea. Acoperirea de band< larg< de mare vitez< 
a crescut pân< la 82%, dar se situeaz< înc< sub media UE este de 86%. Utilizarea conexiunii 
de band< larg< a stagnat la 66% dintre gospod<rii pentru al treilea an consecutiv 群i se situeaz< 
cu mult sub media UE de 78%. O problem< major< o reprezint< persisten郡a decalajului digital 
între zonele urbane 群i cele rurale, acoperirea na郡ional< cu 4G (85%) fiind semnificativ mai 
mic< decât media UE (96%). Unul dintre factorii principali care contribuie la lipsa investi郡iilor 
operatorilor telecom în construc郡ia de re郡ele îl reprezint< barierele legislative 群i birocratice în 
domeniul ob郡inerii autoriza郡iilor de construire 群i al celorlalte avize 群i autoriza郡ii necesare 
derul<rii investi郡iilor. În acela群i timp, aspecte precum competen郡ele digitale sc<zute ale unei 
p<r郡i a popula郡iei 群i gradul redus de digitalizare al sistemului public 群i al întreprinderilor 
contribuie la cererea sc<zut< pentru conectarea la servicii de Internet. 

În ceea ce prive群te Securitatea Cibernetic<, România se confrunt< cu amenin郡<ri provenite din 
spa郡iul cibernetic la adresa infrastructurilor sale critice, având în vedere interdependen郡a din 
ce în ce mai ridicat< între infrastructurile cibernetice şi infrastructuri precum cele din 
sectoarele financiar-bancar, de transport, energie 群i ap<rare na郡ional<. Caracterul global al 
spaYiului cibernetic este de natur< s< amplifice riscurile la adresa infrastructurilor critice, 
afectând deopotriv< cet<郡enii, mediul de afaceri 群i cel guvernamental. Conform Strategiei 
Na郡ionale de Ap<rare a 軍<rii 2020-2024, România se confrunt< cu urm<toarele probleme:  

• nivel redus de securitate cibernetic< a infrastructurilor de comunica郡ii 群i tehnologia 
informa郡iei din domenii strategice;  

• acutizarea decalajului tehnologic şi valorificarea insuficient< a beneficiilor conferite de 
utilizarea noilor tehnologii;  

• tendin郡a exponen郡ial< de dezvoltare a tehnologiilor emergente (5G, inteligen郡a artificial<, 
big data, Internet of Things, cloud şi smart computing) care vor genera, pe de o parte, 
nevoi de cre群tere 群i îmbun<t<郡ire a comunica郡iilor, ce vor conduce la implementarea de 
servicii digitale inovatoare menite s< sprijine cet<郡enii 群i mediul de afaceri, dar care, pe de 
alt< parte, vor cre群te nevoia de colectare a unui volum din ce în ce mai mare de date 群i de 
securizare a acestora;  

• concepte, instrumente 群i tehnologii inovatoare, precum criptomonedele, tehnologia 
blockchain, inteligenYa artificial<, machine learning, Internet of Things, big data, 
tehnologia cuantic< sau Internetul Ascuns (Dark Web-ul), pot fi utilizate 群i în planul 
criminalit<郡ii organizate, infrac郡ionalit<郡ii cibernetice, activit<郡ilor de profil hacktivist, 
terorist sau extremist. 

România este un inovator modest la nivelul Uniunii Europene, conform celui mai recent 
scoreboard pentru inovare. Conform datelor Institutului Na郡ional de Statistic<, doar 14.6% 
dintre firmele din România au inovat în perioada 2016 – 2018 群i doar 14.3% au inovat cu 
succes. Conform celui mai recent raport anual EIDES (Indexul European al Sistemelor de 
Antreprenoriat Digital) condi郡iile de pia郡< 群i cultur< 群i institu郡iile informale erau sub-
componentele unde România înregistreaz< cele mai sc<zute scoruri.  
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Conform observa郡iilor B<ncii Mondiale formulate în cadrul proiectului Romania: Startup 
Ecosystem Strategy, derulat cu sprijinul DG REFORM, printre provoc<rile la adresa 
dezvolt<rii antreprenoriatului inovativ în România se num<r<:  

• absen郡a informa郡iilor privind nevoile 群i provoc<rile specifice start-up-urilor fa郡< de alte 
întreprinderi mici 群i mijlocii; 

• lipsa unor date credibile 群i sistematice despre ecosistemul inovativ în  ansamblul s<u; 

• insuficienta coordonare între autorit<郡i 群i actorii ecosistemului de start-up inovative.  

În ceea ce prive群te adoptarea de tehnologii inovative de c<tre mediul privat, România ocup< 
locul 27 din 28 de state membre ale Uniunii Europene în DESI 2020. Acela群i loc este ocupat 
群i în ceea ce prive群te competen郡ele digitale. România se afl< mult sub media Uniunii Europene 
în ceea ce prive群te persoanele cu competen郡e digitale de baz< (31% vs. 58%), a persoanelor 
de郡inând competen郡e digitale avansate (10% vs. 33%) 群i a persoanelor cu competen郡e 
elementare în domeniul software (35% vs. 61%). România se afl< considerabil  sub media 
Uniunii Europenr 群i în ceea ce prive群te procentul de speciali群ti IT din totalitatea persoanelor 
încadrate în munc< (2.2% vs. 3.9%).  

Cea mai recent< cercetare EIDES conchide c< interven郡iile de politic< public< în formarea 
capitalului uman reprezint< cea mai important< interven郡ie a statului pentru sprijinirea 
dezvolt<rii antreprenoriatului digital. Firmele nu pot adopta cu succes tehnologii innovative 
în lipsa unei for郡e de munc< ce de郡ine competen郡e digitale. Mai mult, o tranzi郡ie de succes a 
companiilor c<tre paradigma Industry 4.0 este condi郡ionat< de de郡inerea unor competen郡e 
digitale avansate, cum ar fi cuno群tin郡ele de programare (coding) sau data analytics. În plus, 
conform concluziilor programului Romania: Startup Ecosystem Strategy, dezvoltarea 
antreprenoriatului digital este frânat< în România 群i de lipsa competen郡elor manageriale. În 
fine, serviciil digitale publice nu pot fi livrate cet<群enilor 群i companiilor decât de func郡ionari 
publici cu un nivel ridicat de competen郡e digitale. 

Reformele propuse a fi implementate în cadrul acestui Plan r<spund urm<toarelor Recomand<ri 
Specifice de 軍ar< (2020): 

RST2. S< consolideze competen郡ele 群i înv<郡area digital< 群i s< asigure accesul egal la educa郡ie. 

RST3. S< direc郡ioneze cu prioritate investi郡iile c<tre tranzi郡ia ecologic< 群i digital<, în special 
c<tre transportul durabil, infrastructura de servicii digitale, produc郡ia 群i utilizarea energiei în 
mod nepoluant 群i eficient, precum 群i c<tre infrastructura de mediu, inclusiv în regiunile miniere. 

RST4. S< îmbun<t<郡easc< eficacitatea 群i calitatea administra郡iei publice, precum 群i 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr-o implicare adecvat< a partenerilor 
sociali. 
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a) Obiective 

Principalul obiectiv al Componentei este acela de a realiza o infrastructur< digital< coerent< 群i 
integrat< la nivelul administra郡iei publice din România care s< ofere servicii digitale de înalt< 
calitate atât cet<郡enilor, cât 群i companiilor. Realizarea acestui tip de infrastructur< va fi posibil< 
prin: 

• Dezvoltarea unei infrastructuri de cloud guvernamental prin folosirea unor 
tehnologii de vârf, cu un nivel înalt de securitate cibernetic< 群i eficiente din 
punct de vedere energetic 

• Migrarea în cloud, upgradarea 群i cre群terea nivelului de interoperabilitate al 
tehnologiilor digitale folosite în prezent la nivelul institu郡iilor publice  

• Dezvoltare de aplica郡ii cloud-native în vederea oferirii de noi servicii digitale 
guvernamentale c<tre cet<郡eni 群i companii 

 

Obiectivul contribuie la dezvoltarea 群i implementarea de tehnologii 群i capacit<郡i avansate de 
prelucrare a datelor ce vor spori suveranitatea tehnologic< 群i competitivitatea Uniunii 
Europene, asigurând livrarea de servicii în timp real cet<郡enilor, entit<郡ilor publice, partenerilor 
sociali 群i întreprinderilor. 

Ca parte a eforturilor de a atinge acest obiectivul general, Componenta Transformare Digital< 
abordeaz< cinci elemente cheie 群i urm<re群te cinci obiective conexe 群i anume: 

A. Sedｬicii apb<ice digima<e aeCmdp cemăｨeCi ｧi fidBe 

Bさ CHCecmiｬimame digima<ă  

Cさ Secpdimame cibedCemică 

Dさ CHBaemeCme digima<e  

E. Caaima< UBaC ｧi pmi<iｻadea ICmedCemp<pi 

 
1. Descrierea reformelor 群i investi郡iilor  

 

A. Servicii publice digitale pentru cet<郡eni 群i firme 

 
a. Reforme 

i) A.1  -  Realizarea arhitecturii guvernamentale prin dezvoltarea 群i implementarea 
unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii de sistem, a principalelor servicii livrate 
de c<tre acesta, a componentelor de infrastructur< 群i guvernan郡<, inclusiv proiectarea, 
implementarea 群i operarea cloudului guvernamental cu scopul interconect<rii sistemelor st
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digitale din administra郡ia public< printr-o abordare standardizat<, respectiv al livr<rii 
eficiente a serviciilor publice electronice c<tre cet<郡eni, firme 群i alte autorit<郡i publice 

Provoc<ri 

Conform Indexului DESI 2020, România ocup< unul dintre ultimele locuri în Uniunea 
European< la capitolul Servicii Publice Digitale la nivelul anului 2018. De asemenea, România 
se afl< pe ultimul loc în ceea ce prive群te formularele precompletate 群i serviciile realizate 
integral online, ceea ce indic< o problem< sistemic< în privin郡a calit<郡ii 群i capacit<郡ii de utilizare 
a serviciilor digitale oferite cet<郡enilor 群i companiilor. În perioada 2015-2018, nu s-a înregistrat 
o îmbun<t<郡ire semnificativ< a calit<郡ii serviciilor publice digitale pentru companii, România 
ocupând 群i din acest punct de vedere  ultimul loc în Uniunea European<. Unul dintre obstacolele 
principale pentru dezvoltarea serviciilor digitale oferite de institu郡iile statului îl reprezint< 
nivelul redus de interoperabilitate al sistemelor informatice din administra郡ia public<. 
Sistemele existente sunt, în general fragmentate, fiind proiectate 群i dezvoltate izolat de c<tre 
diferite institu郡ii ale statului, în afara unui cadru na郡ional coerent. În acest sens, prioritar< este 
asigurarea interoperabilit<郡ii bazelor de date existente la nivelul institu郡iilor publice 群i 
realizarea unei arhitecturi integrate a serviciilor digitale publice într-un Cloud Guvernamental. 

 

Obiective:  

i) Modernizarea administratiei publice prin transformare digital< disruptiva si adoptarea 
celor mai evoluate tehnologii informatice 群i modele de organizare care reorienteaz< 
administra郡ia public< spre cet<郡ean 群i firme, c<tre societate în ansamblu, asigurând 
premiselor dezvolt<rii de politici publice bazat< pe date, în societatea informa郡ional<, 
adaptat< provoc<rilor 群i riscurilor semnificative societale ; 

ii) Dezvoltarea arhitecturii integrate a serviciilor digitale publice prin cre群terea gradului 
de interoperabilitate al tehnologiilor digitale existente în prezent în cadrul institu郡iilor 
publice din România.  

 

Tehnologiile de  Cloud Guvernamental sunt pe larg adoptate in cadrul Uniunii Europene, avand 
in vedere avantajele tehnice 群i economice care privesc procesarea, stocarea datelor 群i 
disponibilitatea serviciilor. Func郡ionarea în regim de cloud genereaz< economii consistente sub 
aspectul investi郡iilor 群i al cheltuielilor opera郡ionale si asigur< cele mai eficiente solu郡ii de 
digitalizare ale institu郡iilor administra郡iei la toate nivelurile conform celor men郡ionate în 
„EUROPEAN COMMISSION CLOUD STRATEGY / Cloud as an enabler for the European 
Commission Digital Strategy”. 

 

Implementare: 

În vederea dezvolt<rii arhitecturii integrate a infrastructurii serviciilor digitale este necesar< 
adoptarea Legii Interoperabilitatii Sistemelor Informatice care stabile群te cadrul na郡ional de 
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referin郡< pentru realizarea interoperabilit<郡ii institu郡iilor publice în domeniul tehnologiei 
informa郡iei 群i comunica郡iilor 群i furnizarea serviciilor electronice urm<rind principiul “once-
only” 群i centrarea serviciilor publice în jurul utilizatorului final („user centricity”). Aceasta 
lege va detalia un set uniform de standarde si norme pe care entit<郡ile publice le vor aplica 
pentru dezvoltarea aplica郡iilor interoperabile, într-un ansmablu coerent care reprezint< 
arhitectura sistemului de date guvernamentale, clasificate dup< gradele de confiden郡ialitate 群i 
durabilitate. 

Adoptarea Legii Cloudului Guvernamental impune realizarea obiectivului vizat 群i asigurarea 
unui management eficient privind gestionarea centralizat< a resurselor TIC. Se impune 
adoptarea cu celeritate a unor responsabilit<郡i 群i sarcini precise cu privire la proiectarea, 
implementarea, dezvoltarea 群i administrarea infrastructurilor, tehnologiilor 群i serviciilor 
Cloudului Guvernamental.  

Pentru stabilirea solu郡iei optime în ceea ce prive群te realizarea Cloudului Guvernamental, 
Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii va contracta consultan郡<a de specialitate în 
vederea realiz<rii unei analize detaliate a op郡iunilor strategice, cu beneficii 群i riscuri clar 
precizate, care s< corespund<, în mod realist 群i ambi郡ios, particularit<郡ilor institu郡ionale din 
România, pe de o parte, si obiectivelor reformei pe de alt< parte.. Analiza va oferi, în particular, 
informa郡iile necesare cu privire la disponibilit<郡ile centrelor de date adecvate care sunt 
opera郡ionale în prezent 群i care pot fi preluate în Cloudul Guvernamental cu respectarea 
standardelor de func郡ionare planificate 群i termenelor impuse de regulamentul RRF. 

Se vor avea în vedere în mod special solu郡ii de cloud hibrid utilizate în func郡ie de nivelurile de 
sensibilitate 群i durabilitate ale datelor 群i de modalit<郡ile de utilizare 群i ale aplica郡iilor 群i 
organizarea într-o structur< de încredere concentric< pe trei niveluri care evolueaz< progresiv 
din interior c<tre exterior. 

Nivelul 1. Cloud-ul Intern capitalizeaz< solu郡iile existente în prezent cu niveluri sc<zute de 
virtualizare prin transformarea lor în solu郡ii informatice cloudificate IaaS 群i PaaS accesibile 
institu郡iilor din administra郡ia public<. În func郡ie de op郡iunile individuale, institu郡iile publice vor 
putea dezvolta 群i livra servicii SaaS. Acest tip de cloud asigur< interoperabilitatea bazelor de 
date 群i func郡ionarea solu郡iilor digitale bazate 群i pe consumul datelor sensibile, clasificate 群i 
catalogate corespunz<tor, r<spunzând totodat< exigen郡elor de control 群i securitate a 
informa郡iilor. 

Nivelul 2. Cloud-ul Dedicat se bazeaz< pe solu郡iile de Cloud disponibile în sectorul 
industrial/comercial 群i va fi dezvoltat astfel încât s< asigure func郡ionarea integrat< cu Cloudul 
intern. Acesta va fi personalizat pentru a raspunde cerin郡elor specifice administra郡iei publice 群i 
se va baza pe infrastructuri dedicate cu asigurarea interoperabilit<郡ii 群i securit<郡ii cibernetice. 
Acest tip de cloud va permite centralizarea 群i prelucrarea acelor aplica郡ii 群i date care 
prezint<  cel mai scazut tip de sensibilitate, dar care necesit<, în acela群i timp un anumit nivel 
de durabilitate. 

Nivelul 3.  Cloud-ul Extern este constituit dintr-un catalog de solu郡ii de Cloud externe, 
generice, accesibile în Internet ca SaaS, u群or accesibile 群i intuitive pentru facilitarea utiliz<rii. 
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Acest tip de Cloud stimuleaz< participarea unui num<r crescut de furnizori de solu郡ii 
informatice în ecosistemul digital. 

Securitatea cibernetic< va viza atât protec郡ia extern< a Cloudului, cât 群i cea intern<, având în 
vedere riscurile 群i vulnerabilit<郡ile specifice, prin implementarea celor mai avansate solu郡ii de 
cybersecurity disponibile 群i eficiente economic. 

M<suri specifice: 

• Un consultant specializat contractat de Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii în 
urma unei proceduri standard prev<zute de legisla郡ia in domeniul achizi郡iei publice va 
efectua analiza op郡iunilor pentru atingerea obiectivelor reformei;  

• Analiza va prezenta:  

i) optiunile strategice 群i tehnologice 群i pachetul legislativ 群i normativ pe baza c<rora 
Guvernul, prin Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii, Autoritate pentru 
Digitalizarea României 群i institu郡iile cu responsabilit<郡i în domeniu, stabile群te 
modalitatea de realizare a Cloudului Guvernamental, cu includerea normelor de 
interoperabilitate 群i modelului de guvernan郡< a datelor guvernamentale; 

ii) evaluarea posibilit<郡ilor de construc郡ie, livrare, instalare 群i func郡ionare a 
infrastructurilor civile 群i tehnologice conform termenelor prev<zute în Plan; 

iii) inventarierea 群i catalogarea riguroas< a aplica郡iilor/serviciilor digitale publice oferite în 
prezent de autorit<郡ile statului din administra郡ia central< 群i bazelor de date, designul 
proceselor 群i procedurilor implementate în produc郡ie 群i/sau aflate în stadii de 
implementare; 

iv) planul de dezvoltare/ migrare în cloud (în prezent, nivelul existent de virtualizare este 
estimat de Autoritatea pentru Digitalizarea României  群i Serviciul de Telecomunica郡ii 
Speciale ca fiind sc<zut) a aplica郡iilor catalogate.  

Dezvoltarea solu郡iilor cloud se va realiza pe baza principiilor once-only, interoperable-by-
default, digital-by-default, disponibile inclusiv pentru persoanele cu dizabilit<郡i (în 
conformitate cu Directiva 2102/2016 transpus< prin Ordonan郡a de Urgen郡< a Guvernului 
nr.112/2018). Aceast< ac郡iune va fi complementar< celei ce va fi realizat< ca parte a asisten郡ei 
tehnice oferite Autoritatea pentru Digitalizarea României de c<tre DG Reform din cadrul 
Comisiei Europene 群i prin care se urm<re群te implementarea unei metodologii de evaluare a 
nivelului de digitalizare în cadrul administra郡iei publice. 

Grup Лint<: Administra郡ia public< central< 群i institu郡ii publice de la nivel central 群i local. 

Ajutor de stat:  Reforma vizeaz< modific<ri ale legisla郡iei 群i încheierea unui contract de 
consultan郡< pentru asisten郡< tehnic<, realizat în baza unei proceduri prev<zute de legisla郡ia 
achizi郡iilor publice si prin urmare nu reprezint< ajutor de stat. 

Calendar: 2021- 2022 
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b.   Investi郡ii 

A.2 - Investi郡ii privind realizarea Cloudului Guvernamental 

Provoc<ri:  

Infrastructura IT existent< în prezent în cadrul institu郡iilor care livreaz< servicii publice digitale 
este inadecvat<, fragmentat<, dep<群it< din punct de vedere tehnologic, cu nivel redus de 
interoperabilitate 群i grad sc<zut de securitate cibernetic<. 

Statul român va asigura infrastructura, tehnologiile 群i operarea Cloudului Guvernamental 
pentru viitoarele aplica郡ii în cloud IaaS, PaaS 群i SaaS pentru institu郡iile publice într-un mod 
unitar, standardizat, eficient 群i adaptat cerin郡elor utilizatorilor finali, firme 群i cet<郡eni.  

De asemenea, se urm<re群te cre群terea capacit<郡ilor de colectare, stocare, analiz< a datelor 
guvernamentale prin extinderea Cloudului Guvernamental cu noduri de Edge Computing, cu 
putere de procesare ridicat< 群i latenta scazut<. Aceast< capabilitate este critic< pentru utilizarea 
tehnologiilor AI, Machine Learning 群i Big Data 群i elaborarea politicilor publice pe baza datelor 
certe. Vor fi asigurate 群i servicii de consum 群i analiz< a datelor prin structuri de dat< lakes/data 
marts 群i data warehouse, pentru asigurarea rapidit<郡tii analitice 群i de raportare recurent<. 
Aceast< categorie particular< are o importan郡<a strategic< din perspectiva utiliz<rii datelor. 

Opera郡ional, Cloud-ul Guvernamental va func郡iona cu asigurarea elasticit<郡ii specifice 群i 
disponibilit<郡ii ridicate prin implementarea a dou< centre de date principale si doua secundare, 
de nivel Tier III/IV by design. Realizarea celor dou< centre de date secundare, interoperabile 
cu cele dou< principale, sunt necesare pentru asigurarea cerin郡elor tehnice 群i legale de business 
continuity 群i disaster recovery. Centrele de date vor func郡iona cu consum energetic sc<zut 
asigurat< de cele mai avansate solu郡ii low power 群i r<cire cu ap< cu respectarea parametrilor de 
eficien郡< energetic< prev<zu郡i de documentul “2021 Best Practice Guidelines for the EU Code 
of Conduct on Data Center Energy Efficiency”. De asemenea, vor fi implementate tehnologii 
verzi pentru asigurarea unei p<r郡i a aliment<rii cu energie electric< de tipul panourilor 
fotovoltaice. 

Pentru implementarea 群i operarea centrelor de date este necesar< existen郡a unei resurse umane 
înalt calificate, conform standardelor în domeniu care s< asigure administrarea continu< pe 
toat< perioada de func郡ionare a Cloud-ului Guvernamental. Este necesar< dotarea acestora cu 
instala郡ii tehnice de electroalimentare, climatizare, securitate la incendiu, redundante, cu un 
regim de func郡ionare neîntrerupt<, operate de personal specializat 群i înalt calificat care s< 
asigure monitorizarea continu< 24/7 群i interven郡ia prompt< în cazul unor disfunc郡ionalit<郡i. 
Urm<toarele aspecte importante sunt avute în vedere pentru realizarea, operarea 群i 
administrarea Cloud-ului Guvernamental: 

a. existen郡a unei resurse umane bine preg<tite 群i cu experien郡< în implementarea 群i 
administrarea de infrastructuri complexe 群i performante IT&C, la nivel central 群i la nivel 
na郡ional; 

b. existen郡a la nivel na郡ional de infrastructur< redundant< de comunica郡ii de band< larg<; 

c. asigurarea de servicii integrate de comunica郡ii 群i securitate; 
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d. monitorizarea func郡ional< a tuturor parametrilor tehnici ai serviciilor de la nivel fizic, prin 
centre specializate de tip NOC, 24/7; 

e. asigurarea de servicii de tip CERT, proactive 群i reactive, ce includ monitorizare de 
securitate, audit de securitate, r<spuns la incidente de securitate; 

f. asigurarea managementului integrat al securit<郡ii cibernetice si al infrastructurii IT&C 
aferent< Cloud-ului guvernamental; 

g. asigurarea periodica a auditului extern la nivel operational si al managementului accesului 
si protectiei datelor cu caracter personal; 

h. cre群terea nivelului general de securitate cibernetic< 群i siguran郡< a datelor în administra郡ia 
public< central< 群i local< prin consolidarea capacit<Yii de prevenYie şi rezilienY< la atacuri şi 
incidente cibernetice; 

i. asigurarea de copii de rezerv< pentru restaurarea infrastructurii de Cloud Guvernamental. 

Obiectiv: realizarea infrastructurii Cloud-ului guvernamental, folosing tehnologii de ultim< 
genera郡ie, cu un înalt grad de cibersecuritate, eficiente din punct de vedere energetic, necesare 
asigur<rii g<zduirii de sisteme informatice publice centrale 群i interoperabilit<郡ii acestora,  într-
un mod unitar 群i standardizat.  

Atingerea obiectivului general va fi posibil< prin realizara urm<toarelor obiective specifice: 

1. Amenajarea 群i dotarea centrelor de date cu un nivel de rezilien郡< caracteristic nivelului  
Tier IV by design;  

2. Echiparea centrelor de date cu infrastructur< si tehnologii cloud specifice IT&C 
(hardware  群i software); 

3. Asigurarea comunica郡iilor securizate folosind infrastructurile de comunica郡ii de band< 
larg< operate de autoritatea public< abilitat< la nivel na郡ional. 

Implementare: Conform celor prezentate in detaliu mai sus în cadrul Reformei A.1, un 
consultant extern va efectua, la solicitarea Ministerului Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii, o 
analiz< a serviciilor digitale publice curente 群i a condi郡iilor de dezvoltare / migrare ale acestora 
în cloud 群i va propune un set de standarde tehnologice adoptate prin legislatia de cloud si 
interoperabilitate. 

In urma analizei,  Guvernul prin Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii in colaborare cu 
ADR si institutiile cu responsabilitati in domeniu (SGG, STS, SRI, Cyberint, CERT-RO, MAI, 
MApN) stabilesc responsabilitatile privind constructia si operarea cloud-ului guvernamental 
optand pentru solu郡ia optim< din punct de vedere financiar, al capabilit<郡ilor tehnice 群i al 
calendarului de implementare, adecvata obiectivelor investitiei. 

Vor fi propuse diferite variante pentru realizarea infrastructurii cloudului guvernamental, fie 
prin investi郡ii de tip brownfield (prin preluarea unor proiecte de centre de date, infrastructura 
si comnunicatii disponibile sau planificate si/sau aflate in curs de execu郡ie la nivel national), 
fie de tip greenfield (prin construirea unor facilit<郡i noi). 
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Va fi asigurat< compatibilitatea func郡ional< (cloud native, cloud ready) a centrelor de date din 
cadrul cloudului care s< asigure un grad ridicat de rezilien郡< 群i scalabilitate în cazul unei situa郡ii 
de criz< de lung< durat<, de tipul celei pandemic. Centrele de date vor fi dotate cu infrastructur< 
ITC care s< permit< oferirea de servicii de tip IaaS, PaaS 群i SaaS. 

Implementarea Cloudului Guvernamental va presupune cel putin urmatoarele: 

- constructia de centre de date Tier IV by design pentru cele doua centre principale si 
Tier III by design pentru cele secundare; 

- furnizarea infrastructurii de comunica郡ii şi tehnologia informa郡iei (cabluri de fibr< 
optic< şi echipamente de comunica郡ii de mare capacitate) specifice;  

- dezvoltarea/extinderea re郡elei de alimentare cu energie electric< pentru fiecare centru 
de date în parte în vederea asigur<rii redundan郡ei 群i a necesarului de energie electric<; 

- realizarea unei infrastructuri de climatizare scalabile şi redundante, eficient< din punct 
de vedere energetic; 

- instalarea sistemului de detec郡ie şi stingere incendiu cu gaz inert care s< asigure 
protec郡ia pentru întreaga infrastructur< a fiec<rui Centru de Date în parte; 

- implementarea sistemului de securitate fizic< (control acces, monitorizare video, 
antiefrac郡ie etc.) pentru infrastructura dezvoltat<; 

- implementarea re郡elei de monitorizare 群i management a infrastructurii în cadrul 
facilit<郡ii realizate; 

- realizarea infrastructurii IT&C scalabil< 群i de înalt< disponibilitate (echipamente de 
procesare, stocare, comunica郡ii, software virtualizare) în cadrul fiec<rui Centru de Date 
în parte; 

- achiziYia de licenYe şi echipamente specializate pentru securitate cibernetic< 
perimetral<. Securitatea va fi asigurat< de administratorul infrastructurii de Cloud 
guvernamental. 

În vederea realiz<rii obiectivelor de reform< 群i investi郡ii prev<zute pentru transformarea digital< 
în cadrul Ministerului Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii se opera郡ionalizeaz< Unitatea de 
Management al Programelor de Transformare Digitala (UMPTD) pe toat< durata derularii 
Planului Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡< (2021-2026), având printre atributii urm<toarele: 

• elaborarea şi reglementarea cadrului normativ, metodologic şi a procedurilor 
funcYionale, operaYionale şi financiare în domeniul s<u de activitate; 

• implementarea reformelor in cadrul componentelor sectoriale ale PNRR în colaborare 
cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, Ministerului Investitiilor si Proiectelor 
Europene, ministerele de linie si alte institutii; 

• managementul proiectelor si raportarile stadiilor de indeplinere a obiectivelor stabilite; st
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• monitorizarea modalitatii prin care institutiile desemnate cu implementarea reformelor 
si investitiilor duc la indeplinire atributiile si responsabilitatile delegate si/sau stabilite; 

• monitorizarea sistematic desfasurarea proiectelor si asigura functionalitatea fluxurilor 
de mimplementare in colaboare stransa cu institutiile responsabile;  

• elaborarea sistemelor de management al performantei proiectelor in corelare cu 
obiective specifice; 

• îndeplinirea oric<ror altor atribuYii necesare pentru asigurarea implement<rii proiectelor 
de investiYii/reformelor care fac obiectul finanY<rii din PNRR Pilonul Digitalizare. 

Unitatea va func郡iona cu un num<r de 17 angajati contractuali, resurs< uman< înalt specializat< 
în domeniul tehnologiilor digitale si managementului de proiect de specialitate, cu scopul 
asigur<rii coordon<rii opera郡ionale a procesului de digitalizare. 

 

Grup Мint<: Administratia publica centrala si locala, ecosistemul digital. 

Ajutor de stat:  selec郡ia întreprinderile care vor  realiza cloudul guvernamental se va realiza 
prin intermediul unei proceduri competitive, transparente, necondi郡ionate, nediscriminatorie 群i 
suficient promovat< 群i astfel nu intr< sub inciden郡a ajutoruluin de stat 

Calendar:  2021 – 2024 

 

A.3 - Investitii pentru dezvoltare/migrare în cloud (cloud-ready), upgradarea 群i cre群terea 
gradului de interoperabilitate al tehnologiilor digitale folosite în prezent la nivelul 
institu郡iilor publice  

Provoc<ri: Tehnologiile folosite în prezent în cadrul institu郡iilor publice care ofer< servicii 
digitale au un grad redus de interoperabilitate 群i, adesea, sunt dep<群ite din punct de vedere 
tehnologic.  

Obiectiv:  Tehnologiile folosite în prezent în cadrul institu郡iilor publice vor fi upgradate 群i vor 
deveni cloud-ready. În paralel, noi aplica郡ii, cloud-native vor fi create pentru migrarea in cloud.  

Implementare:  

Conform celor prezentate în cadrul Reformei A.1, un consultant extern va efectua o analiz< a 
serviciilor digitale publice curente 群i a condi郡iilor de dezvoltare si migrare ale acestora în cloud.  

In prezent, nu exista un inventar al aplicatiilor digitale la nivelul administratiei publice. Asadar, 
cloudificarea ecosistemului digital va presupune analiza specifica si inventarierea aplicatiilor 
existente cu un nivel adecvat al virtualizarii cloud-ready, dar, mai ales si preponderent, ale 
acelor care trebuie dezvoltate cloud-native/cloud-ready.  

Analiza se va realiza la nivelul fiecarei institutii din administratia publica centrala de catre 
ADR, care va coordona si lansarea procedurilor de achizitii publice. 
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Grup Мint<: administratia publica, autoritati publice in domentiul ITC si digitalizarii, entit<郡i 
produc<toare de aplica郡ii informatice. 

Ajutor de stat:  selec郡ia întreprinderile care vor  realiza cloudul guvernamental se va realiza 
prin intermediul unei proceduri competitive, transparente, necondi郡ionate, nediscriminatorie 群i 
suficient promovat< 群i astfel nu intr< sub inciden郡a ajutorului de stat 

 

A.4 Investi郡ii pentru realizarea unui sistem integrat de eHealth 群i telemedicin< 

Provoc<ri:  

O cercetare na郡ional< recent< realizat< de UNICEF (2020) la nivelul utilizatorilor serviciilor de 
s<n<tate digital< eviden郡iaz< situa郡ia actual< a s<n<t<郡ii digitale din perspectiva acestora: 
cet<郡enii 群i comunit<郡ile prefer< s< vad< un medic în persoan< decât prin telemedicin<; nu exista 
o structur< central< de implementare 群i monitorizare a politicilor din domeniul s<n<t<郡ii 
digitale; actorii de decizie din domeniu sunt împiedica郡i atât de nivelurile sc<zute de capacitate 
tehnic<, cât 群i de lipsa de date, de dovezi 群i de consens pentru elaborarea politicilor eficiente; 
lipsesc competen郡ele în gestionarea proceselor digitale în rândul profesioni群tilor - exist< o 
mul郡ime de proceduri pe care medicii de familie trebuie s< le respecte 群i în general, majoritatea 
folosesc doar sisteme de calcul în scopuri administrative, cu consulturile medicale scrise doar 
pe hârtie. Companiile care furnizeaz< solu郡iile digitale nu permit analiza u群oar< a datelor, iar 
în prezent majoritatea medicilor de familie folosesc doar 20% din poten郡ialul sistemelor lor; o 
parte din sistemele informatice ale CNAS sunt dep<群ite din punct de vedere tehnologic; 
sistemul de telemedicin< în zonele rurale nu este opera郡ional. Sectorul privat ofer< niveluri de 
servicii „normale”, dar la un pre郡 ridicat; nu exist< încredere în schimbul de date 群i informa郡ii 
群i nu exist< tablouri de bord care s< permit< managerilor 群i planificatorilor s< 群tie ce este nevoie, 
cine are nevoia 群i unde; fluxurile majore de date sunt c<tre CNAS în scopuri de plat<. 

Activitatea Casei Na郡ionale de Asigur<ri de S<n<tate (CNAS) presupune îndeplinirea unor 
func郡ii specifice domeniului asigur<rilor sociale de s<n<tate. Acestea presupun administrarea 
fondurilor colectate de la contribuabili precum 群i finan郡area serviciilor medicale necesare 
asigura郡ilor. Platforma informatic< din asigur<rile de s<n<tate (PIAS) gestionat< de Casa 
Na郡ional< de Asigur<ri de S<n<tate, cuprinde Sistemul informatic unic integrat (SIUI), Sistemul 
na郡ional al cardului de asigur<ri sociale de s<n<tate (CEAS), Sistemul na郡ional de prescriere 
electronic< (SIPE) 群i Sistemul dosarului electronic de s<n<tate al pacientului (DES) 群i 
gestioneaz< un num<r de peste 18 milioane de persoane beneficiare de servicii medicale 群i 
medicamente, un num<r de peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii 
medicale 群i medicamente, peste 700.000 de servicii raportate 群i validate zilnic, din care 
aproximativ 200.000 sunt prescrip郡ii medicale, datele fiind structurate în peste 420.000 tabele 
format Oracle. CNAS are în subordine 43 de case de asigur<ri de s<n<tate jude郡ene 群i cea a 
municipiului Bucure群ti. 

Informa郡iile administrative despre asigura郡i provin din diverse surse externe CNAS, astfel, 
exist< un num<r de aproximativ 22 institu郡ii cu care CNAS schimb< date într-un mod 
nestandardizat 群i ineficient. 
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Echipamentele (hardware) din PIAS au fost achizi郡ionate începând cu 2002 şi majoritatea sunt 
perimate, „end of production„, „end of life„ nu se mai produc piese de schimb pentru înlocuirea 
celor defecte 群i nu se mai poate asigura atingerea obiectivelor func郡ionale, având în vedere 
cre群terile importante ale num<rului de furnizori şi de servicii medicale de la cele de la nivelul 
anului 2002 la cele din prezent. 

În plus, opera郡iile cu datele din PIAS se fac direct pe baza de produc郡ie, datele sunt accesate 
simultan de foarte mul郡i utilizatori iar volumul acestor date fiind mare, procesul este îngreunat, 
ajungându-se des la blocaje 群i chiar la necesitatea reini郡ializ<rii proceselor. 

La momentul actual, în comparaYie cu evoluYia tehnologic< hardware şi software, cu creşterea 
exponenYial< a num<rului de contracte şi a serviciilor medicale oferite, precum şi cu continuele 
cerinYe de interoperabilitate cu alte sisteme la nivel naYional şi european, tehnologiile PIAS sunt 
perimate şi grav subdimensionate. Din aceste motive, funcYionarea PIAS este deficitar< iar 
operarea la nivelul furnizorilor de servicii medicale se face cu timpi mari de întârziere, în 
deficitul asiguratului. Acest lucru este u群or de constatat chiar 群i în perioade normale când 
accesul 群i interac郡iunea cu sistemul din partea celor care ofer< servicii medicale este extrem de 
lent< 群i anevoioas<, creând blocaje 群i f<când se piard< timp pre郡ios de c<tre personalul medical 
群i cet<郡eni. Având în vedere magnitudinea problemelor 群i disfunc郡ionalit<郡ilor, singura soluYie 
posibil<  este reprezentat< de redimensionarea PIAS, standardizarea 群i actualizarea acesteia la 
necesit<郡ile actuale impuse de num<rul efectiv al conexiunilor 群i de cerin郡ele de prelucrare a 
datelor.  

 

Obiectiv:  

Obiectivele acestei investi郡ii sunt urm<toarele: 

- reducerea timpilor de lucru atât pentru furnizorii de servicii medicale cât 群i pentru 
angaja郡ii CNAS/CAS, în interesul direct al cet<郡eanului; 

- asigurarea unei func郡ion<ri optime 群i performante; 

- asigurarea securit<郡ii cibernetice a sistemelor din cadrul PIAS cu implementarea 
normelor GDPR; 

- consolidarea capacit<郡ii institu郡iilor centrale, regionale 群i locale din domeniul s<n<t<郡ii 
de a gestiona digital datele din sistemul de s<n<tate; 

- îmbun<t<郡irea integr<rii verticale 群i orizontale a institu郡iilor sanitare din România prin 
intermediul infrastructurii digitale; 

- accelerarea adopt<rii solu郡iilor de telemedicin< 群i eficientizarea proceselor implicate. 

Deficien郡ele tehnologice ale PIAS fac ca CNAS s< nu reu群easc< integrarea corect< cu sistemele 
informatice ale furnizorilor de servicii medicale afla郡i în contract. De asemenea, vechimea 
tehnologiilor 群i solu郡iilor arhitecturale ale PIAS fac ca platforma s< nu poat< opera cu modulele 
recomandate la nivel european (building blocks europene) f<când sistemul ilizibil 群i deseori 
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inaccesibil pentru furnizorii sau asiguratorii transfrontalieri din UE. Singura soluYie este 
refacerea pe baz< de soluYii noi şi pe baza unei reproiect<ri complete, rezultat< şi din viziunea 
european< asupra domeniului s<n<t<Yii (building blocks). 

În concluzie, PIAS gestioneaz< un volum enorm de date pentru procese de lucru 群i 
func郡ionalit<郡i care se bazeaz< pe o platform< informatic< perimat< moral 群i fizic, a fost 
completat< la diverse momente de timp cu func郡ionalit<郡i în diverse tehnologii prin proiecte 
adiacente, a devenit subdimensionat< 群i perimat< tehnologic, fiind absolut necesar s< fie 
redimensionat< 群i standardizat<, motiv  pentru care se justific< proiectul „Redimensionare 群i 
standardizare sistem informatic CNAS. 

Rezultatele proiectului vor fi concretizate în instrumente informatice flexibile, reutilizabile 群i 
interoperabile. Pentru a atinge un nivel al serviciilor conform cu arhitectura european< de 
interoperabilitate va fi asigurat< migrarea 群i integrarea în structurile de date existente a tuturor 
datelor disponibile, astfel încât acestea s< sus郡in< func郡ionarea în timp real a serviciilor oferite. 
Totodat< implementarea func郡ionalit<郡ilor va implica alinierea infrastructurilor de identificare 
群i autorizare na郡ional< cu cele ale statelor membre ale UE, într-o schem< transna郡ional<, 
conform regulamentului EIDAS. În realizarea proiectului se vor respecta prevederile Strategiei 
de securitate cibernetic< a României şi a Planului de acYiune la nivel naYional privind 
implementarea Sistemului naYional de securitate cibernetic<, aprobat prin Hot<rârea nr. 
271/2013. 

Proiectul î群i propune realizarea unui proces complex de integrare, standardizare, planificare, 
coordonare, sincronizare, armonizare şi desf<şurare a acYiunilor în spaYiul cibernetic pentru 
protecYia, controlul şi utilizarea reYelelor de calculatore în scopul obYinerii superiorit<Yii 
informaYionale, concomitent cu neutralizarea amenin郡<rilor. 

Pentru asigurarea securit<Yii cibernetice se vor stabili şi aplica profile şi cerinYe de securitate 
adaptate 群i conforme cu infrastructurile cibernetice naYionale 群i europene, relevante din punct 
de vedere al funcYion<rii corecte a infrastructurilor critice cu asigurarea rezilienYei 
infrastructurilor cibernetice. Prin proiect se va asigura starea de securitate prin cunoaşterea, 
prevenirea şi contracararea vulnerabilit<Yilor, riscurilor şi ameninY<rilor la adresa securit<Yii 
cibernetice, prin definirea, stabilirea 群i aplicarea unui set de m<suri specifice la standarde 
interna郡ionale privind utilizarea spaYiului cibernetic. 

În cadrul proiectului se va dezvolta un ansamblu de m<suri proactive şi reactive prin care se va 
asigura confidenYialitatea, integritatea, disponibilitatea, autenticitatea şi nonrepudierea 
informaYiilor în format electronic, a resurselor şi serviciilor publice sau private, din spaYiul 
cibernetic. M<surile proactive şi reactive vor include politici, concepte, standarde şi ghiduri de 
securitate, managementul riscului, activit<Yi de instruire şi conştientizare a utilizatorilor 
sistemului, implementarea de soluYii tehnice de protejare a infrastructurilor cibernetice, 
managementul identit<Yii, managementul consecinYelor. Aceste m<suri vor asigura ap<rarea 
cibernetic< prin monitorizare, analiz<, detectare, contracarare a agresiunilor şi asigurare a 
r<spunsului oportun împotriva ameninY<rilor cibernetice specifice. st
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Implementare: 

Un prim pas în implementarea acestei investi郡ii este evaluarea sistemului PIAS func郡ional în 
prezent, în vederea cartografierii infrastructurii disponibile (hardware, software), identificarea 
vulnerabilit<郡ilor tehnice, problemelor de capacitate 群i oportunit<郡ilor de integrare cu alte 
sisteme din domeniul medical din România. În func郡ie de nevoile identificate la acest nivel, 
echipamentele care sus郡in PIAS la nivel na郡ional 群i juden郡ean vor fi adaptate la exigen郡ele 
tehnice ale prezentului, atât la nivel de performan郡<, cât 群i în ceea ce prive群te siguran郡a 
informa郡iilor. Acest demers va remedia problemele existente privind fiabilitatea sistemului, 
crescând în acela群i timp capacitatea acestuia, în preg<tirea elementelor noi la nivel de 
func郡ionalitate. De asemenea  

În detrimentul înlocuirii integrale a PIAS cu alt sistem, opera郡iune asociat< invariabil limitarea 
accesului la servicii medicale în perioada de tranzi郡ie de la un sistem la altul, CNAS va lucra 
împreun< cu Casele de Asigur<ri de S<n<tate la nivel jude郡ean 群i cu Casa Asigur<rilor de 
S<n<tate a Ap<r<rii, Ordinii Publice, Siguran郡ei Na郡ionale 群i Autorit<郡ii Judec<tore群ti (CASA 
OPSNAJ) pentru a schimba sistemul în mod incremental, f<r< a perturba func郡ionarea acestuia. 

La nivel de dezvoltare a solu郡iei software, investi郡ia va urm<ri transformarea PIAS dintr-un 
sistem aparent modular, cu func郡ionalitate fragmentat<, într-un sistem e-health ce func郡ioneaz< 
ca un tot unitar, deservind în timp real nu doar pl<titorul din sistemul de s<n<tate (CNAS), ci 
群i mai ales nevoile pacien郡ilor. Pentru a atinge acest obiectiv, interfa郡a modulelor PIAS (SIUI, 
CEAS, DES, SIPE) va suferi modific<ri pentru a: 

• asigura un mediu prietenos 群i accesibil pentru utilizatori, inclusiv cei cu dizabilit<郡i; 

• îmbun<t<郡i interconectarea 群i interoperabilitatea acestor sisteme; 

• permite func郡ionalit<郡i noi (ex. digitalizarea unor documente conexe actului medical);  

• optimiza fluxurile de date, monitorizarea electronic< a obiectivelor generale, 

obiectivelor specifice, activit<郡ilor 群i indicatorilor de performan郡< asuma郡i la nivelul 

CNAS/CAS/furnizor de servicii medicale; 

• permite interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul administra郡iei publice 

inter institu郡ional, utilizarea datelor organiza郡ionale încruci群ate 群i a resurselor 

existente la nivel na郡ional (în linie celelalte investi郡ii planificate la acest nivel). 

 
Concomitent, pentru a servi componentele pilonului de s<n<tate, sistemul e-health va trebui s< 
extind< rolul PIAS în afara CNAS, prin dezvoltarea unor module noi care deservesc activitatea 
Ministerului S<n<t<郡ii 群i a institu郡iilor implicate în politicile de s<n<tate la nivel na郡ional (ex. 
DSP, INSP, ANMDMR). Ca o premis< esen郡ial< pentru a putea implementa aceste module la 
nivelul institu郡iilor descrise mai sus, un proces de digitalizare va fi demarat, prin achizi郡ionarea 
群i instalarea echipamentelor necesare 群i instruirea personalului tehnic la nivel local care va 
realiza implementarea 群i diseminarea local< a procedurilor de accesare a noilor module e-
health.  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.II.1 Cloud guvernamental  
ｧi sisteme publice digitale 

 

 

 

Modulele noi previzionate pentru dezvoltarea sistemului de e-health sunt: 

• registre de boal< modulare, adaptabile ce permit agregarea 群i generarea rapoarte 
automatizate; 

• interfa郡< pentru telemedicin< 群i monitorizarea pacien郡ilor; 
 

Dimensiunea de telemedicin< a investi郡iei va permite dezvoltarea 群i testarea unuei mediu online 
securizat pentru comunicarea dintre medic 群i pacient sau între medici, ce respect< directivele 
europene privind siguran郡a datelor 群i domeniul e-health. În func郡ie de echipamentele 
disponibile în teritoriu, se va urm<ri posibilitatea de monitorizare la distan郡< a pacientului prin 
parametri medicali 群i colaborare între clinicieni.  

Noul mediu online dezvoltat pentru telemedicin< va fi integrat cu module PIAS 群i disponibil 
în mod nerestric郡ionat în sistemul de s<n<tate. Pe de alta parte, investi郡iile hardware necesare 
pentru accesul la mediul online (ex. computer) vor fi prioritizate în zonele izolate sau slab 
deservite de furnizori de serviciii medicale la nivelul fiec<rei regiuni de dezvoltare.  

De asemenea, cei mai vulnerabili beneficiari ai sistemului de asigur<ri de s<n<tate vor fi 
prioritiza郡i atât la nivelul investi郡iilor în echipamente necesare pentru monitorizare, cât 群i în 
ceea ce prive群te eforturile de a interconecta dispozitive existente pentru servicii de telemedicin< 
(ex. pacien郡i din programele na郡ionale de s<n<tate, pacien郡i vârstnici sau imunocompromi群i 
care prezint< risc prin deplasarea în cadrul spitalelor, mai ales în contextul pandemiei COVID-
19). Criteriile exacte în baza c<rora se vor  defini zonele geografice 群i grupurile popula郡ionale 
vulnerabile vor fi comunicate în mod transparent de c<tre Ministerul S<n<t<郡ii în urma unei 
analize la zi a nevoilor de servicii 群i a infrastructurii existente. Aceast< m<sur< urm<re群te în 
mod complementar cu investi郡ia în medicina primar< 群i comunitar<, cre群terea semnificativ< a 
accesului la servicii medicale în rândul popula郡iei defavorizate. 

Pentru a asigura calitatea actului medical 群i func郡ionalitatea platformei de telemedicin<, 
Ministerul S<n<t<郡ii va furniza materiale interactive de instruire pentru utilizatori 群i va organiza 
periodic sesiuni online de instruire 群i întreb<ri privind noul mediu online. 

În sprijinul implement<rii cu succes a registrelor de boal<, Ministerul S<n<t<郡ii va urm<ri 
dezvoltarea infrastructurii tehnice în cadrul spitalelor 群i dezvoltarea materialelor de instruire 
pentru personalul medical 群i auxiliar care va interac郡iona cu aceste sisteme. Num<rul 群i tipul 
registrelor (popula郡ional, baz< de date, etc.), precum 群i patologiile care fac obiectul acestora va 
fi stabilit de Ministrul S<n<t<郡ii în func郡ie de mai mul郡i factori: epidemiologici – morbiditate 群i 
mortalitate; povara economic<; existen郡a ini郡iativelor pilot; complementaritatea cu proiecte sau 
ini郡iative existente; colaborarea cu societ<郡ile medicale 群i comisiile de specialitate ale 
Ministerului S<n<t<郡ii; infrastructura tehnic< necesar<; calificarea personalului 群i a actorilor 
implica郡i. 

Investi郡ia este complementar< cu reforma gestion<rii fondurilor publice din s<n<tate (pilon 
s<n<tate, R1), prin colectarea 群i furnizarea informa郡iilor net superioare privind o palet< larg< 
de serviciii prestate în sistemul de s<n<tate (complementar cu M3 群i M4 – publicarea 
informa郡iilor privind cheltuielile din sistem) 群i prin posibilitatea armoniz<rii mencanismelor de 
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plat< pentru ameliorarea disparit<郡ilor de acces din sistem 群i tranzi郡ia paradigma e-health prin 
modific<ri la nivelul contractului-cadru care reglementeaz< condiYiile acord<rii asistenYei 
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive 
în cadrul sistemului de asigur<ri sociale de s<n<tate.  

De asemenea, investi郡ia e-health prezint< sinergii cu reforma managementului serviciilor de 
s<n<tate 群i a resurselor umane din s<n<tate (R3), atât la nivelul resursei umane în s<n<tate, 
component< esen郡ial< pentru succesul revitaliz<rii digitale la nivel na郡ional, cât 群i prin 
generarea ingredientelor pentru definirea 群i implementarea unui cadrul de performan郡< în 
sistemul de s<n<tate, folosind instrumente digitale moderne (PIAS redimensionat 群i optimizate) 
ce pot sta la baza politicilor de s<n<tate bazate pe dovezi. 

Grup Мint<: MS, MApN, personal medical, popula郡ia general< 

Ajutor de stat:  Aceast< investi郡ie este destinat< actorilor parte din sistemul universal de 
asigur<ri de s<n<tate din România, urmarind un obiectiv social, sus郡inut de principiul 
solidarit<郡ii, care func郡ioneaz< sub supravegherea statului, finan郡at direct din contribu郡ii de 
asigur<ri sociale 群i alte resurse de stat 群i care furnizeaz< servicii gratuite pe baza acoperirii 
universale. A群adar interven郡ia, nu face obiectul unei scheme de ajutor de stat. 

Calendar: 2021-2026. 

 

A.5 Digitalizarea sistemului judiciar 

 

Provoc<ri: Provoc<rile pe care sistemul judiciar trebuie s< le dep<群easc< vizeaz< aspecte 
precum: procese de lucru birocratice, utilizarea documentelor preponderent pe hârtie, sisteme 
IT fragmentate/insulare, multe camere tehnice (data rooms) instalate în diverse autorit<郡i 
publice, dar nici un centru de date/data center. Totodat<, resursele tehnice 群i umane sunt 
limitate. La nivel de guvernare IT sunt caren郡e de coordonare cross-sector judiciar, iar 
interoperabilitatea este limitat< infra-sector. Pe de alta parte, capabilit<郡ile de raportare, 
generarea de analize complexe 群i statistice sunt reduse, inclusiv pentru publicarea de date 
deschise. Aceast< situa郡ie genereaz< riscuri inerente de securitate cibernetic< 群i în continuitatea 
opera郡ional</business continuity.    

Obiectiv: Investi郡ia vizeaz< transformarea digital< pentru trecerea la documente electronice 
simultan cu accelerarea utiliz<rii semn<turilor 群i sigiliilor electronice, modernizarea registrelor 
na郡ionale, cre群terea  interoperabilit<郡ii cu autorit<郡i publice na郡ionale 群i din UE, înt<rirea 
securit<郡ii cibernetice 群i a  guvernan郡ei IT, pentru îmbun<t<郡irea accesului la informa郡ie 群i 
eficientizarea proceselor în tot sistemul judiciar. 

Transformarea digital< cuprinde mai multe m<suri integratoare 群i de suport prin care se 
urm<re群te generalizarea utilizarii documentelor electronice, inclusiv a probelor in format 
digital, simultan cu accelerarea utilizarii semnaturilor si sigiliilor electronice. Atingerea acestui 
obiectiv este conditionata si de o intarire a interoperabilitatii si securitatii cibernetice. Odata 
atins acest obiectiv creste schimbul de date pe plan national, precum si cooperarea 
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transfrontaliera in materie civila si penala. Accesul la justitie este urmarit si prin alte politici 
precum optimizarea infrastructurii judiciare 

Implementare: Transformarea digitala în cadrul sistemului juridic se va face etapizat, cu 
respectarea principiilor EU de „sharing and reuse”, „once only” si „user centric”, prin adoptarea 
urmatoarelor masuri:   

Etapa I (2021-2022) 

Ministerul Justitiei se afla deja in prima etapa de implementare a sistemului RMS (management 
financiar, resuse umane) si de utilizare a unui document management system. Aceste sisteme 
vor folosite, în viitor, în întreg sistemul judiciar. In perioada 2021-2022, va fi necesar< 
aplicarea unor politici de intarire a capacitatii institutionale, respectiv de dezvoltare a 
guvernantei IT, prin care sa se asigure coordonarea strategica pentru sectorul justitiei si 
eficientizarea aspectelor de administrare IT de zi cu zi prin echipe operationale, inclusiv pentru 
securitate cibernetica si protectie a datelor personale. Separat, va fi dezvoltat< capacitatea de 
analiz< si de realizare a unor statistici complexe, precum 群i de publicare de date deschise (open 
data),. Se va face tranzitia catre utilizarea semnaturii electronice si a sigiliului electronic in 
întreg sistemul judiciar.  Se va intocmi un plan de actiune pentru preluarea bunelor practici, 
nationale si internationale si, unde este posibil, sistemele IT tip dosar electronic existente in 
sistemul judiciar se vor generaliza la nivel national („sharing and reuse”) 

Etapa II (2022-2023). In faza a doua, se va face upgradarea sistemului ECRIS 4 prin tranzi郡ia 
de la severe locale (instalate in peste 200 de locatii) la servere centrale utilizate în comun prin 
virtualizare si utilizarea unitara a solutiilor (extensiilor ECRIS) pentru administrarea dosarelor 
elecronice. In aceasta etapa se va face actualizarea politicilor de guvernan郡< IT, de securitate 
cibernetic< pentru protec郡ia datelor personale (GDPR) 群i de resurse umane pentru speciali群tii 
IT din sectorul justi郡ie. De asemenea, se va trece la generalizarea utilizarii semnaturilor si 
sigiliilor electronice de catre judecatori, procurori, grefieri si parteneri majori (avocati, notari, 
executori judecatoresti) pentru comunicarea de zi cu zi de documente semnate. Pentru sigiliul 
elecronic va fi nevoie de clarificari legale. In aceasta etapa se va realiza  modernizarea 
infrastructurii (servere, storage, echipamente LAN/WAN) si dotarea cu statii de lucru si alte 
echipamente de tip birou pentru eficientizarea activitatii si reducerea riscurilor operationale.  

Etapa III (2023 – 2026). Se va focaliza pe finalizarea implementarii si operationalizarii 
proiectelor angajate si, in special, ECRIS 5. Simultan, se va aplica strategia de trecere la o 
abordare unitara IT cross sector justitie. Se va urmari intarirea politiciilor  de securitate 
cibernetica (inclusiv continuitate operationala business continuity), protectiei datelor personale 
si se vor extinde schimburile de date – interoperabilitate atat la nivel  national cat si cross EU, 
inclusiv cu sistemele e-Evidence Digital Exchange System (eEDES), eCODEX . Totodata, se 
vor realiza studii si se va face dezvoltarea de prototipuri pentru introducerea de tehnologii 
inovative (Al, blockchain). De asemenea, se va face analiza si trecerea la implementare 
arhivelor digitale in sistemul judiciar. 

Investitiile privind transformarea digitala vizeaz< instantele, inclusiv Inalta Curte de Casatie si 
Justitie, CSM, Parchetul General, Ministerul Justitiei si autoritatile publice subordonate.  
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Investitiile urmaresc: 

• Pentru ECRIS 4 (versiunea curenta in exploatare de management de dosare), tranzi郡ia 
de la severe locale la servere centrale utilizate în comun prin virtualizare si, pe cat posibil, 
extinderea capabilitatilor de dosar electronic intr-o abordare nationala (acum exista mai 
multe versiuni locale, la nivel de curti de apel, in exploatare);   

• Modernizarea infrastructurii IT de la nivel local (instante, parchete, birouri etc): servere 
de management/administrare LAN, scanner, laptopuri etc, achizi郡ia de echipamente de tip 
video conferin郡< si alte echipamente specializate pentru persoane cu dizabilitati;  

• Pornind de la situa郡ia actual< cu foarte multe camere de date (data rooms), pentru 
mic群orarea riscurilor opera郡ionale 群i a costurilor administrative, se construie群te un centru 
de date integrat in Cloud-ul Guvernamental (Investi郡ia 1); 

• Îmbunata郡irea capacita郡ilor privind securitatea cibernetic< atât la nivel central, cât 群i la 
nivel local (in special instan郡e, dar si parchete 群i penitenciare). Sunt incluse achizi郡ia de 
echipamente, software, instruire 群i alte servicii pentru cyber security; 

• Modernizarea dotarii tehnice pentru supravaghere video, audio si alte echipamente 
specializate pentru alte procese critice (ex. microscoape digitale pentru expertiza 
criminalistica); 

• Pentru trecerea de la arhive fizice la cele digitale, se va face un studiu 群i un proiect pilot 
la nivel de sistem judiciar si se va planifica detaliat digitalizarea fondului arhivistic 
existent; 

• Achizitiile de servicii pentru cre群terea capacit<郡ii de raportare si statistici si extragere 
de open data, inclusiv îmbun<t<郡irea pe termen scurt a capacit<郡ii de raportare (inclusiv 
date deschise) din sistemul actual ECRIS 4; 

• Servicii de cercetare-proiectare-dezvoltare de studii si prototipuri pentru introducerea 
de tehnologii inovative (inteligenta artificiala, blockchain); 

• Servicii si echipamente pentru dezvoltarea unei retele de prelucare a informatiilor 
clasificate in sistemul penitenciar; 

• Generalizarea aplicatiilor/platformelor de tip document management  in tot sistemul 
judiciar  

• Generalizarea unei solutii tehnice destinate anonimiz<rii hot<rârilor judec<tore群ti 

• Testarea 群i implementarea unui soft de conversie audio în text, în limba român< 
(aplica郡ie de tipul speech-to-text) la Inalta Curte de Casatie si Justitie; 

• Configurarea noii versiuni a site-ului web a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 群i a 
platformei software adiacente acestuia; 

• Implementarea unui nou sistem care s< permit< videoconferin郡e securizate pentru 
participarea judec<torilor la activit<郡ile desf<群urate online la nivelul la Inaltei Curti de 
Casatie si Justitie; 
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• Dezvoltarea unei func郡ionalit<郡i de management al dosarelor 群i principalelor tipuri de 
documente din acestea prin folosirea codurilor de bare sau a celor de tip QR la Inalta Curte 
de Casatie si Justitie; 

 

Grup Мint<: cetatenii care se adreseaza sistemului judiciar (pentru actul de justitie si informatii 
din registrele nationale si alte date deschise), practicienii din sistemul judiciar: avocati, notari, 
executori, juri群ti/consilieri juridici, personalul autoritatilor din sistemul judiciar: Consiliului 
Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, instan郡ele de judecat<, Ministerului 
Public 群i parchetele, Ministerul Justi郡iei 群i autoritatile public subordonate. 

Ajutor de stat:  Nu este cazul, întreprinderile selectate pentru realizarea acestei investi郡ii, vor fi 
selectate prin intermediul unei proceduri competitive, transparente, necondi郡ionate, 
nediscriminatorie 群i suficient promovat<. 

Calendar: 2021-2026. 

 

A.6  Investi郡ii pentru digitalizarea în domeniul mediului 

Provoc<ri: România sufera - in mod sistemic si persistent, conform Comisiei Europene - de 
acces deficitar la informa郡iile legate de mediu, cum ar fi managementul de群eurilor, calitatea 
aerului, calitatea apei potabile, suprafata de spatiu verde in zonele urbane etc. Aceast< situa郡ie 
este generat<, pe de o parte, de eviden郡a, colectarea 群i agregarea deficitar< a datelor la nivel 
local si na郡ional, ceea ce se reflect< în calitatea sc<zut< a statisticilor, în discrepan郡ele mari 
dintre diferite baze de date care se refer< la acelea群i raport<ri (ex. date diferite la nivelul Min. 
Mediului, ANPM, AFM, GNM), precum 群i în accesibilitatea limitata sau inexistenta a acestor 
date de catre public, pe site-uri ale diferitelor institu郡ii, în formate diferite, care nu pot fi 
agregate sau a c<ror agregare releva discrpante majore. 

Utilizarea raport<rilor necorespunz<toare ca punct de referin郡< pentru implementarea unor 
proiecte 群i planuri de ac郡iune concrete implic< riscuri de eroare material<, cheltuieli supra- sau 
subdimensionate, îngreuneaz< 群i întârzie îmbun<t<郡irea indicatorilor de performan郡< de mediu 
a României în ceea ce prive群te obiectivele asumate prin aderarea la UE. 

Proiectul promoveaz< politicile publice bazate pe dovezi, transparenYa guvernamental<, 
utilizarea de noi tehnologii în administraYie şi încurajarea particip<rii civile la viaYa public<, 
prin colaborarea  cu  membrii  comunit<郡ii  (cet<郡eni, ONG-uri, mediul academic, mediul 
privat) 群i cu alte autorit<郡i 群i institu郡ii publice. De asemenea, va asigura cadrul procedural 
pentru  implementarea ac郡iunilor necesare respect<rii principiilor de guvernare deschis<, asa 
cum sunt acestea descrise in Open Data Partnership. 

Obiectiv:  

Implementarea unui sistem informatic integrat pentru sustinerea dezvoltarii durabile, 
imbunatatirea infrastructurii si calitatii mediului, protectia naturii si conservarea biodiversitatii. st
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Dezvoltarea infrastucturii hardware si software prin extinderea serviciilor electronice in sistem 
informatic integrat de supraveghere, control si asigurare a integritatii fondului forestier care va 
fi implementat utilizând solutii tehnologice mature, de tip enterprise, recunoscute pe plan intern 
si international. 

Digitalizarea a 27 de servicii publice din domeniul mediului; monitorizarea si colectarea 
datelor de mediu, dezvoltarea sistemului online de depunere a documentelor, atat de persoane 
fizice cat si de persoane juridice. 

Elaborarea unui serviciu informatic integrat de supraveghere, control, monitorizare a fondului 
forestier, utilizarea de solutii tehnologice pentru paduri si monitorizarea transportului de masa 
lemnoasa integrate prin utilizarea sistemelor de monitorizare video. 

Reforma vizeaz< o component< de transformare digitala în Domeniul de Interven郡ie Mediu, 
Schimb<ri climatice, Energie 群i tranzi郡ie verde, calitatea aerului care nu implic< niciun risc 
asupra mediului înconjur<tor. 

Implementare:  

Sistemele informatice vor fi implementate de catre Autoritatea publica centrala de mediu prin 
structurile aflate in coodonare si subordonare ale acesteia respective Agentia Nationala pentru 
Protectia Mediului la nivel central si prin structurile descentralizate, Garda Nationala de Mediu, 
Regia Nationala a Padurilor, Garda Forestiera, precum si a structurilor regionale si judetene. 

Obiectivul sistemului informatic integrat de supraveghere, control si asigurare a integritatii 
fondului forestier va utiliza sisteme si echipamente moderne de supraveghere si control. 
Sistemul va avea o arhitectura distribuit<, astfel: 
 
• componenta central<, în dou< centre de date de complexitate deosebit< 

Componenta informatic< local< ofer< abilitatea de a recep郡iona cantit<郡i mari de date dintr-o 

varietate de surse:  

• sisteme de tip drone - aeronave f<r< pilot (UAV) 

• sisteme satelitare  

• sisteme video monitorizare a fondului forestier de a le analiza rapid 群i de a oferi rezultate 

semnificative într-o form< u群or de în郡eles. 

 
Sistemul informatic integrat de supraveghere, control si asigurare a integritatii fondului 
forestier va fi implementat utilizând solutii tehnologice mature, de tip enterprise, recunoscute 
pe plan intern si international. Sistemul va putea fi implementat etapizat astfel:  
Etapa I (30 luni):  
 
• Livrarea, instalarea si configurarea Sistemului informatic integrat de supraveghere, control si 

asigurare a integritatii fondului forestier 
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Etapa II (8 luni):  

• Implementarea de solutii/instrumente de securitate ce vor asigura confidentialitatea, 

disponibilitatea si integritatea datelor/documentelor . 

• Instruirea utilizatorilor aplicatiei 
 

• Digitalizarea serviciilor publice in domeniul mediului vor fi implementate in trei 

etape :Dezvoltare infrastructura hardware 群i software de baz< pentru dezvoltarea 群i 

extinderea serviciilor electronice existente in cadrul ANPM 

• Dezvoltare/extindere servicii electronice 

• Implementarea unei platforme integrate pentru investiga郡ii si alertare în ceea ce prive群te 

evenimentele de securitate 

Interven郡ia porne群te de la premisa implic<rii a cât mai mul郡i din stakeholderii care colecteaz<, 
raporteaz<, utilizeaz< sau doar vizualizeaz< în scop informativ datele de mediu ce fac obiectul 
interven郡iei propuse. Abordarea participativ< (prin grupuri tehnice de lucru, focus grupuri, 
consultare public< prin chestionare 群i sondaje de opinie) va asigura transparentizarea procesului 
群i va cre群te gradul de încredere în noua surs< unitar< de acces date de mediu. 

Grup Мint<: Autoritatea publica central< de mediu, populatia general<, mediul antreprenorial. 

Ajutor de stat:  Nu este cazul, întreprinderile selectate pentru realizarea acestei investi郡ii, se va 
realiza prin intermediul unei proceduri competitive, transparente, necondi郡ionate, 
nediscriminatorie 群i suficient promovat<. 

Calendar: 2021-2026. 

 

A.7  Investi郡ii pentru digitalizarea în domeniul muncii si protectiei sociale 

 

Provoc<ri: Lipsa unor instrumente digitale adecvate pentru  oferirea acestor m<suri a însemnat 
o mare provocare pentru ANOFM. Aplicarea acestor m<suri a condus la necesitatea regândirii 
modalit<郡ilor de transmitere a documentelor necesare stabilirii drepturilor luând in considerare 
si restric郡iile impuse pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
Tehnologia digital< este esen郡ial< 群i va contribui la o redresare mai solid< a societ<郡ilor 群i a 
economiilor. M<surile recente de distan郡are fizic< au scos în eviden郡< importan郡a unei 
infrastructuri digitale moderne care s< garanteze accesul pe scar< larg< la internet 群i 
disponibilitatea serviciilor digitale, indispensabile pentru activit<郡ile de zi cu zi. Investi郡iile în 
digitalizarea întreprinderilor 群i a sectorului public 群i dezvoltarea serviciilor digitale de date în 
sectorul public 群i în cel privat pot favoriza telemunc<, înv<郡area în mediul virtual 群i 群colarizarea 
la domiciliu. Pe lâng< efectul de cre群tere a rezilien郡ei 群i a productivit<郡ii, aceast< tranzi郡ie poate 
contribui, de asemenea, la transformarea verde a economiilor noastre 群i la integrarea grupurilor 
vulnerabile în via郡a economic<.  
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Consecin郡ele muncii nedeclarate se reflect< negativ 群i prin distorsionarea mediului 
concuren郡ial. Angajatorii care utilizeaz< munca nedeclarat< au mai pu郡ine obliga郡ii financiare 
群i se afl< în concuren郡< neloial< cu angajatorii care depun eforturi reale pentru respectarea 
obliga郡iilor legale ce le revin. 

In prezent, în cadrul Inspec郡iei Muncii 群i al inspectoratelor teritoriale de munc<, nivelul de 
digitalizare este redus, mare parte dintre activit<郡ile care s-ar putea realiza digital fiind înc< 
realizate pe suport de hârtie. Neimplementarea semn<turii electronice 群i inexisten郡a unor 
programe informatice adecvate, au ca efect îngreunarea activit<郡ii, generarea 群i circuitul 
documentelor specifice activit<郡ii neputându-se realiza exclusiv în format electronic.  

Întocmirea documentelor de control se realizeaz< pe suport de hârtie, prin completarea 
documentelor cu regim special (proces verbal de control 群i proces verbal de constatare 群i 
sanc郡ionare a contraven郡iilor) 群i a anexelor, care chiar dac< pot fi întocmite electronic trebuie 
printate, neexistând posibilitatea întocmirii  semn<rii 群i comunic<rii electronice, fapt care 
îngreuneaz< activitatea de control 群i procedura ulterioar< de comunicare c<tre contravenient 群i 
c<tre organele fiscale. 

Lipsa digitalizarii proceselor de prelucrare a cererilor de beneficii sociale,in vederea punerii in 
plata,iar pe de alt< parte, rela郡ionarea greoaie cu cet<郡enii,care se realizeaz<  fragmentat,pe 
suport de hârtie,cu timpi mari de solu郡ionare etc. In prezent,o parte dintre pl<郡i se efectueaz<, 
pentru anumite beneficii sociale,printr-un sistem de plata conceput la nivelul anului 2006, cu 
risc major de nefunctionare, pe echipamente din 2009-2010, iar alta parte dintre plati se 
proceseaz< neunitar, in Excell. 

Obiectiv:  

錨 Implementarea unor procese de digitalizare a serviciilor pentru clien郡ii SPO si oferirea 
de masuri personalizate 

錨 Adaptarea resurselor umane SPO la noile procese digitale prin dezvoltarea 
competen郡elor în TIC 

錨 dezvoltarea sistemului informatic al institu郡iei astfel încât s< faciliteze adoptarea unor 
decizii eficiente privind identificarea şi combaterea cazurilor de munc< nedeclarat<; 

錨 îmbun<t<Yirea cadrului legislativ; 
錨 mediatizarea modific<rilor legislative în domeniul relaYiilor de munc< 群i a cazurilor 

grave de înc<lcare a legisla郡iei; 
錨 perfec郡ionarea profesional< a inspectorilor de munc< 群i eficientizarea activit<郡ii 

acestora. 
錨 utilizarea mai eficient< a timpului alocat controlului, diminuarea timpului alocat 

aspectelor procedurale 群i cre群terea timpului alocat verific<rilor, utilizarea mai eficient< 
a resurselor umane 群i materiale disponibile. 

錨 accesarea de pe teren a datelor necesare efectu<rii controlului, existente în baza de date 
a Inspec郡iei Muncii precum 群i a altor institu郡ii (ANF, ONRC, Eviden郡a Popula郡iei, etc) 
precum 群i prin comunicarea în timp util a tuturor situa郡iilor deosebite/incidentelor/ 
dificult<郡ilor, întâmpinate în timpul controlului, pentru a primi informa郡iile, îndrumarea 
群i sprijinul necesare.  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.II.1 Cloud guvernamental  
ｧi sisteme publice digitale 

 

 

 

錨 facilitarea deplas<rii la loca郡iile care trebuie controlate. 
錨 facilitarea procedurii de comunicare a documentelor de control c<tre entitatea 

controlat<, care nu trebuie s< se mai deplaseze (atunci când documentele nu sunt 
încheiate la sediul social al acesteia), la sediul inspectoratului teritorial de munc< sau 
în alt< loca郡ie, în vederea primirii procesului verbal de control. Eliminarea procedurii 
de afi群are la sediul angajatorului a procesului verbal de contraven郡ie, 群i, pe cale de 
consecin郡<, a dificult<郡ilor procedurale pe care le implic<, constând inclusiv g<sirea unui 
martor, precum 群i a prejudiciului de imagine pe care îl poate genera angajatorului, 
documentul fiind vizibil pentru orice persoan< aflat< la loca郡ia respectiv< 群i nu doar 
pentru acesta. 

錨 facilitarea verific<rii  pl<郡ii 群i, dup< caz, a execut<rii amenzilor contraven郡ionale de 
c<tre organele fiscale.  

錨 îmbun<t<郡irea calit<郡ii serviciilor oferite cet<郡enilor 群i mediului de afaceri, printr-o  
utilizare mai eficient< a resurselor 群i scurtarea timpilor de r<spuns la solicit<rile primite. 

錨 Cre群terea capacit<郡ii administrative a ANPIS prin digitalizarea si gestionarea proceselor 
de acordare a tuturor beneficiilor de asisten郡< social<, precum si a capacitatii de reactie 
rapida in situatii de criza. 

錨 Dezvoltarea unui sistem informatic, unitar si integrat la nivelul ANPIS, adecvat 群i 
adaptabil la dinamica schimb<rilor specifice reformelor în domeniul asisten郡ei sociale. 

錨 Modificarea legislatiei referitoare la modul de acordare a beneficiilor sociale, din 
perspectiva digitalizarii.  

錨 Dobandirea competentelor digitale de catre personalul implicat in procesul de acordare 
a beneficiilor de asistenta sociala de la nivelul administratie locale si centrale 

錨 Cresterea gradului de informare si constientizare  a cetatenilor cu privire la acordarea 
beneficililor de asistenta sociala utilizand mijloace moderne de digitalizare. 

Implementare:  

Plecând de la obiectivul propus de digitalizare a serviciilor pentru clien郡ii ANOFM  şi oferirea 
de masuri personalizate, propunerile de reform< din cadrul proiectului sunt un pas important 
din dou< perspective: tr<im într-o er< digital< unde orice serviciu trebuie furnizat 群i digital, iar 
pe de alt< parte digitalizarea serviciilor presupune investi郡ii în infrastructur< 群i formarea 
resurselor umane 群i nu în ultimul rând în concept.  

Maturitatea proiectului este conferit< de faptul c< atât obiectivele cât 群i rezultatele propuse duc 
spre: 

• Transferul prin digitalizare a proceselor/activit<郡ilor desf<群urate de SPO. La momentul de fa郡< 
ANOFM ofer< un singur serviciu online - medierea muncii. Ne propunem ca serviciile 
ANOFM s< fie mai accesibile prin digitalizare. O component< important< a proiectului o 
reprezint< înlocuirea infrastructurii hardware care la momentul de fa郡< nu poate asigura 
acordarea online a serviciilor.  

Echipamentele hardware ale ANOFM din centrul de date din STS au fost puse în func郡iune în 
anul 2009 ceea ce înseamn< c<, echipamentele au ie群it din perioada de garanYie,  având peste 
10 ani de  utilizare neîntrerupt<, fiind uzate fizic 群i moral.  
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La nivelul Agen郡iilor jude郡ene din subordinea ANOFM serviciile informatice sunt  instalate pe 
servere ce au fost achiziYionate şi instalate în anul 2009.  

• Adaptarea resurselor umane SPO la noile procese digitale prin dezvoltarea competen郡elor în 
TIC. Din cele 2175 de posturi sunt ocupate aproximativ 1800 de posturi personalul având  
nevoie de dezvoltarea unor competen郡e digitale. 軍inta propus< în acest proiect este de 1200 de 
persoane formate ceea ce reprezint< peste 65% din personalul existent. Sub acest aspect 
consider<m c< 郡intele propuse în acest proiect sunt unele de amploare pentru SPO. 

Reforma vizeaz< transformarea SPO într-un actor competitiv în domeniul plas<rii for郡ei de 
munc<, oferind posibilitatea clien郡ilor s< acceseze serviciile f<r< a se deplasa la sediul 
AJOFM/AMOFM. 

Implementarea sistemului informatic REGES-ONLINE poate fi realizat< etapizat pe durata a 
doi ani, 2023-2024. Scopul final este implementarea 群i punerea în func郡iune a sistemului 
informatic REGES-ONLINE. 

Digitalizarea activit<郡ii de control, prin implementarea unui sistem informatic adecvat 群i a 
semn<turilor electronice, de la întocmirea documentelor specifice pân< la comunicarea acestora 
atât entit<郡ii controlate cât 群i organelor fiscale, în cazul aplic<rii amenzii, are ca efect 
diminuarea timpului alocat controlului, respectiv, alocat aspectelor procedurale aferente 群i, 
implicit, cre群terea timpului alocat verific<rilor, fapt care conduce la îmbun<t<郡irea activit<郡ii de 
control. 

Simplificarea procedurii de comunicare este atât în beneficiul institu郡iei cât 群i în beneficiul 
destinatarului, respectiv angajatorul controlat 群i organele fiscale care verific< plata amenzii, 
sau, dup< caz, procedeaz< la executarea obliga郡iei fiscale. 

Accesarea de pe teren, prin utilizarea unor dispozitive mobile, respectiv, laptopuri 群i telefoane, 
a datelor necesare efectu<rii controlului, existente în baza de date a Inspec郡iei Muncii precum 
群i a altor institu郡ii (ANAF, ONRC, Eviden郡a Popula郡iei, etc) conduce la efectuarea unor 
verific<ri mai complete. De exemplu, se va putea verifica dac< salariatul a fost declarat 群i 
autorit<郡ilor fiscale, sau dac< datele declarate sunt acelea群i cu cele din   contractul individual 
de munc<. 

Digitalizarea ANPIS include : 

錨 Analiza serviciilor de acordare a beneficiilor de asisten郡< social 群i a proceselor interne 
în vederea digitalizarii 

錨 Revizuirea legislatiei in sensul actualiz<rii, unific<rii 群i simplific<rii procedurilor de 
lucru în vederea  

錨 Proiectarea sistemului informatic si a instrumentelor de digitalizare de la nivelul 
autorit<郡ii administra郡iei  

錨 Achizi郡ionarea echipamentelor(software, hardware, comunica郡ii) pentru digitalizarea 
seviciilor si a echipamentelor necesare sus郡inerii activit<郡ii/asigurarea securit<郡ii datelor 

錨 Dezvoltarea sistemului informatic (software si hardware) st
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錨 Dezvoltarea instrumentelor pentru managementul documentelor si informatiilor (OCR, 
arhiva electronica, secretariat electronic) 

錨 Dezvoltare unui canal de comunicare in timp real cu cetatenii  
錨 Livrarea si conectarea echipamentelor necesare sustinerii activitatilor/asigurarea 

securitatii datelor 
錨 Dezvoltarea instrumentelor de digitalizare si procesare 
錨 Pregatirea stakeholders implica郡i în procesul de acordare a beneficiilor sociale in sistem 

digital 
錨 Campanie de informare si constientizare despre procesul de acordare si administrare a 

beneficiilor sociale  
錨 Achizitie autoturisme electrice pentru activitatile de control si verificare a beneficiilor 

de asistenta sociala si a serviciilor sociale 
錨 Masurarea impactului procesului de digitalizare a serviciilor de acordare a beneficiilor 

de asistenta sociala gestionate de ANPIS 

Grup Мint<:  

Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale, Agen郡ia Na郡ional< de Ocupare  a For郡ei de Munc<, 
Agen郡iile Jude郡ene de Ocupare a For郡ei de Munc<, Inspec郡ia Muncii, Inspectoratele Teritoriale 
de Munc<, Agen郡ia Na郡ional< de Pl<郡i 群i Inspec郡ie Social<, Agen郡iile Jude郡ene de Pl<郡i 群i 
Inspec郡ie Social<  

Ajutor de stat:  Nu este cazul, întrucât  selectarea întreprinderilor pentru realizarea acestei 
investi郡ii, se va realiza prin intermediul unei proceduri competitive, transparente, 
necondi郡ionate, nediscriminatorii 群i suficient promovate. 

Calendar: 2021-2024. 

 

A.8  Investi郡ii pentru realizarea interoperabilit<郡ii Sistemului informatic SMIS2014+  cu 

alte sisteme informatice na郡ionale, utilizand instrumente 群i tehnologii TIC de tip Big Data 

Provoc<ri: SMIS2014+ reprezint< sistemul informatic unitar care are posibilitatea s< 
interac郡ioneze eficient cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC 2014) 群i este 
proiectat având la baz< principiul asigur<rii interoperabilit<郡ii cu alte sisteme informatice, astfel 
încât s< poat< oferi în orice moment situa郡ii operative de ansamblu, precum 群i raport<ri 
specifice 群i detaliate, în func郡ie de nevoile utilizatorilor. 

Este astfel necesar< implementarea unui sistem informatic integrat pentru accesarea facil<, 
armonizata, a bazelor de date proprii 群i externe, care s< faciliteze schimbul electronic de date 
între beneficiari 群i autorit<郡ile de management, organisme intermediare, autorit<郡i de 
certificare, de audit, printr-o transmitere unic< a informa郡iilor necesare sistemelor de gestiune 
群i control. 

Obiectiv: Scopul proiectului îl constituie implementarea unui sistem informatic integrat pentru 
accesarea facil<, armonizata, a bazelor de date proprii 群i externe (SMIS2014+, SMIS-CSNR, 
SEAP/SICAP, sistemul informatic ONRC, MAI prin DEPABD, ANAF, etc), cu ajutorul unor 
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instrumente de automatizare a proceselor cu capabilit<郡i de AI (Artificial Inteligence) 群i ML 
(Machine Learning), în scopul analiz<rii opera郡iunilor finan郡ate din TOATE  Fondurile 
europene (FESI, FEADR, altele ), precum 群i pentru a oferi publicului acces diferen郡iat 群i pe 
baza unor filtre de c<utare avansate, informa郡iile relevante despre finatarile  europene realizate 
sau in curs de implementare. 

Implementare: DCSMISIT din cadrul MIPE, în parteneriat cu institu郡ii parte a sistemului de 
siguran郡< na郡ional< a realizat o prima analiza de system 群i a demrat demersurile priviind 
realizarea unor protocoale de colaborare. 

Investi郡iile avute în vedere consatu în servicii si echipamente hardware si solu郡ii software 
(HW&SW) 群i va con郡ine urm<toarele componente: 

Sistemul propus va con郡ine urm<toarele componente: 

1. Componenta de integrare 群i interoperabilitate care va asigura integrarea 群i interoperabilitatea 
cu: bazele de date ale altor aplica郡ii interne 群i externe care gestioneaz< date cu privire la dosare, 
decizii, hot<râri 群i alte documente relevante 群i aplica郡ii ale unor ter郡i (ONRC, SICAP, ANAF, 
MAI prin DEPABD, CSM etc.) 

2. Componenta de validare a structurilor de date 群i de migrare a datelor existente  (crearea 
con郡inutului bazei de date 群i migrarea datelor existente în prezent în aplica郡iile interne, care se 
preteaz< a fi migrate în noul sistem). 

3. Componenta de BI (Business Intelligence) 群i Rapoarte - afi群are si printare a datelor sub 
forma de rapoarte si tabele, statistici în func郡ie de criterii de raportare prestabilite. 

4. Componenta de automatizare a proceselor cu capabilit<郡i de AI (Artificial Inteligence) 群i ML 
(Machine Learning) 

5. Componenta Portal, format< din: 

I. Un modul extern, disponibil în Internet pentru informarea cet<郡enilor 群i mediului 
de afaceri asupra Open Data  (http://data.gov.ro/). 

II. Un modul intern, disponibil in Intranet-ul institu郡iei, cu acces securizat al 
utilizatorilor pentru o mai bun< organizare 群i comunicare intern<, care s< ofere 
instrumente de ajutor, ghiduri, manuale de utilizare a aplica郡iilor etc 

6. Componenta de management unificat al securit<郡ii (raportare 群i logging investiga郡ional 
pentru conformitate, analize opera郡ionale 群i de investiga郡ii avansate) 

Grup Мint<: MIPE, ADR, STS s toate institu郡iile publice cu care se dezvolt< interoperabilitatea 
(ONRC, MAI, ANAP etc) 

Ajutor de stat:  Nu este cazul, întrucât  selectarea întreprinderile pentru realizarea acestei 
investi郡ii, se va realiza prin intermediul unei proceduri competitive, transparente, 
necondi郡ionate, nediscriminatorie 群i suficient promovat<. 
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Calendar: etapele de implementare pân< în 2026 constau in : 

ズ Achizi郡ia de servicii de consultan郡< 群i asisten郡< tehnic<, avize, acorduri, autoriza郡ii; 

ズ Achizi郡ia de active corporale şi necorporale, inclusiv dezvoltare de software; 

ズ Achizi郡ia de servicii de proiectare, instalare 群i testare de sisteme informatice integrate; 

ズ Achizi郡ia de servicii pentru instruire / formare profesional< specific<; 

ズ Achizi郡ia de servicii pentru auditare intermediar< / final< a proiectului; 

ズ Activitatea echipei interne de proiect.  

ズ Achizi郡ia de servicii de informare 群i publicitate 

 

A.9  Investi郡ii pentru implementarea formularelor electronice eForms in domeniul 

achizitiilor publice 

Provoc<ri: În conformitate cu prevederile legisla郡iei din domeniul achizi郡iilor publice, în 
vederea respect<rii regulilor de publicitate 群i transparen郡<, autorit<郡ile/entit<郡ile contractante au 
obliga郡ia de a transmite spre publicare prin mijloace electronice, la nivel na郡ional (SEAP) 群i 
dup< caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anunYuri privind procedurile de  atribuire a 
contractelor de achizi郡ie public<, sectoriale 群i de concesiune de lucr<ri 群i servicii, cu respectarea 
formatelor-standard stabilite de Comisia European<, în temeiul dispoziYiilor art. 51 din 
Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014, a 
dispoziYiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
februarie 2014 群i a dispoziYiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului. 

În contextul adopt<rii, la data de 23 septembrie 2019 a Regulamentului de punere în aplicare 
(UE) 2019/1780 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anun郡urilor în domeniul 
achizi郡iilor publice 群i de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986, 
utilizarea noilor formulare standard electronice aferente anun郡urilor în domeniul achizi郡iilor 
publice publicate la nivel european va deveni obligatorie începând cu data de 14 noiembrie 
2023.  

În situa郡ia în care pân< la data men郡ionat< în Regulament noile formulare electronice nu vor fi 
implementate la nivel na郡ional, exist< riscul s< fie lansat< o procedur< de infringement 
împotriva României 群i s< fie afectate toate proiectele cu finan郡are din fonduri ale Uniunii 
Europene. 

Obiectiv: Instituite în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al 
Comisiei, publicat la 25 octombrie 2019, formularele electronice standard care urmeaz< s< fie 
utilizate pentru publicarea anun郡urilor de achizi郡ii publice începând cu 14 noiembrie 2023 se 
afl< în centrul transform<rii digitale a achizi郡iilor publice în UE, fiind primele formulare 
standard concepute pentru implementarea digital<. Utilizarea acestora va eficientiza în mod 
semnificativ practicile de achizi郡ii publice atât la nivel european, cât 群i la nivel na郡ional. 
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Implementarea formularelor electronice la nivel na郡ional reprezint< o nou< ac郡iune de 
modernizare a sistemului na郡ional de achizi郡ii publice, atât din perspectiva asigur<rii eficien郡ei, 
transparen郡ei 群i integrit<郡ii acestuia, cât 群i în vederea facilit<rii colect<rii, consolid<rii, 
gestion<rii 群i analizei datelor privind achizi郡iile publice. 

Scopul principal al Investi郡iei este implementarea formularelor electronice - eForms la nivel 
national. 

Investi郡ia vizeaz< urm<toarelor obiective: 

1 - cre群terea transparen郡ei în procedurile de achizi郡ii publice prin furnizarea de instrumente 
digitale care s< previn< neregulile în cadrul procedurilor de achizi郡ii publice 群i, prin urmare, s< 
contribuie la reducerea corup郡iei 群i fraudei în sectorul public; 

2 - armonizarea interfe郡elor 群i a proceselor, precum 群i a îmbun<t<郡irii accesului operatorilor 
economici la procedurile de achizi郡ii publice prin asigurarea unei utiliz<ri transparente 群i 
previzibile în cadrul sistemului na郡ional de licita郡ii electronice; 

3 - îmbun<t<郡irea eficien郡ei administra郡iei na郡ionale, simplificarea procedurilor 群i reducerea 
birocra郡iei atât pentru autorit<郡ile contractante, cât 群i pentru operatorii economici; 

4 - pentru a realiza o guvernan郡< a achizi郡iilor publice bazat< pe dovezi. 

Implementare: Pentru realizarea Investi郡iei, Agen郡ia Na郡ional< pentru Achizi郡ii Publice, 
împreun< cu ADR, va derula nurm<toarele activit<郡i : 

 1. Analiz< reglement<ri eForms 

Aceasta este activitatea de analiz< a Regulamentului de punere în aplicare al Comisiei 
(UE)2019/1780 din 23 septembrie 2019. Scopul acestei activit<郡i este de a în郡elege toate 
cerin郡ele de punere în aplicare a Regulamentului 2019/1780. 

2. Analiza formularelor electronice în compara郡ie cu formularele anterioare 

Aceasta este o analiz< comparativ< a formularelor electronice fa郡< de formularele actuale 
implementate în sistemul electronic. Scopul acestei activit<郡i este de a în郡elege care sunt 
principalele domenii de schimbare. 

3. Analiza eForms a schemelor, listelor de coduri, regulilor de business 群i de validare, 群i 
a etichetelor 

Aceast< activitate este necesar< pentru a în郡elege detaliile de implementare la nivel sc<zut ale 
Regulamentului 2019/1780. Rezultatul acestei analize va constitui baza de referin郡< pentru 
activit<郡ile ulterioare, cum ar fi definirea modelului de date, implementarea formularelor 
electronice 群i integrarea cu alte sisteme. Aceast< activitate este sus郡inut< de documenta郡ia 
privind schema eForms. 

4. Analiza integr<rilor de sistem solicitate de UE st
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Pe baza deciziilor arhitecturale luate în ca urmare a activit<郡ilor descries anterior, aceast< 
activitate va defini necesit<郡ile 群i cerin郡ele de integrare pentru implementarea integr<rii 
formularelor electronice cu.sistemele UE - TED, TED eSenders, eNotices etc. 

5. Adaptare formulare electronice 

Aceast< activitate se bazeaz< pe deciziile arhitecturale luate. Aceast< activitate este 
implementat< în conformitate cu Manualul de implementare a politicii eForms 群i este sus郡inut< 
de documenta郡ia privind schema eForms. 

6. Definirea 群i implementarea modelului de date eForms 

Aceast< activitate va defini 群i va implementa în modelul de date pentru formuarele electronice 
baza de date existent< a sistemului na郡ional de achizi郡ii publice. 

7. Implementarea formularelor 群i notific<rilor electronice 

Aceasta este principala activitate a proiectului 群i presupune implementarea formularelor 
electronice în Sistemul na郡ional de achizi郡ii publice. Aceasta cuprinde toate formularele 群i 
anun郡urile electronice. 

8. Implementarea integr<rii utilizând Building Blocks 

Aceast< activitate va implementa infrastructura hardware 群i software pentru eDelivery, 
eSignature 群i eArchiving. Aceast< activitate include desf<群urarea sistemului eDelivery, 
implementarea punctului de acces eDelivery, implementarea editorului de metadate de servicii, 
a aplica郡iilor de semn<tur< electronic< 群i de arhivare electronic<. De asemenea, include analiza, 
proiectarea, implementarea 群i testarea codului pentru extinderea func郡ionalit<郡ilor sistemului 
na郡ional de achizi郡ii publice cu capacit<郡ile blocurilor de construc郡ie.  

9. Integrarea eForms cu eNotices 

Bazându-se pe rezultatele analizei realizate in cadrul activit<郡ii nr. 3, se va realiza integrarea 
eForms cu eNotices. 

10. Integrarea eForms cu TED eSenders 

Bazându-se pe rezultatele analizei realizate in cadrul activit<郡ii nr. 3, se va realiza integrarea 
eForms cu eSenders. 

11. Integrarea cu instrumentele operate de o organiza郡ie care trimite notific<ri c<tre TED 
eSender 

Bazându-se pe rezultatele analizei realizate in cadrul activit<郡ii nr. 3, prin intermediul acestei 
activit<郡i se va realiza integrarea eForms cu instrumente operate de alte organiza郡ii care trimit 
notific<ri c<tre TED eSender. 

12. Integrarea formularelor electronice cu serviciile existente de Business Intelligence 
pentru raportare consolidate 

Aceast< activitate este necesar< pentru integrarea formularelor electronice cu sistemul Business 
Intelligence disponibil în Sistemul na郡ional de achizi郡ii publice pentru o raportare consolidat<. 
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13. Integrarea eForms cu serviciile de raportare existente pentru raportarea datelor istorice 

Aceast< activitate este necesar< pentru integrarea formularelor electronice cu serviciul de 
raportare existent 群i disponibil în sistemul na郡ional de achizi郡ii publice pentru raportarea datelor 
colectate din formularele 群i notific<rile electronice, cât 群i din bazinul de date istorice. 

14. Cursuri de instruire 

Vor fi oferite cursuri de instruire pentru p<r郡ile interesate 群i pentru utilizatorii externi care 
doresc s< utilizeze formularele electronice. 

15. Suport 

Sprijin opera郡ional pentru implementarea formularelor electronice, timp de un an dup< 
implementare 

Grup Мint<: ANAP, ADR 

Ajutor de stat:  Institu郡iile care implementeaz< investi郡ia o face conform prerogativelor acordate 
prin actul de înfiin郡are 群i nu este o activitate remunerat<, prin urmare nu reprezint< ajutor de 
stat. 

Calendar: 2021- 2023. 

 

A.10  Investi郡ii pentru transformare digitala si automatizare RPA în administra郡ia 
public< 

Provoc<ri:  

Pe baza datelor înregistrate anterior izbucnirii pandemiei, performan郡a României a fost identic< 
în patru din cele cinci dimensiuni DESI2020 m<surate. În ceea ce prive群te serviciile publice 
digitale 群i utilizarea serviciilor de internet, performan郡a României este cea mai sc<zut< înrândul 
statelor membre ale UE, aceast< situa郡ie finnd cauzat< de progresele lente înregistrate în 
general, dar 群i de evolu郡iile politice 群i schimbarea mai multor guverne în ultimii patru ani. 

În contextul actual, generat de pandemia de Covid19, au fost accentuate 群i mai mult deficien郡ele 
serviciilor publice din educa郡ie, s<n<tate, finan郡e publice 群i justi郡ie, respectiv rigiditatea 
acestora 群i lipsa de adaptare la cerin郡ele actuale în materie de digitalizare a serviciilor oferite. 

În general, administra郡ia public< este nevoit< s< dep<群easc< aspecte precum: procese de lucru 
birocratice, utilizarea documentelor preponderent pe hârtie, sisteme IT fragmentate/insulare, 
multe camere tehnice (data rooms) instalate în diverse autorit<郡i publice.  

Totodat<, resursele tehnice 群i umane sunt limitate. La nivel de guvernare IT sunt caren郡e de 
coordonare cross-sector, iar interoperabilitatea este limitat<. Pe de alta parte, capabilit<郡ile de 
raportare, generarea de analize complexe 群i statistice sunt reduse, inclusiv pentru publicarea de 
date deschise. Aceast< situa郡ie genereaz< riscuri inerente de securitate cibernetic< 群i în 
continuitatea opera郡ional</business continuity.    st
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Prin orchestrarea proceselor de automatizare se pot dep<群i  obstacolele birocratice cross-
sectoriale si evolu郡ia proceselor opera郡ionala din administra郡ie într-o maniera agila care va duce 
la debirocratizare intr-un mod organic si natural prin implicarea tuturor actorilor. Ac郡iunile de 
modelare a proceselor de business vor fi in acela群i timp un instrument de cre群tere  al 
interoperabilit<郡ii organiza郡ionale definite de EIF (modul în care administra郡iile publice î群i 
aliniaz< procesele de afaceri, responsabilit<郡ile 群i a群tept<rile pentru a atinge obiective convenite 
în mod comun 群i benefice reciproc, men郡inând în acela群i timp utilizatorii în focus.) 

Automatizarea proceselor robotizate (RPA), reprezinta o nou< categorie de software pentru 
întreprinderi utilizata in mediul digital, replicând modul în care angaja郡ii folosesc un computer 
pentru a desf<群ura procese operationale Exist< multe avantaje în adoptarea RPA, a群a cum este 
ilustrat de Studiul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene privind 
explorarea transform<rii guvernului digital în UE(Exploring Digital Government 
transformation in the EU). Solutiile de tip RPA sunt suficient dezvoltate, scalabile 群i reziliente 
pentru a putea fi utilizate de administratia centrala, într-o varietate de domenii, de la 
administrarea fondurilor, pân< la poli郡ie, asisten郡< medical< sau educa郡ie, deoarece poate 
sprijini calculele fiscale, controalele antifraud<, contractele managementul, raportarea 
criminalit<郡ii, diagnosticarea asisten郡ei medicale 群i gestionarea bazelor de date pentru studen郡i. 
Studiul mentionat afirm<, de asemenea, c< APR este capabil „s< reduc< erorile umane, s< 
reduc< costurile opera郡ionale 群i s< permit< personalului s< se concentreze asupra unor sarcini 
mai valoroase”. 

Digitalizarea, al<turi de adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru / Robotic 
Process Automation (RPA) 群i a celor bazate pe inteligen郡< artificial< de c<tre sectorul public, 
pot asigura cre群terea productivit<郡ii 群i implicit a rezilien郡ei aparatului administrativ, sprijinind 
astfel o relansare economic< mai rapid<. 

Redefinirea design-ului de procese (Business Process Reeingineering), va conduce in mod 
implicit la o mai mare transparenta si predictibilitate a serviciilor publice oferite cetatenilor.  

Exista trei piloni care contribuie la realizarea cre群terii economice 群i recuper<rii post pandemice 
prin automatizare:  

• standardizarea proceselor, ca parte a continuit<郡ii opera郡ionale cu avantajul asigur<rii 
transparentei si predictibilit<郡ii serviciului public pentru cetatean 

• cre群terea eficien郡ei prin centralizarea datelor si asigurarea unui format standardizat al 
acestora. 

• cre群terea productivit<郡ii, permise prin automatizarea proceselor.  
Un recent raport McKinsey arat<, de asemenea, c< recuperarea post-pandemic< va propulsa 
adoptarea rapid< a automatiz<rii pentru a reproiecta procesele de lucru 群i pentru a face fa郡< 
unei cereri crescute de furnizare de servicii sau de îndeplinire a sarcinilor, deoarece 
automatizarea 群i-a dovedit eficien郡a în timpul pandemiei în solu郡ionarea controlului 
costurilor 群i reducerea interac郡iuni interumane, pentru a permite opera郡iunilor s< continue 
f<r< a expune angaja郡ii la virus. 

Obiectiv:  
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Initiativa european< comun< Digital Compass îndeamn< guvernele s<-群i consolideze canalele 
digitale 群i s< reproiecteze furnizarea de servicii publice pentru a „oferi un acces holistic 群i u群or 
la serviciile publice cu o interac郡iune facil< pentru cet<郡ean utilizand in acelasi timp  capabilit<郡i 
avansate, precum prelucrarea datelor, AI 群i realitatea virtual<”. Un pas necesar îl reprezint< 
cre群terea capacit<郡ilor de infrastructur< digital<, cre群tere  esen郡ial< pentru a contribui la 
realizarea unei prelucr<ri masive a datelor în siguran郡< 群i cu o viteza de prelucrare adecvata 
astfel incat sa existe un spa郡iu optim pentru opera郡iuni de automatizare scalabile. 

UE a aprobat deja rolul RPA în îmbun<t<郡irea proceselor publice în cadrul politicii sale 
industriale europene privind inteligen郡a artificial< (IA) 群i robotic<. De群i sectorul privat are 
grade de adoptie diferite ale tehnologiei, exist< deja exemple notabile de proiecte de 
automatizare bazate pe AI în sectorul public care ajut< la îmbun<t<郡irea rezilien郡ei, reducerea 
inexactit<郡ii, îmbun<t<郡irea experien郡ei angaja郡ilor 群i a cet<郡enilor, furnizarea de servicii 群i 
productivitatea intern<. În acela群i timp, automatizarea poate contribui la reducerea sarcinii 
administrative, deoarece procesele 群i opera郡iunile necesit< mai pu郡in timp 群i necesit< mai pu郡ine 
documente, ceea ce permite sectorului public s< ofere cet<郡enilor servicii publice mai rapide, 
f<r< erori 群i mai centrate pe clien郡i 

Investi郡iile urm<resc sus郡inerea transform<rii digitale la nivelul întregii administra郡ii publice, 
precum 群i modernizarea acesteia prin finan郡area infrastructurilor digitale 群i implementarea 
tehnologiilor avansate adecvate workflourilor si proceselor specifice, redefinirea design-ului 
de procese (Business Process Reeingineering), îmbun<t<郡irea serviciilor publice 群i a procesului 
decizional utilizând tehnologii digitale avansate.  Pe lâng< beneficiile ob郡inute privind 
modernizare, eficientizare 群i consolidarea capacit<郡ii de preven郡ie 群i rezilien郡< a serviciilor 
publice se ob郡ine 群i o reducere a  sarcinii  costurilor  derivate  din toate investi郡iile tehnologice 
utilizând noi instrumente TIC flexibile, reutilizabile 群i interoperabile. Totodat< timpul alocat 
de cet<郡ean 群i firme pentru ob郡inerea serviciilor necesare se va diminua considerabil. 

Cu ajutorul acestor noi tehnologii, organiza郡iile din sectorul public vor putea servi cet<郡enii mai 
bine 群i mai rapid, reduce birocra郡ia, ob郡ine mai mult< productivitate 群i eficien郡< intern< 群i vor 
ajuta angaja郡ii din sectorul public s< gestioneze volume de munc< considerabile sau vârfuri de 
cereri venite din partea cet<郡enilor. Spre deosebire de robo郡ii fizici tradi郡ionali, RPA 
implementeaz< o for郡< de munc< virtual< - asisten郡i digitali - care sprijin< angaja郡ii în 
activit<郡ile lor zilnice, repetitive, mecanice, f<r< valoare de decizie sau creativitate uman<. 

RPA poate fi utilizat pentru a implementa o varietate de sarcini, unul din scenariile de 
implementare este utilizarea unor chat-boti pentru socializare 群i conversa郡ie care s< înlocuiasc< 
canalele tradi郡ionale de servicii guvernamentale. Acestea includ robotii de chat (agen郡i software 
care se concentreaz< pe limbajul scris / text), robo郡ii conversa郡ionali (concentrându-se pe 
limbajul vorbit 群i oferind o alternativ< la interac郡iunile telefonice) 群i agen郡ii inteligen郡i 
(integrarea chaturilor 群i robo郡ilor conversa郡ionali într-un singur sistem). Astfel de aplica郡ii, 
potrivit unor autori, vor duce la reduceri semnificative de costuri 群i îmbun<t<郡iri ale serviciilor 
dar si la asigurarea unor canele clasice de interac郡iune( de ex - telefon voce) pentru 
interac郡iunea cu cet<郡enii.  st
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Reducerea implic<rii umane. Prin combinarea algoritmilor de inteligen郡a artificial< cu RPA se 
ob郡ine un instrument  puternic pentru a în郡elege, monitoriza, ra郡iona, prezice, interac郡iona, 
precum 群i pentru a înv<郡a 群i îmbun<t<郡i r<spunsurile - înlocuind poten郡ial sau îmbun<t<郡ind 
multe sarcini îndeplinite de oameni. RPA este de a群teptat s< preia sarcinile obositoare, 
permi郡ând personalului s< se concentreze asupra celor mai importante. De exemplu verificarea 
unor documente scanate in format imagine ar putea fi realizata in mod automat f<r< implicarea 
factorului uman într-o activitate care nu necesita o calificare deosebita. Din punctul de vedere 
al utilizatorii serviciilor publice exista trei beneficii care pot fi suma rizate astfel: „Mai mult< 
transparen郡< 群i responsabilitate, mai pu郡in< corup郡ie.” 

Tehnologiile digitale din administra郡iile publice sunt, de asemenea, legate de transparen郡< 
sporit< 群i echitate în cel pu郡in trei aspecte. În primul rând, se refer< la transparen郡a deciziilor 
luate de func郡ionarii publici, în mare parte legat< de deschiderea datelor c<tre public. În al 
doilea rând, implicarea uman< redus< men郡ionat< mai sus 群i prejudec<郡ile umane (dez-
intermediere). În al treilea rând, transparen郡a sporit< ar trebui s< rezulte 群i din implementarea 
mai eficient< a politicilor 群i furnizarea de servicii, în special în domeniul impozit<rii 群i pl<郡ilor. 

Implementare:  

Pentru realizarea investi郡iei, Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii, prin Unitatea de 
Management al Programelor de transformare digital<, în colaborare cu ADR, va organizare o 
procedur< de achizi郡ie public< pentru selectarea unei firme de consultan郡< care s< analizeze 
fluxurile de lucru existente in cadrul institu郡iilor publice solicitante 群i care s< propun< utilizarea 
de solu郡ii tehnologice de tip RPA adecvae pentru automatizarea sarcinilor laborioase, 
repetitive, bazate pe reguli. Prin implementarea tehnologiilor propuse de consultant, se va 
reduce timpul de lucru dedicat de angaja郡i pentru anumite sarcini de lucru 群i vor fi ob郡inute 群i  
alte tipuri de beneficii cum ar fi: reducerea costurilor de func郡ionare administrativ<, cre群terea 
productivit<郡ii, reducerea erorilor 群i asigurarea conformit<郡ii, cre群terea capacit<郡ii de a gestiona 
volume mai mari de sarcini, reducerea considerabil< a timpului de execu郡ie 群i de r<spuns c<tre 
cet<郡eni. 
 

Grup Мint<: Administratie publica, institutii publice 

Ajutor de stat:  În vederea evit<rii acord<rii unui ajutor de stat c<tre întreprinderile selectate 
pentru realizarea acestei investi郡ii, selec郡ia se va realiza prin intermediul unei proceduri 
competitive, transparente, necondi郡ionate, nediscriminatorie 群i suficient promovat<. 

Calendar: 2021-2026. 

 

A.10 Crearea unui program de finantare pentru adoptarea cartii de identitate electronic< 
cu semn<tur< digital< calificat< (opozabila juridic) 

 

Provoc<ri: Prin raportare la nevoile actuale, impuse în mod special de procesul de digitalizare 
este necesar o transformare a capacit<郡ilor existente dar 群i o transformare a modului în care 
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func郡ioneaz< autorit<郡ile na郡ionale 群i modul în care siguran郡a cet<郡enilor 群i drepturile la anumite 
informa郡ii sunt mai bine asigurate.  

Cartea electronic< de identitate (CEI) este un facilitator cheie pentru adoptarea serviciilor 
digitale guvernamentale si va permite titularului autentificarea în sistemele informatice ale 
Ministerului Afacerilor Interne 群i în sistemele informatice ale altor institu郡ii publice sau private, 
precum şi utilizarea semn<turii electronice, în condi郡iile legii. CEI va facilita astfel accesul 
cet<郡eanului la diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare etc.), cu efecte 
majore privind simplificarea rela郡iei cu autorit<郡ile publice, cre群terea calit<郡ii şi accesibilit<郡ii 
serviciilor publice. 

Noua CEI va respecta cerin郡ele Comisiei Europene privind securizarea documentelor în 
contextul combaterii terorismului, al migra郡iei ilegale, al traficului de droguri 群i de persoane, 
c<r郡ile de identitate actuale fiind realizate cu tehnologie din  anii '90, totodat< fiind urm<rit< şi 
atingerea obiectiveleor Regulamentului (UE) 1157/2019 care impune cerin郡e superioare ale 
elementelor de securitate ale c<r郡ilor de identitate. În legisla郡ia româneasc<, în luna august 2020 
a fost creat cadrul legal pentru asigurarea aplicarii directe a dispozitiilor acestui regulament 
prin Legea nr. 162, înso郡it< de normele de aplicare (aprobate prin HG nr. 295/2021).  

Noul format al CEI este de tipul ID1 (ICAO 9303), cu termen de emitere a primei CEI 2 august 
2021, conditii impuse de dispoziYiile Regulamentului (UE) 1157/2019.  

Semnatura Electronica (certificat calificat) 

De asemenea, avand in vedere c< CEI prezint< partitii rezervate stocarii securizate a unui 
certificat digitalde semnatura electronica calificat<, programul de investitie subventioneaza 
achizitia certificatului digital de catre populatie. Unul dintre beneficiile adopt<rii pe scar< larg< 
a semn<turii electronice îl reprezint< reducerea interac郡iunii la ghi群eu a cet<郡eanului cu 
administra郡ia public<, debirocratizarea procedurilor administrative, reducerea timpului necesar 
pentru accesarea serviciilor publice, cre群terea nivelului de sofisticare a serviciilor electronice 
la nivel minim 4. De asemenea, în acest fel se creeaz< premisele unei reforme necesare 
sistemului judiciar.  

Se elaboreaz< o procedur< prin care statul achizitioneaza functionalitate "ca serviciu", urmând 
ca procedura de emitere a certificatului sa fie integrat< in fluxul de producere / emitere a CEI. 
Cet<郡eanul prime群te un document cu certificatul digital integrat.  

Conform legislatiei nationale (Legea 162/2020) noua carte electronica de identitate va stoca 2 
(dou<) certificate digitale astfel: 

a. Obligatoriu: Un certificat digital pentru semn<tur< electronica avansat<, emis de MAI. Acest 
certificat se va înscrie pe toate  c<r郡ile electronice de identitate 群i va permite autentificarea 
(accesarea) serviciilor electronice expuse de administraYia public< în mediul online 群i totodat< 
aplicarea semn<turii electronice extinse (având aceea群i valoare juridic< cu cea a unei semn<turi 
olografe, aspect valid cel pu郡in pe teritoriul României). Costul emiterii acestui tip de certificat 
va fi inclus in costul CEI (cf. legisla郡iei na郡ionale in vigoare). st
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b. Optional: Un certificat digital pentru semn<tur< electronica calificat<, emis de furnizorii de 
servicii de certificare calificat< (na郡ionali sau din afara 郡<rii). Acest certificat se va înscrie 
OP軍IONAL de c<tre cet<郡ean, contra cost, 群i va permite autentificarea (accesarea) serviciilor 
electronice expuse de ter郡i în mediul online 群i totodat< aplicarea semn<turii electronice 
calificate (având aceea群i valoare juridic< cu cea a unei semn<turi olografe, atât în România cât 
群i spa郡iul comunitar). 

Obiectiv: Investi郡ia urm<re群te stimularea adopt<rii voluntare a c<r郡ii de identitate electronice 
cu semn<tur< digital< calificat<  

Implementare:  

Datele MAI arat< c< anual expir< aproximativ 2 milioane de CI. La începutul programului de 
adoptare a CEI, este de a群teptat s< se înregistreze o cerere mare în primii 2 ani de la 
generalizarea implementarii , astfel c< pentru estimarea num<rului de CEI care vor fi eliberate 
s-a pornit de la cerere ini郡ial< estimat<e de 3 mil. CEI/an. Începând din anul al 3-lea, se 
estimeaz< reducerea cuantumului anual cu 30%, 

În prezent, în medie, se preiau la nivel national 8.800 cereri/zi pentru eliberare CI 群i c<, la nivel 
national, exist< aproximativ 610 Servicii Publice Comunitare de Evidenta  a Persoanalor  
(SPCEP) active (群i inca aprox. 25 SPCEP in procedura de avizare / deschidere),  num<rul 
maximde cereri care au fost preluate prin intermediul serviciilor de evidenta a persoanelor a 
fost de 20.000 cereri preluate/zi. În baza optimiz<rilor care vor fi realizate pentru realizarea 
CEI, va exista posibilitatea de a prelua un maxim de 25.000 cereri/zi. 

Pentru implementarea proiectului CEI, MAI va conlucreaza cu Compania Nationala 
Imprimeria Nationala, care realizeaz< producYia blanchetelor. În baza unei evalu<ri realizate în 
anul 2018, folosind infrastructura actual< pot fi produse 30.000 blanchete/zi. În ceea ce prive群te 
personalizarea, aceasta se va realiza folosind infrastructura pentru pa群apoarte a Directiei 
Generale de Pasapoarte, care poate personaliza la capacitate maxima aprox. 20.000 CEI /zi. 

Pe baza experien郡ei acumulate în anii anteriori, se propune urm<torul calendar de implementare 
a CEI: 

 cost eID pop 

2021 7,5 5.000 

2022 7,5 1.000.000 

2023 10 3.000.000 

2024 10 2.000.000 

2025 10 1.700.000 

2026 (Q2) 10 800.000 
 

Costurile estimate pentru emiterea CEI cuprind costurile necesare retehnologizarii 
infrastucturii informatice existente, costurile necesare pentru achizitionarea statiilor de lucru 
pentru preluarea datelor biometrice,  costurile infrastructurii utilizate pentru inscrierea 
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certificatelor digitale de semnatura electronica, precum si costurile necesare pentru dezvoltarea 
infrastructurii MAI necesare pentru asigurarea conditiilor interactiunii cetatenilor cu sistemele 
informatice din administratia publica romana, context in care se urmareste pe langa emiterea 
unui docuemtn de identitate cu un inalt nivel de securitate dar si crearea infrastructurii necesare 
interactiunii cetenilor cu autoritatile administratiei publice in scopul debirocratizarii serviciilor 
prestate pentru populatie si reducerii timpilor de asteptare. 

Grup Мint<: MAI, Imprimeria Na郡ional<, popula郡ia 

Ajutor de stat:  Nu este cazul 

Calendar: 2021-2026, conform calendarului estimate in cap. Implementare 

 

A.11 Digitalizarea celui de al treilea sector 

Nivelul sc<zut de digitalizare a sectorului ONG, existenta unor decalaje de performanta si 
profesionalizare in domeniul digital dintre sectorul ONG si sectorul de afaceri, capacitatea 
scazuta  de interven郡ie datorata lipsei  eficientizarii activit<郡ii lor prin tehnologie. 

Investitia are ca obiectiv transformarea digitala a sectorului ONG si cresterea nivelului de 
alfabetizare digitala a lucratorilor din cadrul organizatiilor.  

Aceasta investitie vizeaza 2 directii strategice: 

- crearea de strategii de digitalizare sustenabile pe termen lung organizationale si crearea de 
resurse digitale pentru sectorul ONG. 

- accesibilizarea serviciilor catre beneficiari la distanta. 

Metode de realizare a strategiei:  

• prin investi郡ii în infrastructur< digital< (infrastructur< cloud 群i servicii digitale 
opera郡ionale, dezvoltarea de aplicatii software dedicate sectorului ONG (solu郡ii de 
management financiar, administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, 
managementul 群i reten郡ia donatorilor etc) 

• cre群terea competentelor digitale ale personalului 群i voluntarilor in furnizarea de servicii 
la distanta catre beneficiari 

• dezvoltarea de platforme si solutii tip CRM (custumer relashionship management) 
dedicate managementului beneficiarilor)  

• achizitia de echipamente (hardware) in valoare maxima de 1/3 din bugetul proiectului 

Tinta: 200 de granturi 

Mecanism implementare: Apel de proiecte - cu depunere continu< 群i termene succesive de 
evaluare 群i selectie a proiectelor, care s< permit< angajarea resurselor în 郡intele anuale 
planificate. Durata maxim< de implementare a unui proiect: 30 luni cu o valoare a grantului de 
maxim 70.000 Euro  
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Perioada de derulare: 2022-2026  

Grup 郡int<: organiza郡ii neguvernamentale din România 

Se propunerea 群i crearea unui centru de resurse pentru transformarea digitala a celui de al treilea 
sector cu urm<toarele caracteristici: 

• dezvoltarea de Dezvoltarea de servicii IT si solu郡ii software open-source pentru sectorul 
ONG pentru sectorul ONG 群i asisten郡< tehnic< în implementarea strategiilor de 
transformare digital< 

• centralizarea 群i curatorierea resurselor digitale existente în cadrul unei librarii digitale 
deschise 群i facilitarea accesului ONG-urilor la acestea 

• furnizarea de asistenta, e-learning si training ca resurse educationale asincron pentru 
sectorul ONG 

• comunitati de practica 

• atragerea de voluntari spoecializati in IT (ux/ui design, programare, devops, product 
managers, digital strategists) care sa acorde sprijin customizat ONG-urilor in procesele 
de transformare digitala.  

• crearea de standarde de implementare, de accesibilizare, de securitate 群i de utilizare a 
tehnologiei in procesele de furnizare de servicii (sociale, educationale, sanatate, 
voluntariat, culturale etc) 

• gazduirea de replici ale solu郡iilor dezvoltate prin granturile acordate prin program 
pentru a incuraja reutilizarea, scalarea 群i replicarea acestora la nivel sectorial unde este 
cazul - ? 

Buget: 1 grant in valoare maxima de 1.300.000 euro 

Target: 2000 de organizatii asistate 

Grup tinta: organizatii neguvernamentale  din Romania  

Mecanismul de implementare pentru toate investi郡iile: selec郡ie de proiecte 

B. Conectivitate digital< 

a.   Reforme 

B1   -   Alinierea strategiei na郡ionale in domeniul conectivit<郡ii digitale prin masuri 

specifice pentru atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 stimularea investi郡iilor 
private pentru dezvoltarea re郡elelor de foarte mare capacitate cu acoperire larg< 
na郡ional<, inclusiv în corela郡ie cu re郡elele de transport 群i zonele de interes de mediu, prin 

eliminarea barierelor din cadrul normativ în vigoare. 

Comparativ cu celelalte componente ale Indexului DESI , România se situeaz< mai bine la 
nivel european în ceea ce prive群te conectivitatea. Acoperirea de band< larg< de mare vitez< a 
crescut pân< la 82%, dar se situeaz< înc< în urma majorit<郡ii statelor membre (media UE este 
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de 86%). Utilizarea benzii largi a stagnat la 66% dintre gospod<rii pentru al treilea an 
consecutiv 群i se situeaz< cu mult sub media UE de 78%. 

Challenge: Problema major< o reprezint< persisten郡a decalajului digital între zonele urbane 群i 
cele rurale, acoperirea cu 4G (85%) semnificativ mai mic< decât media UE (96%). Unul dintre 
factorii principali care contribuie la lipsa investi郡iilor operatorilor telecom pentru construc郡ia 
de re郡ele îl reprezint< barierele legislative în domeniul autoriza郡iilor de construire 群i al utiliz<rii 
infrastructurilor fizice existente, care majoreaz< necesarul investi郡iilor 群i reduce atractivitatea 
comercial< a acoperirii anumitor zone geografice. Al郡i factori care contribuie la o cerere sc<zut< 
de internet îl reprezint< competen郡ele digitale insuficiente, precum 群i gradul sc<zut de 
digitalizare al sistemului public 群i al întreprinderilor. 

Obiectivs: Obiectivele principale ale Reformei propuse le reprezint< adoptarea Legii de 
transpunere a Codului European al Comunica郡iilor Electronice cu prevederi care s< faciliteze 
autorizarea lucr<rilor de construc郡ii 群i realizarea investi郡iilor în infrastructuri 群i re郡ele telecom,  
Legii 5G, accelerarea introducerii pe scara larga, la nivel na郡ional a re郡elelor 5G, în 
conformitate cu reglement<rile de securitate, 群i acoperirea în band< larg< a zonelor albe. 
Dezvoltarea economica si tehnologica a României va fi accelerat< de amplele masuri de 
reforma si de investi郡iile asociate propuse in cadrul Componentei 群i a PNRR si, ca atare, pentru 
asigurarea accesului universal la infrastructura si serviciile digitale publice, trebuie asigurat 
accesul la tehnologie de comunica郡ii de foarte mare capacitate, mobil< si/sau fixa. Riscurile de 
securitate cibernetica vor fi administrate sistematic. 

Implementare: Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii, Autoritatea Na郡ional< pentru 
Administrare 群i Reglementare în Comunica郡ii si Autoritatea pentru Digitalizarea României vor 
colabora pentru facilitarea investi郡iilor operatorilor priva郡i în construirea/upgradarea de re郡ele 
de comunica郡ii de foarte mare capacitate menite s< asigure acoperirea unor p<r郡i cât mai extinse 
din cadrul teritoriului national. Concrent, institu郡iile mai sus men郡ionate vor propune 
actualizarea cadrului legislativ relevant pentru autorizarea lucr<rilor de construc郡ii 群i realizarea 
investi郡iilor, transpunerea Codului European al Comunica郡iilor, aplicarea Recomand<rii CE 
2020/1307.prev<zute în Connectivity Toolbox în acord cu foaia de parcurs na郡ional<  群i 
adoptarea legisla郡iei secundare în aplicarea Codului Comunica郡iilor. Suplimentar, asigurarea 
unui nivel ridicat de securitate a re郡elelor 群i serviciilor 5G reprezint< o necesitate. 

În legisla郡ia ce va fi elaborat< în cadrul acestei Reforme, vor fi prev<zute m<suri pentru: 

- Analiza acoperirii infrastructurii telecom 群i a altor infrastructuri fizice care pot fi 
utilizate de re郡elele telecom 

- Identificarea lucr<rilor publice planificate în zona de interes (utilit<郡i publice 群i al郡i 
furnizori de infrastructur<) 

- Identificarea poten郡ialilor al郡i actori din zona de interes care ar putea sprijini proiectul 
de implementare de band< larg< ultra-rapid< 

- Proiectarea, autorizarea 群i realizarea lucr<rilor de construc郡ii pentru 群osele, autostr<zi 群i 
c<i ferate, cu prevederea de trasee sistematizate pentru re郡ele de comunica郡ii electronice 
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- Definirea unor standarde tehnice na郡ionale în acord cu cele europene 群i interna郡ionale, 
în comunica郡ii 群i alte sectoare  

- Asigurarea unor mecanisme optime (sub aspect tehnic, concuren郡ial 群i al securit<郡ii 
pentru schimbul de trafic de date între re郡ele (peering) 

- Crearea unui plan coordonat pentru dezvoltarea infrastructurii de  band< larg<, unui set 
de terminologie universal< în vederea standardiz<rii lucr<rilor, unui cadru 群i a unor principii 
conexe pentru proiectarea re郡elelor  

Grup Мint<: Reforma are caracter na郡ional (iar nu regional), se adreseaz< nediscriminatoriu 
tuturor furnizorilor de re郡ele 群i servicii de comunica郡ii electronice, în beneficiul tuturor 
utilizatorilor finali: persoane fizice, entit<郡i publice sau private. 

Ajutor de stat:  prin natura sa, reforma vizeaz< modificare de tip legislativ 群i prin urmare, nu 
implic< acordarea de ajutoare de stat.  

Calendar: 2023 

 

b.   Investi郡ii 

B.2  -  Furnizarea unei scheme de sprijinire a utiliz<rii serviciilor de comunica郡ii prin 
diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe  

Challenge: Chiar 群i în condi郡iile men郡inerii unei dinamici concuren郡iale s<n<toase pe termen 
lung, precum 群i a implement<rii reformelor asumate, pia郡a nu poate livra conectivitate în toate 
localit<郡ile din România, conform obiectivelor UE 2025.  

Lipse群te actualmente un plan 群i a un cadru integrat pentru sprijinirea conectivit<郡ii 群i a 
digitaliz<rii sistemelor publice 群i a actorilor din sectorul privat, prin care ace群tia s< poat< 
beneficia de conectarea la infrastructura de comunica郡ii  

Obiectiv:  Acoperirea cu servicii de acces la internet de mare vitez<, la punct fix a aproximativ 
790 de localit<郡i rurale (sate) în care, conform datelor ANCOM, pia郡a nu poate livra astfel de 
servicii prin for郡e proprii, în limita a 80 milioane de Euro. 

Implementare:   

Dou< ordini de prioritate: 

1. Prioritate absolut< (P1), localit<郡i rurale complet albe, nedeservite cu re郡ele fixe, dar în 
care exist< cerere latent< 群i/sau inductori socio-economici (群coal<, gr<dini<a, dispensar, 
institu郡ie public< etc.). Este vorba în principal de localit<郡i rurale de mici dimensiuni 
(min. 50 locuitori/20 gospod<rii), în condi郡ii geografice deosebite (de exemplu, rural 
îndep<rtat, enclavizat, geografie atipic< etc.). Prezen郡a în aceste localit<郡i a unor 
inductori socio-economici nedeservi郡i de internet, reprezint< o mare pierdere de 
bun<stare social</pentru perspectivele de dezvoltare a respectivei comunit<郡i, precum 
群i indicii rezonabile privind relevan郡a 群i consisten郡a cererii de internet de mare vitez<. 
Estimam aproximativ 200-250 de astfel de localit<郡i.  
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2. Prioritate subiacent< (P2), localit<郡i rurale insuficient deservite cu re郡ele fixe, în care 
vitezele nu pot fi îmbun<t<郡ite prin for郡ele pie郡elor, conform datelor ANCOM 群i pe baza 
angajamentelor rezonabile de investi郡ii ale operatorilor. Estimam aproximativ 540 - 590 
de astfel de localit<郡i.  

Nu vor fi eligibile pentru finan郡are localit<郡ile pentru care vor exista planuri credibile de 
dezvoltare a unei re郡ele fixe de mare vitez< în urm<torii 3 ani. 

Din experien郡ele avute anterior a rezultat c< succesul implement<rii unui proiect de ajutor de 
stat pentru cre群terea gradului de conectivitate depinde foarte mult de implicarea autorit<郡ilor 
locale care cunosc nevoile comunit<郡ii 群i sunt în m<sur< s< înl<ture anumite bariere 
administrative. Prin urmare, localit<郡ile eligibile pentru finan郡area public< se vor stabili, în 
ordinea solicit<rilor primite din partea autorit<郡ilor locale care se angajeaz< s< emit<, în condi郡ii 
facile 群i cu celeritate, autoriza郡iile de construire necesare 群i s< perceap< tarife reduse sau chiar 
0 pentru accesul tuturor operatorilor de comunica郡ii electronice pe proprietatea public< a 
unit<郡ii administrativ teritoriale în cauz<. 

Vor fi finan郡ate urm<toarele: 

• infrastructur< pasiv< (stâlpi, canaliza郡ie subteran< etc.) + elemente de re郡ea activ< 

• segment de distribu郡ie (backhaul) + segment de acces (last mile) 
• realizarea unei re郡ele noi sau modernizarea unei re郡ele existente   

Investi郡ia vizeaz< urm<toarele: 

• acoperirea cu internet de mare vitez< a aprox. 30.000 – 40.000 de gospod<rii rurale 
îndep<rtate, precum 群i a 200 - 250 de inductori socio-economici, care ar fi r<mas 
neacoperite cu niciun fel de re郡ele în absen郡a interven郡iei  

• îmbun<t<郡irea acoperirii la internet pentru aproximativ 80.000 – 90.000 de gospodarii 
rurale, precum 群i a 500 - 600 de inductori socio-economici, care nu ar putea beneficia de 
upgrade în absen郡a interven郡iei  

• conectarea la internet de mare vitez< a 600 de inductori socio-economici suplimentari 群i a 
60.000 de gospod<rii (estimare take-up)  

 

Grup Мint<:  

utilizatori de servicii de comunica郡ii în desf<群urarea activit<郡ilor lor, operatori din industria 
telecomunica郡iilor, Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii, Direc郡ia General< 
Comunica郡ii 群i Tehnologia Informa郡iei, al郡i actori relevan郡i identifica郡i  

Ajutor de stat: 

Prin designul s<u, proiectul este conform cu regulile ajutorului de stat, întrucât vizeaz< 
exclusiv zone albe iar selectarea beneficiarilor va fi realizat< pe baza unei proceduri de licita郡ie 
public< deschis<, transparent< 群i nediscriminatorie.  

Calendar:  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.II.1 Cloud guvernamental  
ｧi sisteme publice digitale 

 

 

 

• 2021 – planificare strategic< Romania Gigabit 2025  
• 2022 – organizare (stabilire localit<郡i eligibile, definire criterii de selec郡ie, întocmire 

documenta郡ie licita郡ie public<, selectare câ群tig<tori licita郡ie public<)  
• 2023 – 2025 – realizarea 群i punerea în func郡iune a investi郡iilor  

 

C. Securitate Cibernetica 

a.   Reforme 

C1 - Cre群terea arealului de protec郡ie 群i  asigurarea securit<郡ii cibernetice a entit<郡ilor 
publice 群i private care de郡in infrastructuri cu valen郡e critice 

Context:  În ceea ce prive群te Securitatea Cibernetic<, România se confrunt< cu amenin郡<ri 
provenite din spa郡iul cibernetic la adresa infrastructurilor critice, având în vedere 
interdependen郡a din ce în ce mai ridicat< între infrastructuri cibernetice şi infrastructuri precum 
cele din sectoarele financiar-bancar, transport, energie 群i ap<rare na郡ional<. Globalitatea 
spaYiului cibernetic este de natur< s< amplifice riscurile la adresa acestora, afectând deopotriv< 
cet<郡enii, mediul de afaceri 群i cel guvernamental. Conform Strategiei Na郡ionale de Ap<rare a 
軍<rii 2020-2024, România se confrunt< cu urm<toarele probleme: nivel redus de securitate 
cibernetic< a infrastructurilor de comunica郡ii 群i tehnologia informa郡iei din domenii strategice; 
acutizarea decalajului tehnologic şi valorificarea insuficient< a beneficiilor conferite de 
utilizarea noilor tehnologii; tendin郡a exponen郡ial< de dezvoltare a tehnologiilor emergente (5G, 
inteligen郡a artificial<, big data, Internet of Things, cloud şi smart computing) genereaz<, pe de 
o parte, nevoi de cre群tere 群i îmbun<t<郡ire a comunica郡iilor, care vor sus郡ine servicii digitale 
inovatoare menite s< sprijine cet<郡enii 群i mediul de afaceri, iar, pe de alt< parte, necesit<郡i de 
colectare 群i securizare a datelor şi informa郡iilor; poten郡ialele vulnerabilit<郡i tehnologice ale 
re郡elelor 5G; criptomonedele, tehnologia blockchain, inteligenYa artificial<, machine learning, 
Internet of Things, big data, tehnologia cuantic< sau Internetul Ascuns (Dark Web-ul) 
contureaz< perspective de utilizare a acestora în planul criminalit<郡ii organizate, 
infrac郡ionalit<郡ii cibernetice, activit<郡ilor de profil hacktivist, terorist sau extremist. 

Pentru România, securitatea cibernetic< reprezint< o prioritate na郡ional< orizontal<, acoperind 
domeniile economice 群i de ap<rare 群i incluzând educa郡ia, formarea, exerci郡iile cibernetice 
specifice, activit<郡ile de sensibilizare 群i ap<rarea cibernetic<. 

Centrul Na郡ional Cyberint (CNC - înfiin郡at în 2013) ac郡ioneaz<, conform legii, pentru 
cunoaşterea, prevenirea şi contracararea vulnerabilit<Yilor, riscurilor şi ameninY<rilor la adresa 
securit<Yii cibernetice a României. 

În baza atribu郡iilor legale, CNC are în vedere asigurarea securit<郡ii cibernetice a re郡elelor 群i 
sistemelor informatice apar郡inând institu郡iilor publice, precum 群i a infrastructurilor 
critice din domeniul IT&C, a c<ror afectare prin atacuri cibernetice poate genera impact 
negativ la adresa securit<郡ii na郡ionale.  st
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Prin utilizarea solu郡iilor de securitate cibernetic<, CNC furnizeaz< beneficiarilor legali 
informa郡iile necesare prevenirii, limit<rii sau stop<rii consecin郡elor unor atacuri cibernetice 

asupra sistemelor IT&C care reprezint< infrastructuri critice. 

Challenge: Conform Strategiei de Securitate Cibernetic<, România se confrunt< cu amenin郡<ri 
provenite din spa郡iul cibernetic la adresa infrastructurilor critice, având în vedere 
interdependen郡a din ce în ce mai ridicat< între infrastructuri cibernetice şi infrastructuri precum 
cele din sectoarele financiar-bancar, transport, energie 群i ap<rare na郡ional<. Globalitatea 
spaYiului cibernetic este de natur< s< amplifice riscurile la adresa acestora, afectând deopotriv< 
cet<郡enii, mediul de afaceri 群i cel guvernamental.   

Din perspectiva riscurilor 群i amenin郡<rilor conexe mediului virtual, digitalizarea României 
reprezint< atât un obiectiv major de interes social, cât 群i un obiectiv de securitate cibernetic< 
na郡ional<, obiectiv identificat ca prioritar în cadrul mai multor documente strategice precum: 
Strategia Na郡ional< de Ap<rare a 軍<rii 2020-2024, Strategia Na郡ional< de Securitate 
Cibernetic< a României, Raportul de 郡ar< pentru România 2020, Strategia Na郡ional< pentru 
Dezvoltare Durabil<. 

Conform Strategiei Na郡ionale de Ap<rare a 軍<rii 2020-2024, România se confrunt< cu 
urm<toarele probleme: nivel redus de securitate cibernetic< a infrastructurilor de comunica郡ii 
群i tehnologia informa郡iei din domenii strategice; acutizarea decalajului tehnologic şi 
valorificarea insuficient< a beneficiilor conferite de utilizarea noilor tehnologii; tendin郡a 
exponen郡ial< de dezvoltare a tehnologiilor emergente (5G, inteligen郡a artificial<, big data, 
Internet of Things, cloud şi smart computing) genereaz<, pe de o parte, nevoi de cre群tere 群i 
îmbun<t<郡ire a comunica郡iilor care vor sus郡ine servicii digitale inovatoare menite s< sprijine 
cet<郡enii 群i mediul de afaceri, iar, pe de alt< parte, necesit<郡i de colectare 群i securizare a datelor 
şi informa郡iilor; poten郡ialele vulnerabilit<郡i tehnologice ale re郡elelor 5G; criptomonedele, 
tehnologia blockchain, inteligenYa artificial<, machine learning, Internet of Things, big data, 
tehnologia cuantic< sau Internetul Ascuns (Dark Web-ul) contureaz< perspective de utilizare a 
acestora în planul criminalit<郡ii organizate, infrac郡ionalit<郡ii cibernetice, activit<郡ilor de profil 
hacktivist, terorist sau extremist. 

Pentru contracararea acestor amenin郡<ri, România a stabilit un num<r unic de urgen郡< pentru 
incidentele de securitate cibernetic< (1911) care este opera郡ional 24/7, devenind astfel este 
prima 郡ar< din Europa 群i a doua din lume cu un astfel de sistem. Informa郡iile ob郡inute au 
contribuit la lansarea mai multor campanii de prevenire 群i con群tientizare, ar fi "Campania 
Ransomware în sistemul medical" 群i "Microsoft Tech Support Fraud".  

În ceea ce prive群te realizarea sistemului na郡ional de securitate cibernetic< (SNSC), au fost 
finalizate actele normative subsecvente implement<rii Directivei NIS, respectiv a Legii nr. 
362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a re郡elelor 群i sistemelor 
informatice.  

În vederea asigur<rii securit<郡ii cibernetice a sistemelor TIC 群i a re郡elelor informatice este în 
curs de contractare proiectul Consolidarea capabilit<郡ilor de prevenire, identificare, analiz< 群i 
reac郡ie la incidentele cibernetice, la nivelul Serviciului de Protec郡ie 群i Paz< şi sunt în curs de 
implementare dou< proiecte destinate cre群terii capacit<郡ii opera郡ionale a SRI 群i STS : 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.II.1 Cloud guvernamental  
ｧi sisteme publice digitale 

 

 

 

Actualizarea 群i dezvoltarea sistemului na郡ional de protec郡ie a infrastructurilor IT&C cu valen郡e 
critice pentru securitatea na郡ional< împotriva amenin郡<rilor provenite din spa郡iul cibernetic 
(proiect dezvoltat de SRI in parteneriat cu STS) 群i proiectul Sistem de protec郡ie a terminalelor 
opera郡ionalizate la nivelul SRI împotriva amenin郡<rilor provenite din spa郡iul cibernetic (proiect 
dezvoltat de SRI). 

Se afl< în implementare proiectul Sistem de alert< timpurie 群i informare în timp real - RO-SAT, 
(dezvoltat de CERT-RO în parteneriat cu STS), prin care se urm<re群te cre群terea nivelului de 
securitate a spa郡iului cibernetic na郡ional (institu郡ii publice, companii private, utilizatori 
individuali), precum 群i cre群terea capacit<郡ii de r<spuns la incidente de securitate cibernetic< a 
CERT-RO. Ulterior adopt<rii, la 31 iulie 2020, a HG privind aprobarea Notei de fundamentare 
referitoare la necesitatea 群i oportunitatea efectu<rii cheltuielilor aferente proiectului, au fost 
demarate procedurile de achizi郡ii, care sunt în diverse stadii de realizare. 

De asemenea, pentru cre群terea capacit<郡ii administrative în vederea implement<rii unui sistem 
unitar de management al calit<郡ii 群i performan郡ei, a unui sistem de coordonare 群i consultare cu 
factorii interesa郡i precum 群i pentru sistematizarea legisla郡iei cu inciden郡< 群i impact asupra 
investi郡iilor în dezvoltarea re郡elelor de acces la NGN, este în curs de finalizare implementarea 
proiectului Sistem integrat de management pentru o societate informa郡ional< performant< 
(SIMSIP). 

 Obiectivs: Cre群terea arealului de protec郡ie, prin valorificarea know-how-ului de郡inut, precum 
群i prin promovarea de modele de bune practici în demersurile de asigurare a securit<郡ii 
cibernetice, concomitent cu cre群terea nivelului de securitate cibernetic< a entit<郡ilor publice 群i 
private care de郡in infrastructuri cu valen郡e critice. 

Sunt necesare stabilirea unor m<suri tehnice 群i organizatorice adecvate 群i propor郡ionale pentru 
a gestiona riscurile la adresa securit<郡ii cibernetice 群i rezilien郡ei re郡elelor, a sistemelor 
informatice 群i interoperabilit<郡ii acestora. 

Prioritatea acordat< la nivel na郡ional securit<郡ii cibernetice se reflect<, de asemenea, în sistemul 
educa郡ional, care plaseaz< drept unul dintre principalele sale domenii de interes programele 
educa郡ionale digitale 群i cibernetice. La nivel na郡ional, peste 15 programe de securitate 
cibernetic< au fost dezvoltate în peste 11 universit<郡i 群i licee, pe teme variind de la securitatea 
cibernetic< a sistemelor informatice militare, criptografie, investiga郡ii digitale la înv<郡area 
automat< 群i securitatea re郡elelor. Astfel se constat<  necesitatea dezvolt<rii de noi competen郡e 
de securitate cibernetic< prin crearea unui „set de instrumente” cu aplicabilitate în domeniile 
prioritare 群i a unui portofoliu de servicii de preg<tire profesional< pentru absolven郡i 群i studen郡i  
pe tematici precum: igien< cibernetic<, control si protec郡ia datelor, siguran郡a utiliz<rii noilor 
tehnologii. 

În perspectiva opera郡ionaliz<rii Centrului European Cyber de la Bucure群ti, CNC va 

contribui, al<turi de celelalte institu郡ii cu competen郡e în domeniul securit<郡ii na郡ionale, la: 

- dezvoltarea unei platforme transparente de schimb de informa郡ii în domeniul securit<郡ii 
cibernetice, la nivel european;  st
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 - dezvoltarea 群i permanentizarea unui dialog la nivel european, în domeniul securit<郡ii 
cibernetice (best practices, lessons learned); 

- cooperarea în planul cercet<rii 群i inov<rii în domeniul securit<郡ii cibernetice (în special pe 
componenta ce vizeaz< infrastructurile critce din domeniul IT&C); 

- cooperarea în planul sus郡inerii 群i sprijinirii exper郡ilor în domeniul securit<郡ii cibernetice.  

La finalizarea Reformei, va fi generat un document de politici publice referitor la protec郡ia 
re郡elelor IT 群i OT. 

Implementare: Centrul Na郡ional Cyberint are rol central în cadrul Sistemului na郡ional de 
protec郡ie a infrastructurilor TIC de interes na郡ional împotriva amenin郡<rilor provenite din 
spa郡iul cibernetic, prin intermediul c<ruia este asigurat< securitatea cibernetic< a 
infrastructurilor TIC cu valen郡e critice.  

Prin implementarea prezentei Reforme, Centrul National Cyberint va deveni un nod central 
în domeniul securiz<rii infrastructurilor IT1 群i OT2, a c<ror afectare poate aduce atingere 
securit<郡ii nationale. 

În vederea asigur<rii securit<郡ii cibernetice a infrastructurilor IT&C cu valen郡e critice, CNC 
colaboreaz< cu Centrul Na郡ional de R<spuns la Incidente de Securitate Cibernetic< (CERT-
RO), autoritate competent< la nivel na郡ional pentru securitatea re郡elelor 群i a sistemelor 
informatice care asigur< furnizarea serviciilor esen郡iale. 

Totodat<, structura de tip CERT din cadrul CNC îndepline群te rolul de Centru Opera郡ional de 
R<spuns la Incidente de Securitate Cibernetic<, având misiunea de a preveni 群i de a r<spunde 
la incidente de securitate cibernetic<. Ulterior adopt<rii HG nr. 584/2019 de modificare 群i 
completare a HG nr. 494/2011, CERT a fost reorganizat pentru opera郡ionalizarea celor trei 
piloni stabili郡i prin Legea nr. 362/2018. Urmare aprob<rii ROF CERT-RO, au fost elaborate 
proiectele de documente pentru demararea procesului de introducere în Clasificarea 
Ocupa郡iilor din România (COR) a noilor ocupa郡ii specifice domeniului securit<郡ii cibernetice. 

Centrul Na郡ional Cyberint va încheia acorduri de parteneriat cu entit<郡i publice 群i private care 
de郡in infrastructuri TIC cu valen郡e critice pentru securitatea na郡ional<. 

Vor fi stabilite m<suri tehnice 群i organizatorice adecvate 群i propor郡ionale pentru a gestiona 
riscurile la adresa securit<郡ii cibernetice 群i rezilien郡ei re郡elelor, a sistemelor informatice 群i 
interoperabilit<郡ii acestora prin: 

ズ evaluarea st<rii de securitate 群i a vulnerabilit<郡ilor re郡elelor 群i sistemelor informatice; 

ズ elaborarea de politici 群i proceduri de securitate cibernetic< în conformitate cu standarde 
interna郡ionale de securitate a informa郡iei 群i sistemelor informa郡ionale, de management al 
riscului, sau cu cerin郡ele legale aplicabile; 

ズ folosirea de solu郡ii care utilizeaz< inteligen郡a artificial<; 

 
1 Tehnologia informa郡iei - re郡elele de calculatoare 群i de date 
2 Tehnologia Opera郡iilor - opera郡iuni ale sistemelor de control industrial - ICS 群i grupurilor de control al proceselor 
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ズ asigurarea interoperabilit<郡ii între componentele informatice de securitate; 

ズ protec郡ia sistemelor informatice 群i a informa郡iilor vehiculate la nivelul institu郡iilor, 
autorit<郡ilor publice şi operatorilor privaYi; 

ズ asigurarea de condi郡ii optime de securitate cibernetic< pentru facilitarea desf<群ur<rii de 
la distan郡< a activit<郡ii angaja郡ilor; 

ズ eficientizarea 群i crearea de premise pentru a continua modernizarea infrastructurilor 
TIC cu valen郡e critice pentru securitatea na郡ional<, inclusiv prin minimizarea timpului 
dedicat activit<郡ilor de recuperare 群i restaurare ca urmare a incidentelor sau atacurilor 
cibernetice. 

ズ cursuri de preg<tire profesional< în materie de securitate cibernetic< specific pentru 
absolven郡i 群i studen郡i (igien< cibernetic<, control 群i protec郡ia datelor, siguran郡a utiliz<rii 
noilor tehnologii). 

Dup< dezvoltarea acestui la nivel na郡ional, va fi pus la dispozi郡ia tuturor operatorilor economici 
群i administra郡iilor publice centrale 群i locale, în mod gratuit.  

CERT-RO este structur< independent< de expertiz< şi cercetare-dezvoltare în domeniul 
protecYiei infrastructurilor cibernetice, fiind  autoritatea competent< la nivel na郡ional pentru 
securitatea re郡elelor şi sistemelor informatice care asigur< furnizarea de servicii esen郡iale ori 
furnizeaz< servicii digitale.  

În baza competen郡elor atribuite de noul ROF, CERT-RO a elaborat proiectele de documente 
pentru demararea procesului de introducere în Clasificarea Ocupa郡iilor din România (COR) a 
noilor ocupa郡ii specifice domeniului securit<郡ii cibernetice. 

Potrivit dispozi郡iilor Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcYionarea Serviciului de 
TelecomunicaYii Speciale (STS), cu modific<rile şi complet<rile ulterioare, STS este organul 
central de specialitate, cu personalitate juridic<, ce organizeaz<, conduce, desf<şoar<, 
controleaz< şi coordoneaz< activit<Yile în domeniul telecomunicaYiilor speciale pentru 
autorit<Yile publice din România şi pentru alYi utilizatori prev<zuYi în anexa nr. 1 la Lege. 
Conform anexei nr. 2 la actul normativ mai sus mentionat, STS administreaza inclusiv re郡ele, 
infrastructuri, sisteme, servicii 群i aplica郡ii în diferite tehnologii informatice 群i de comunica郡ii, 
cu solu郡ii de securitate asociate. 

Prin planul de m<suri stabilit în Strategia 5G pentru România, aprobat< prin Hot<rârea 
Guvernului României nr. 429/2019, Serviciul de Telecomunica郡ii Speciale este desemnat< 
institu郡ia responsabil< privind lansarea serviciilor BB-PPDR (Broadband – Public Protection 
and Disaster Relief). 

Prin Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului nr. 73/2020, STS a fost desemnat Integrator de servicii 
de comunicaМii critice în vederea asigur<rii continuit<Yii comunicaYiilor destinate autorit<Yilor 
publice cu atribuYii în managementul situaYiilor de urgenY< pentru asigurarea continuit<Yii 
actului de comand< şi control atât la nivel strategic cât Кi la nivelul echipajelor de intervenМie, 
în vederea gestion<rii situaYiilor de urgenY< cu potenYial de afectare a securit<Yii naYionale. 
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Prin Hot<rârea Guvernului nr. 245/2015 s-a aprobat cadrul strategic pentru dezvoltarea digital<, 
respectiv Strategia Na郡ional< privind Agenda Digital< pentru România (SNADR). 

SPP este organ de stat cu atribuYii în domeniul siguranYei na郡ionale, specializat în asigurarea 
protec郡iei demnitarilor români, a demnitarilor str<ini pe timpul 群ederii lor în România, a 
familiilor acestora, în limitele competen郡elor legale, precum şi în asigurarea pazei sediilor de 
lucru şi a re群edin郡elor acestora, potrivit hot<rârilor Consiliului Suprem de Ap<rare a 軍<rii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcМionarea 
Serviciului de ProtecYie şi Paz<, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare, pentru îndeplinirea 
atribu郡iilor ce îi revin, SPP colaboreaz< cu Ministerul Ap<r<rii NaYionale, Ministerul de Interne, 
Serviciul Român de InformaYii, Serviciul de InformaYii Externe, Serviciul de TelecomunicaYii 
Speciale, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administra郡iei publice centrale şi 
locale. Institu郡iile men郡ionate sunt obligate s< acorde SPP, în limita competen郡elor legale, 
sprijinul necesar îndeplinirii atribu郡iilor prev<zute de lege. 

Totodat<, potrivit dispozi郡iilor Legii nr. 191/1998, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare, 
pentru îndeplinirea atribu郡iilor legale 群i exercitarea actului de conducere a tuturor for郡elor 
participante, la nivelul SPP este necesar< asigurarea schimburilor de date 群i cooperarea cu 
entit<郡i din 郡ar< 群i str<in<tate, aspect ce conduce la necesitatea implement<rii unui sistem de 
comunica郡ii sigure, cu un grad ridicat de disponibilitate (fiabilitate).  

STS 群i SPP  vor asigura, în mod colaborativ, în func郡ie de atribu郡iile legale ale fiec<rei institu郡ii, 
securizarea comunica郡iilor destinate asigur<rii serviciilor de date, transmisii video 群i voce 
pentru autorit<郡ile statului, printr-un concept integrat ce cuprinde 群i m<suri de protec郡ie a 
comunica郡iilor, protec郡ie medical< 群i securitate cibernetic< 群i analiz< a informa郡iilor,  transport 
群i securitate a traseelor de deplasare, interven郡ie etc. 

Grup Мint<: Centrul Na郡ional Cyberint, CERT – RO, STS si SPP 

Ajutor de stat: M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind 
în general aspecte de natur< administrativa. 

 

Calendar: 2021 - 2025 

 

b.   Investi郡ii 

C.2  -  Investi郡ii pentru asigurarea unui nivel adecvat de securitate cibernetic< pentru 
entit<郡i publice 群i private  

Centrul Na郡ional Cyberint: 

Challenge: În contextul crizei COVID-19, la nivel global s-au intensificat 群i diversificat 
activit<郡ile ostile din spa郡iul cibernetic. Actorii cibernetici utilizeaz< contextul social actual 
pentru derularea de atacuri cibernetice, care au la baz< tehnici de inginerie social<, inclusiv cu 
scopul de a afecta servicii din domenii cheie (produc郡ie, transport 群i distributie gaze naturale 群i 
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energie electric<, s<n<tate; administra郡ie public<; educa郡ie, transporturi etc.) cu impact ridicat 
la buna desf<群urare a activit<郡ilor curente de la nivel na郡ional. 

Pentru respectarea restric郡iilor impuse de pandemia COVID-19, majoritatea institu郡iilor publice 
群i companiilor private au adoptat, în regim de urgen郡<, modelul work from home, accesarea de 
la distan郡< a re郡elelor acestor entit<郡i devenind o necesitate pentru desf<群urarea activit<郡ilor 
curente. Astfel, prin eliminarea interac郡iunilor dintre angaja郡i a fost diminuat riscul r<spândirii 
excesive a virusului SARS-CoV2, îns< a crescut riscul expunerii infrastructurilor IT&C folosite 
la atacuri cibernetice. 

Sistemele informatice care gestioneaz< majoritatea infrastructurilor critice reprezint< o Yint< 
predilect< a atacurilor cibernetice. Atacurile asupra sistemelor informatice aparYinând unor 
instituYii ale statului sau aflate în proprietate privat<, devin cu atât mai periculoase şi mai dificil 
de prevenit. Ele pot fi iniYiate atat de grup<ri de criminalitate organizat< care vizeaz<, în cele 
mai multe cazuri, obYinerea de resurse financiare, cat şi de c<tre state ostile pentru obtinerea 
unor avantaje strategice. În acest context, principalele provoc<ri au fost reprezentate de 
securitatea informa郡iilor vehiculate 群i a canalelor de comunica郡ii, precum 群i de adoptarea 群i 
aplicarea m<surilor necesare men郡inerii unui nivel optim de securitate cibernetic<. 

Pe de alt< parte, având în vedere c< la nivelul Uniunii Europene a fost demarat Programul 
Europa Digital< care urm<re群te cre群terea capacit<郡ilor digitale prin implementarea de 
tehnologii de ultim< genera郡ie, la nivelul României se dore群te alinierea la standardele impuse 
de la nivel UE prin cre群terea gradului de digitalizare 群i interconectarea propriilor servicii 
digitale cu cele europene. 

Având în vedere cele men郡ionate anterior, este necesar< extinderea 群i dezvoltarea la nivel 
na郡ional a mecanismelor de protec郡ie impotriva atacurilor cibernetic în continu< evolu郡ie, prin 
adoptarea de tehnologii de ultim< genera郡ie (artificial intelligence, machine learning, etc.) care 
s< asigure mijloacele defensive optime pentru toate domeniile de interes na郡ional. 

 

Obiectiv:  cre群terea arealului de protec郡ie, prin valorificarea know-how-ului de郡inut, precum 群i 
prin promovarea de modele de bune practici în demersurile de asigurare a securit<郡ii 
cibernetice, precum 群i creşterea rezilienYei, o condi郡ie esen郡ial< pentru succesul activit<Yilor de 
protecYie a infrastructurilor critice. RezilienYa infrastructurii este strâns legat< de modul în care 
organizaYiile îşi gestioneaz< riscurile strategice, operaYionale şi financiare. 

Din punct de vedere al securit<郡ii cibernetice, CNC opereaz< un SOC (Security Operation 
Center), prin care ofer< deja, înc< din anul 2015, servicii de securitate cibernetic< pentru 
institu郡ii publice (ex. din domeniul administraМiei publice, energetic, s<n<t<Мii, finanМelor, 
educaМiei Кi cercet<rii), în scopul securiz<rii, moderniz<rii 群i eficientiz<rii activit<郡ilor proprii, 
circumscrise domeniului IT&C, proiectul propus urm<rind cre群terea num<rului de entit<郡i 
protejate la minim 65. 

Acest SOC asigur< securizarea re郡elelor institu郡iilor publice 群i protejarea datelor prelucrate 群i 
stocate. Rolul SOC-ului Centrului National Cyberint este de a detecta, analiza 群i r<spunde la 
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incidentele de securitate cibernetic< detectate în cadrul infrastructurilor cu valen郡e critice prin 
exploatarea solu郡iilor de securitate cibernetic<. 

Pentru derularea de investiga郡ii cât mai aprofundate si mitigarea riscurilor de securitate 
cibernetic<, CNC deruleaz< activit<郡i specifice, precum: analiz< forensics, analiz< malware, 
audituri de securitate cibernetic< 群i management al incidentelor de securitate cibernetic<. În 
cadrul acestui SOC sunt analizate evenimentele de securitate generate de la nivelul  serverelor, 
sta郡iilor de lucru, bazelor de date, aplica郡iilor, site-urilor web sau de la nivelul  echipamentelor 
de comunica郡ie 群i securitate, în scopul identificarii activit<郡ilor anormale precursoare ale 
incidentelor cibernetice, prin implementarea la nivel naYional a unui sistem de management 
centralizat (SIEM).   

Personalul SOC coopereaza cu echipele din cadrul infrastructurilor protejate pentru 
solutionarea rapid< a incidentelor de securitate.  

În derularea activit<郡ii, structura CERT - CNC coopereaz< cu CERT-RO, institu郡ie ce de郡ine 
rolul de autoritate na郡ional< cu competen郡e la nivel na郡ional în transpunerea m<surilor 群i 
cerin郡elor de securitate din Directiva NIS, în vederea cre群terii securit<郡ii re郡elelor 群i sistemelor 
informatice ce sus郡in servicii esen郡iale. 

Men郡ion<m c< legisla郡ia privind Directiva NIS nu acoper< momentan, în plan na郡ional, toate 
domeniile esen郡iale de interes, anumite domenii r<mânând în afara spectrului de adresabilitate 
al actualei Directive. În acest context, proiectul propus de c<tre CNC are în vedere 群i acoperirea 
unor infrastructuri IT&C cu valen郡e critice din domenii care nu se reg<sesc actualmente în sfera 
de competen郡< a CERT-RO, dar care prin rolul lor sunt importante pentru securitatea na郡ional<. 

Având în vedere faptul c< Centrul National Cyberint desf<şoar< activit<Yi în scopul cunoaşterii, 
anticip<rii, prevenirii şi contracar<rii ameninY<rilor la adresa infrastructurilor critice, proiectul 
propus cuprinde 群i infrastructuri OT care deservesc sau reprezint< sisteme de control industrial 
ICS/SCADA.  

Infrastructurile OT sus郡in domenii cheie din energie 群i industrie, un rol important în securizarea 
acestora constând în gestionarea riscurilor 群i vulnerabilit<郡ilor de securitate cibernetic< precum: 

- posibilitatea de accesare în mod neautorizat a echipamentelor/sistemelor de comand< 群i 
control din cadrul unor infrastructuri critice; 

- afectarea serviciilor de utilitate public< vitale (de ex. furnizare energie electric<, energie 
termic<, ap<, etc.) în urma unor atacuri cibernetice; 

- perimarea tehnologiilor utilizate în cadrul infrastructurilor (uzur< tehnologic<); 

- factorul uman care opereaz< infrastructurile. 

Din perspectiva securit<郡ii cibernetice, prezint< relevan郡< riscurile ce se manifest< la nivelul 
infrastructurilor OT care sunt, în general, determinate sau conexe unor: deficien郡e în 
monitorizarea acestora sau probleme ap<rute în depanarea 群i identificarea anomaliilor (ex.dac< 
sunt incidente sau configur<ri gre群ite ale echipamentelor), probleme ce 郡in de arhitectura st
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infrastructurii (din teren, cele de control 群i de proces, din zona de business sau de management 
etc), disfunc郡ii pe zona fluxurilor de comunica郡ie, DMZ3 etc.    

Aducerea acestor infrastructuri OT în stare de func郡ionare în afara parametrilor optimi poate 
genera un impact considerabil la adresa securit<郡ii na郡ionale care se poate traduce în pierderi 
sau prejudicii economice, afectarea vie郡ii sociale sau chiar pierderea de vie郡i omene群ti.  

Prin Investi郡ia curent< se urm<re群te cre群terea nivelului de securitate cibernetic< a entit<郡ilor 
publice 群i private care deYin infrastructuri cu valenYe critice, prin: 

ズ evaluarea st<rii de securitate 群i a vulnerabilit<郡ilor re郡elelor 群i sistemelor informatice; 

ズ elaborarea de politici 群i proceduri de securitate cibernetic< în conformitate cu standarde 
interna郡ionale de securitate a informa郡iei 群i sistemelor informa郡ionale, de management al 
riscului, sau cu cerin郡ele legale aplicabile; 

ズ folosirea solu郡iilor care utilizeaz< inteligen郡a artificial<; 

ズ asigurarea interoperabilit<郡ii între componentele informatice de securitate; 

ズ protec郡ia sistemelor informatice 群i a informa郡iilor vehiculate la nivelul institu郡iilor, 
autorit<郡ilor publice şi operatorilor privaYi; 

ズ înt<rirea securit<郡ii cibernetice 群i a guvernantei IT, pentru îmbun<t<郡irea accesului la 
informa郡ie 群i eficientizarea proceselor în tot sistemul judiciar (Ministerul Justi郡iei 群i 
institu郡iile subordonate, Consiliului Superior al Magistraturii, instan郡ele de judecat<, 
Ministerului Public 群i parchetele, alte organiza郡ii din sectorul judiciar (ANABI, DNP, 
ONRC) 

ズ asigurarea de condi郡ii optime de securitate cibernetic< pentru facilitarea desf<群ur<rii de 
la distan郡< a activit<郡ii angaja郡ilor; 

ズ eficientizarea 群i crearea de premise pentru a continua modernizarea infrastructurilor 
IT&C cu valen郡e critice pentru securitatea na郡ional<, inclusiv prin minimizarea timpului 
dedicat activit<郡ilor de recuperare 群i restaurare ca urmare a incidentelor sau atacurilor 
cibernetice. 

Implementare:   

Pentru atingerea obiectivelor investi郡iei, Centrul Na郡ional Cyberint – SRI presupune 
dezvoltarea facilit<郡ii dedicate Centrului Na郡ional Cyberint, respectiv solu郡ii de securitate 
cibernetic< acoperind infrastructuri de tip IT 群i OT.  

Urm<toarele activit<郡i vor fi derulate: 

ズ Dezvoltarea capacit<郡ii de protec郡ie integrat< a securit<郡ii cibernetice a infrastructurilor 
TIC de tip IT 群i OT. 

 
3 Demilitarized Zone 
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ズ Auditarea infrastructurilor TIC cu valen郡e critice în vederea identific<rii 
vulnerabilit<郡ilor de securitate cibernetic<, respectiv a dezvolt<rii 群i implement<rii de 
politici 群i proceduri de securitate 群i evaluare a riscului, în conformitate cu standardele 
interna郡ionale sau cu legisla郡ia autohton< în vigoare.  

ズ Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice cu rolul de identificare, monitorizare, 
management 群i reac郡ie la incidente de securitate cibernetic< destinat protej<rii 
infrastructurilor TIC cu valen郡e critice pentru securitatea na郡ional< care nu/nu mai 
beneficiaz< de protec郡ia oferit< de Sistemul na郡ional de protec郡ie a infrastructurilor TIC de 
interes na郡ional împotriva amenin郡<rilor provenite din spa郡iul cibernetic, cu rol 
complementar acestuia. 

ズ Implementarea unui program na郡ional de preg<tire a operatorilor economici 群i a 
autorit<郡ilor competente pentru situa郡ii de criz< cibernetic< 群i hibride, prin organizarea de 
exerci郡ii 群i elaborarea planurilor de management a crizei. 

ズ Stabilirea unei platforme na郡ionale de evaluare 群i gestionare a riscurilor de securitate 
cibernetic< ale noilor tehnologii. 

Implementarea unei infrastructuri destinat< securit<郡ii comunicatiilor radio, care va 
conduce la cre群terea nivelului de protectie 群i a gradului de disponibilitate a serviciilor de 
comunicatii furnizare autorit<郡ilor publice care ofer< servicii digitale cet<郡enilor.  

Prin realizarea activit<郡ilor prezentate, se vor ob郡ine urm<toarele beneficii:  

ズ Implementarea de metode, tehnici 群i procedee de control 群i gestionare a riscurilor 群i 
amenin郡<rilor la adresa securit<郡ii re郡elelor de comunica郡ii;  

ズ Cre群terea rezilien郡ei infrastructurilor de comunicatii wireless prin realizarea protectiei 
spectrului de radiofrecven郡e în concordan郡< cu noile tehnologii 5G, IoT, care stau la baza 
implement<rii de proiecte de tip Smart City 群i Smart Village; 

ズ Automatizarea proceselor de colectare, interpretare 群i decizie aferente activit<郡ilor de 
goniometrie 群i monitorizarea a spectrului de radiofrecven郡e; 

ズ Implementarea de m<suri active în vederea cre群terii disponibilitatilor serviciilor 
wireless, prin identificarea factorilor perturbatori 群i a interferen郡elor prejudiciabile ale 
spectrului de radiofrecven郡e;  

ズ Eficientizarea interven郡ie pentru neutralizarea factorilor perturbatori 群i interferen郡elor 
prejudiciabile ale spectrului de radiofrecven郡e;  

ズ Cre群terea capacit<郡ii de analiz< 群i prelucrare a datelor colectate pentru îmbun<t<郡irea 
serviciilor de wireless;  

ズ Îmbun<t<郡irea indicatorilor de conectivitatea 群i acces la serviciile publice digitale.  

Grup Мint<: Centrul Na郡ional Cyberint – SRI, STS, SPP, entit<郡i publice 群i private de郡in<toare 
de infrastructuri TIC cu valen郡e critice pentru securitatea na郡ional< care deservesc popula郡ia 
României 群i sunt esen郡iale în derularea proceselor economice, sociale, politice 群i militare. 
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Ajutor de stat:  investi郡iile vor fi realizate prin proceduri de achizi郡ie public<, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare, pentru derularea unor activit<郡i specifice autorit<郡ilor publice 
(non-economice) si prin urmare nu sunt ajutor de stat. 

Calendar: 2021- 2025 

 

Investi郡ii pentru cre群terea rezilien郡ei 群i securit<郡ii cibernetice a infrastructurii de servicii 
de tip ISP asigurate pentru autorit<郡ile publice din România  

Provoc<ri:  

Orice reform< de digitalizare a serviciilor publice digitale la nivel central implic< existen郡a unei 
infrastructuri moderne de tip ISP. 

Conform anexei nr. 2 la Legea nr. 92/1996, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare, STS este 
desemnat s< administreze re郡ele, infrastructuri, sisteme, servicii şi aplicaYii în diferite tehnologii 
informatice 群i de comunica郡ii, cu solu郡ii de securitate asociate 群i s< ofere servicii de încredere 
calificat<.  

Astfel, STS asigur<, prin intermediul sistemelor informatice 群i al re郡elelor de comunica郡ii pe 
care le administreaz<, accesul cet<郡enilor la serviciile publice de tip e-guvernare puse la 
dispozi郡ie de autorit<郡ile publice din România. 

Având în vedere evolu郡ia tehnologic< este necesar< cre群terea num<rului de puncte de acces la 
servicii de tip ISP, cre群terea capacit<郡ii de prelucrare, transfer, stocare a datelor, corelat 
cu  modernizarea mecanismelor de securitate 群i asigurarea unei disponibilit<郡i ridicate a 
serviciilor furnizate. 

Pe de alt< parte, dat< fiind cre群terea num<rului de solicit<ri de servicii de tip ISP ca urmare a 
pandemiei COVID-19, precum 群i necesitatea de digitalizare a autorit<郡ilor publice din România 
pentru care STS asigur< servicii de tip ISP, este necesar< extinderea,  modernizarea  群i 
securizarea infrastructurii existente prin cre群terea capacit<郡ii serviciilor de procesare, stocare, 
prelucrare si monitorizare, m<rirea capacit<郡ii de distribu郡ie prin asigurarea unor leg<turi de 
comunica郡ii de mare capacitate (10G/25G/40G/100G), precum 群i prin introducerea unor 
mecanisme noi de securitate bazate pe noi tehnologii.  Pentru serviciile men郡ionate este 
necesar< cre群terea capacit<郡ii de protec郡ie cibernetic< prin implementarea unor capabilit<郡i 
superioare de protec郡ie împotriva amenin郡<rilor provenite din spa郡iul cibernetic. 

Pentru cre群terea rezilien郡ei 群i securit<郡ii cibernetice a infrastructurii de servicii de tip ISP 
asigurate pentru autorit<郡ile publice din România sunt necesare urm<toarele premise: 

• existen郡a resurselor umane bine preg<tite 群i cu experien郡<, în implementarea 群i 
administrarea de infrastructuri complexe 群i performante IT&C, la nivel central 群i 
na郡ional; 

• existen郡a la nivel na郡ional a unei infrastructuri redundante proprii de comunica郡ii 群i 
servicii; 
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• experien郡a de peste 15 ani în asigurarea serviciilor de tip ISP pentru autorit<郡ile publice 
din România; 

• capacitatea asigur<rii de servicii integrate de comunica郡ii 群i securitate; 

• capacitatea de monitorizare a parametrilor tehnici ai serviciilor de la nivel fizic pân< la 
nivel aplica郡ie, prin centre specializate de tip NOC, 24/7; 

• capacitatea de monitorizare 群i tratare a evenimentelor/incidentelor de securitate prin 
centre specializate de tip SOC/CERT.  

Obiectiv: cre群terea rezilien郡ei 群i securit<郡ii cibernetice a infrastructurii de servicii de tip ISP 
asigurate pentru autorit<郡ile publice din România, prin îmbun<t<郡irea accesului 群i cre群terea 
capacit<郡ii de furnizare a unor servicii publice digitale eficiente, implementarea capacit<郡ilor 
digitale 群i asigurarea rezilien郡ei cibernetice. 

Obiectivul va fi îndeplinit prin urm<toarele obiective specifice: 

• Modernizarea 群i extinderea re郡elei de acces Internet de tip Gigabit pentru administra郡ia 
public< 群i pentru serviciile publice asigurate; 

• Modernizarea capabilit<郡ilor de securitate cibernetic< pentru serviciile asigurate de 
c<tre STS; 

• Securizarea serviciilor de tip ISP (DNS, WEB, EMAIL, HOSTING) furnizate 
autorit<郡ilor publice; 

• Cre群terea calit<郡ii serviciilor oferite de administra郡ia public< prin asigurarea unor 
servicii de calitate, disponibilitate 群i securitate ridicat<. 

Prin modernizarea 群i securizarea serviciilor ISP ale STS, prin cre群terea capacit<郡ilor de 
furnizare de servicii de tip Internet si servicii asociate Internetului  se va asigura diversificarea 
si func郡ionarea continu< a serviciilor puse la dispozi郡ia cet<郡enilor de c<tre autorit<郡ile publice 
din România  群i se va atinge obiectivul general asumat prin proiect. 

Implementare 

Implementarea proiectului presupune urm<toarele premise: 

- STS asigur< o arhitectur< INTERNET de tip ISP atât pentru nevoile proprii cât şi pentru cele 
ale autorit<Yilor publice din România: AdministraYia PrezidenYial<, Guvernul României, 
Autoritatea Judec<toreasc<, AdministraYia public< central< şi local<; 

- STS asigur< facilit<Yi de g<zduire şi distribuYie de servicii de DNS, web, acces Internet, 
precum şi g<zduire şi suport pentru aplicaYii de e-guvernare, g<zduire şi hosting web, g<zduire 
de conturi de email în mod securizat; 

- distribuYia serviciilor se realizeaz< pe suport de comunicaYii rezilient asigurat de c<tre STS şi 
/sau contractat de la operatori economici de pe piaYa liber<; st
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- pentru toate serviciile furnizate, se asigur< m<suri proactive şi reactive de securitate 
cibernetic< prin structurile de tip CERT şi SOC organizate la nivelul STS; 

- schimbul informa郡ional pentru asigurarea securit<郡ii cibernetice va fi asigurat pe canale de 
comunica郡ii dedicate cu celelalte institu郡ii conform atribu郡iilor legale;  

- STS asigur<, prin intermediul sistemelor informatice şi al reYelelor de comunicaYii, accesul 
cet<Yenilor la serviciile publice de tip e-guvernare puse la dispoziYie de c<tre autorit<Yile publice 
din România; 

- s-a constatat o creştere extrem de mare de solicit<ri de servicii de tip ISP urmare a efectelor 
pandemiei COVID-19, precum şi necesitatea de digitalizare a autorit<Yilor publice din România 
pentru care STS asigur< servicii ISP şi de aceea este este necesar extinderea, modernizarea şi 
securizarea infrastructurii existente prin creşterea capacit<Yii de distribuYie prin asigurarea unor 
leg<turi de mare capacitate, precum şi prin introducerea unor mecanisme noi de securitate 
bazate pe noi tehnologii care s< asigure un grad ridicat de protecYie cibernetic< şi prin 
implementarea unor capacit<Yi superioare de protecYie împotriva ameniY<rilor provenite din 
spaYiul cibernetic; 

- având în vedere faptul c< aplicaYiile de e-guvernare devin din ce în ce mai complexe, 
necesitând mai multe surse de procesare şi prelucrare, precum şi accesul simultan a mai multor 
utilizatori la aplicaYiile de e-guvernare, este necesar< modernizarea sistemului de servicii şi 
comunicaYii de tip Internet Service Provider STS, care s< aib< un impact pozitiv asupra 
dezvolt<rii capacit<Yii digitale a statului roman în vederea asigur<rii unui acces facil, sigur şi 
rapid pentru cet<Yeni şi mediul de afaceri la serviciile de e-guvernare; 

- implementarea proiectului va genera un impact pozitiv asupra digitaliz<rii statului român, 
asigurând bazele dezvolt<rii ulterioare de noi servicii publice digitale care vor putea fi oferite 
autorit<Yilor publice din România şi implict cet<Yeanului, ca beneficiar final, bazele actualiz<rii 
aplicaYiilor existente de e-guvernare, şi nu în ultimul rând bazele implement<rii Cloudului 
guvernamental. 

Rezultate: 

- vor fi modernizate 42 de puncte de furnizare a serviciilor de Internet pentru administra郡ia 
public< 群i pentru serviciile publice asigurate la nivel central 群i local; 

- vor fi modernizate capabilit<郡ile de securitate cibernetic< pentru serviciile asigurate de c<tre 
STS; 

- vor fi disponibile leg<turi de comunica郡ii de tip Gigabit sau de capacitate superioar<: 42;  

- vor fi asigurate, suplimentar fa郡< de cele existente: 100 zone DNS, 群i 15.000 c<su郡e email; 

- institu郡iile 群i entit<郡ile de interes public vor avea posibilit<郡i de acces la servicii, la nivel central 
群i local, în toate cele 41 de Hub-uri asigurate în urma implement<rii proiectului; 
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Grup 郡int<: 

STS opereaz< o infrastructur< INTERNET de tip ISP (Internet Service Provider) pentru nevoile 
autorit<郡ilor publice din România. Dintre acestea putem aminti Parlamentul României, 
Administra郡ia Preziden郡ial<, Guvernul României, Autoritatea judec<toreasc<, Administra郡ia 
public< central< 群i local< 群i/sau unit<郡ile aflate în subordine, Curtea de Conturi, Curtea 
Constitu郡ional<, organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale. 

Calendar: Q4 2024 

 

C.4  -  Investi郡ii în sisteme de securitate pentru protec郡ia spectrului guvernamental  

Provoc<ri:  

În vederea asigur<rii unui r<spuns prompt 群i eficient la criza generat< de COVID-19, STS a 
participat al<turi de autorit<郡ile statului (Guvern, SGG, Ministerul S<n<t<郡ii, Ministerul 
Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 群i Turismului, 
Ministerul Energiei) la asigurarea infrastructurii IT&C necesare pentru asigurarea consolid<rii 
r<spunsului la aceast< criz< 群i a bunei desf<群ur<ri a activit<郡ilor de conducere. 

De asemenea, SPP particip< al<turi de STS la asigurarea disponibilit<郡ii 群i securit<郡ii 
comunica郡iilor necesare activit<郡ilor de conducere de la nivelul autorit<郡ilor publice.  

Proiectul contribuie în mod esen郡ial la securizarea comunica郡iilor wireless de la nivelul 
institu郡iilor 群i autorit<郡ilor publice centrale 群i locale, prin asigurarea securit<郡ii infrastructurii 
pe suport radio 群i a celorlalte infrastructuri ale STS, precum 群i la securizarea comunica郡iilor 
destinate demnitarilor 群i obiectivelor c<rora SPP le asigur< protec郡ia fizic<. 

Prin acest proiect se va sus郡ine transformarea digital< a serviciilor publice în servicii de calitate, 
sigure 群i rapide, în interesul cet<郡enilor, cu scopul de a cre群te satisfac郡ia beneficiarilor de 
servicii publice 群i de a eficientiza resursele utilizate în procesele derulate de stat.  

Astfel, având în vedere c< în acest moment nu exist< aceast< infrastructur< de asigurare a 
securit<郡ii comunica郡iilor de band< larg< la nivelul autorit<郡ilor statului, destinat< protej<rii 
solu郡iilor de comunica郡ii radio de band< larg< care s< permit< asigurarea disponibilit<郡ii 
spectrului de radiofrecven郡e, utilizat pentru transferul de date, transmiterea în timp real a 
imaginilor sau accesarea bazelor de date/utilizarea de servicii de date mobile de mare vitez<, 
în scopul facilit<rii interac郡iunii autorit<郡ilor statului cu cet<郡eanul, este necesar< realizarea unor 
sisteme de securitate pentru protec郡ia spectrului guvernamental, pentru protejarea 
comunica郡iilor radio, în vederea furniz<rii de servicii moderne de comunica郡ii de band< larg<, 
inclusiv de tip Mission Critical în standard 3GPP, cum ar fi: Push-To-Video, Push-To-Data, 
Push-To-Talk. 

Implementarea acestui proiect reprezint< o reformare foarte important< a sistemelor de 
protec郡ie a comunica郡iilor radio destinate autorit<郡ilor publice, prin introducerea, cu titlu de 
noutate, a solu郡iilor tehnologice noi, prin intermediul c<rora se va putea proteja transmiterea de 
imagini statice 群i dinamice 群i volume ridicate de date, aspecte ce nu sunt posibile în acest 
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moment. Practic, for郡ele de interven郡ie vor beneficia de facilit<郡i tehnice suplimentare ce vor 
avea un impact major privind modalitatea de interac郡ionare a autorit<郡ilor publice cu cet<郡eanul. 

Un alt avantaj important al asigur<rii protec郡iei re郡elelor este reprezentat de implementarea 
solu郡iilor de securitate în conformitate cu standardele comerciale 3GPP cu aplicarea facilit<郡ilor 
specifice de tip mission critical.  

De asemenea, merit< men郡ionat faptul c<, în contextul în care, la nivel european 群i interna郡ional 
exist< o permanent< preocupare pentru implementarea de servicii de comunica郡ii critice de 
band< larg< destinate autorit<郡ilor publice ale statului, este necesar< asigurarea de solu郡ii de 
securizare corespunz<toare. 

Pentru dezvoltarea 群i extinderea sistemelor de securitate pentru protec郡ia spectrului 
guvernamental sunt necesare urm<toarele premise: 

• existen郡a resurselor umane bine preg<tite 群i cu experien郡<, în implementarea 群i 
administrarea de infrastructuri complexe 群i performante IT&C, la nivel central 群i 
na郡ional; 

• existen郡a la nivel na郡ional a unei infrastructuri redundante proprii de comunica郡ii 群i 
servicii; 

• experien郡a de 25 ani în asigurarea serviciilor de asigurare a disponibilit<郡ii spectrului 
radio pentru autorit<郡ile publice din România; 

• capacitatea asigur<rii de servicii integrate de comunica郡ii 群i securitate; 

• capacitatea de monitorizare a parametrilor tehnici ai serviciilor de la nivel fizic pân< la 
nivel aplica郡ie, prin centre specializate de tip NOC, 24/7; 

• capacitatea de monitorizare 群i tratare a evenimentelor/incidentelor de securitate prin 
centre specializate de tip SOC. 

Obiective: cre群terea nivelului de protec郡ie 群i a gradului de disponibilitate al serviciilor de 
comunica郡ii furnizate autorit<郡ilor publice care ofer< servicii digitale cet<郡enilor. 

Obiectivul poate fi îndeplinit prin urm<toarele obiective specifice: 

1. Implementarea unor mecanisme de preven郡ie a vulnerabilit<郡ilor wireless în sistemele de 
comunica郡ii; 

2. Dezvoltarea unor solu郡ii de detec郡ie a vulnerabilit<郡ilor wireless în sistemele de 
comunica郡ii; 

3. Crearea unui sistem unitar de management al vulnerabilit<郡ilor wireless în sistemele de 
comunica郡ii. 

Implementare 

Având în vedere necesitatea asigur<rii continuit<郡ii comunicaYiilor destinate autorit<郡ilor 
publice centrale 群i locale din România, STS trebuie s< men郡in< un grad ridicat de 
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disponibilitate, rezilien郡< 群i securitate a serviciilor de comunica郡ii 群i tehnologia informa郡iei 
pentru furnizarea 群i digitalizarea continu< a statului român.  

În acest sens va cre群te nivelul de protec郡ie 群i  gradul de disponibilitate al serviciilor de 
comunica郡ii furnizate autorit<郡ilor publice care ofer< servicii digitale cet<郡enilor.  

Pentru îndeplinirea atribu郡iilor sale legale vizând protec郡ia fizic< a demnitarilor, sediilor de 
lucru 群i re群edin郡elor acestora, SPP va utiliza sisteme de protec郡ie a comunica郡iilor unitare 群i 
adaptate la noile tehnologii.  

Acestea vor trebui s< func郡ioneze atât în benzile de frecven郡e radio în care STS asigur< protec郡ia 
comunica郡iilor cât 群i în benzile de frecven郡e radio în care SPP are atribu郡ii legale s< asigure 
acest tip de servicii.  

Pentru aceste benzi de frecven郡e radio SPP va asigura, ulterior implement<rii prezentului 
proiect, atât identificarea, monitorizarea 群i neutralizarea amenin郡<rilor de tip UAV cât 群i 
identificarea 群i blocarea amenin郡<rilor din spectrul de frecven郡e wireless (IED), în care 
func郡ioneaz< acest tip de echipamente.  

Pe cale de consecin郡<, este necesar< realizarea colaborativ<, de c<tre ambele institu郡ii, în func郡ie 
de atribu郡iile legale ale fiec<reia, a sistemelor de securitate pentru protec郡ia spectrului 
guvernamental care fac obiectul prezentului proiect. 

Proiectul presupune realizarea 群i implementarea unor sisteme de securitate pentru asigurarea 
protec郡iei comunica郡iilor wireless 群i cre群terea gradului de disponibilitate al serviciilor de 
comunica郡ii furnizate autorit<郡ilor publice care ofer< servicii digitale cet<郡enilor. 

Autorit<郡ile guvernamentale vor beneficia de urm<toarele facilit<郡i:  

- implementarea de metode, tehnici 群i procedee de control 群i gestionare a riscurilor 群i 
amenin郡<rilor la adresa securit<郡ii re郡elelor de comunica郡ii; 

- cre群terea rezilien郡ei infrastructurilor de comunica郡ii wireless prin realizarea protec郡iei 
spectrului de radiofrecven郡e în concordan郡< cu noile tehnologii 5G, IoT, care stau la baza 
implement<rii de proiecte de tip Smart City 群i Smart Village; 

- automatizarea proceselor de colectare, interpretare 群i decizie, aferente activit<郡ilor de 
goniometrie 群i monitorizare a spectrului de radiofrecven郡e; 

- implementarea de m<suri active în vederea cre群terii disponibilit<郡ii serviciilor wireless, prin 
identificarea factorilor perturbatori 群i a interferen郡elor prejudiciabile ale spectrului de 
radiofrecven郡e; 

- eficientizarea interven郡iei pentru neutralizarea factorilor perturbatori 群i a interferen郡elor 
prejudiciabile ale spectrului de radiofrecven郡e; 

- cre群terea capacit<郡ii de analiz< 群i prelucrare a datelor colectate, pentru îmbun<t<郡irea 
disponibilit<郡ii serviciilor wireless; 

- îmbun<t<郡irea indicatorilor de conectivitate 群i acces la serviciile publice digitale; 
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- cre群terea capacit<郡ii de protec郡ie fizic< a demnitarilor 群i obiectivelor prin identificarea, 
monitorizarea 群i neutralizarea amenin郡<rilor de tip UAV 群i prin identificarea 群i blocarea 
amenin郡<rilor din spectrul de frecven郡e wireless (IED), în care func郡ioneaz< acest tip de 
echipamente. 

Prin realizarea proiectului: 

- vor fi implementate mecanisme de preven郡ie a  vulnerabilit<郡ilor wireless în sistemele de 
comunica郡ii; 

- vor fi dezvoltate solu郡ii de detec郡ie a vulnerabilit<郡ilor wireless în sistemele de comunica郡ii; 

- se va crea un sistem unitar de management al vulnerabilit<郡ilor wireless în sistemele de 
comunica郡ii. 

Rezultate: 

- se vor asigura un num<r de amplasamente fixe de localizare opera郡ionalizate la nivel na郡ional 
(nr.): 郡int< - minim 18 (actual 0); 

- se vor asigura un num<r de amplasamente de recep郡ie opera郡ionalizate la nivel na郡ional (nr.): 
郡int<  minim 65 (actual 0);  

- se vor asigura un num<r de autospeciale mobile destinate protec郡iei re郡elelor de comunica郡ii : 
郡int<  minim 9 (actual 0).  

Grup 郡int<: 

STS asigur< disponibilitatea spectrului de frecven郡e guvernamentale pentru nevoile 
autorit<郡ilor publice din România. Dintre acestea putem aminti institu郡iile 群i autorit<郡ile publice 
cu atribu郡ii în gestionarea situa郡iilor de urgen郡<, precum 群i Parlamentul României, 
Administra郡ia Preziden郡ial<, Guvernul României, Autoritatea judec<toreasc<, Administra郡ia 
public< central< 群i local< 群i/sau unit<郡ile aflate în subordine, Curtea de Conturi, Curtea 
Constitu郡ional<, organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale. 

Ajutor de stat: investi郡iile nu implica ajutor de stat, intrucat vor fi realizate prin proceduri de 
achizi郡ie public<, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru derularea unor 
activit<郡i specifice autorit<郡ilor publice (non-economice). 

  

Calendar: Q1 2026 

 

C.5  -  Investi郡ii pentru crearea de noi competen郡e de securitate cibernetic< pentru 
societate 群i economie 

Challenge: Raportul DESI 2020 eviden郡iaz< faptul c< ”România a r<mas în urm< în ceea ce 
priveКte indicatorii referitori la competenМele digitale Кi are o performanМ< slab< în ceea ce 
priveКte digitalizarea întreprinderilor Кi serviciile publice digitale”. Securitatea cibernetic< 
reprezint< o prioritate na郡ional< orizontal<, acoperind domeniile economice 群i de ap<rare, 
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inclusiv aspecte ce 郡in educa郡ie 群i formare, exerci郡iile cibernetice specifice, activit<郡ile de 
sensibilizare 群i ap<rarea cibernetic<. 

Obiectiv:  

a) Crearea unui "set de instrumente" pentru cre群terea competen郡elor în materie de 
securitate cibernetic< cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei 群i 
societ<郡ii.  

b) Dezvoltarea unui portofoliu de servicii de preg<tire profesional< în materie de 
securitate cibernetic< specific pentru absolven郡i 群i studen郡i  

Implementare:  CERT-RO  va elabora un set de instrumente specifice, pentru pentru analiza, 
revizuirea 群i documentarea nevoilor de competen郡e cibernetice 群i a consecin郡elor acestora 
asupra domeniilor prioritare ale economiei 群i societ<郡ii, urmat de evaluarea, documentarea 群i 
monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetic< (opera郡ional, 
tehnologie, competen郡e) pentru 1.000 de actori cheie economici 群i din administra郡ia public< 
(inclusiv companii, IMM-uri, 群coli, spitale, organisme ale administra郡iei publice centrale 群i 
locale) 
Totodat< se are în vedere Crearea si livrarea unui "set de instrumente si servicii 
guvernamentale" pentru cre群terea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetic< al 
celor 1.000 de actori cheie identifica郡i 
Acest set de instrumente va putea fi dezvoltat la nivel na郡ional 群i apoi pus la dispozi郡ie gratuit 
c<tre operatorii economici (mai ales întreprinderile mici 群i mijlocii) sau organele administra郡iei 
publice centrale si locale. 
a. Program na郡ional pentru analiza, revizuirea 群i documentarea nevoilor de competen郡e 

cibernetice 群i a consecin郡elor acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei 群i 
societ<郡ii. 

Proces 群i 郡inte intermediare: 

• Termen 30.06.2023 - Executarea unui inventar na郡ional 群i analize detaliate a cerin郡elor 群i 
nevoilor statului român, al economiei 群i societ<郡ii române群ti de resurse umane, aptitudini 群i 
cuno群tin郡e de securitate cibernetic<.  

• Termen 31.12.2023 - Consultarea actorilor cheie din înv<郡<mânt, industrie, institu郡ii publice 
pentru introducerea în programele 群i ac郡iunile prioritare ale acestora a unui set de masuri 
menite a reduce decalajul existent.  

• Termen 31.12.2023 - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu ini郡iativele la nivel 
european  derulate în contextul implement<rii noii strategii de securitate cibernetic< a UE 
pentru Deceniul Digital de c<tre: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), 
European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC).  

b. Evaluarea, documentarea 群i monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate 
cibernetic< (opera郡ional, tehnologie, competen郡e) pentru 1.000 de actori cheie economici 群i 
din administra郡ia public< (inclusiv companii, IMM-uri, 群coli, spitale, organisme ale 
administra郡iei publice centrale 群i locale) 

Procesul urmat + 郡inte intermediare 
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• Termen 30.06.2022 – Definirea 群i documentarea în cooperare cu European Union Agency 
for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securit<郡ii cibernetice 
a actorilor cheie economici 群i din administra郡ia public<, pentru a fi m<sura郡i efectiv. 

• Termen 31.12.2022 – Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securit<郡ii 
cibernetice a actorilor cheie economici 群i din administra郡ia public<, împreun< cu un grup 
de State Membre ale UE 群i în cooperare cu ENISA, 群i transferul de know-how dinspre 
Romania c<tre acestea. 

• Termen 31.12.2022 – Definirea cerin郡elor func郡ionale 群i a specifica郡iilor tehnice, avizarea 
indicatorilor tehnico-economici, achizi郡ia 群i implementarea platformei tehnice ce va fi 
implementata de Romania (ca platform< Open-Source Software (OSS) / Software cu surs< 
deschis<). 

• Termen 30.09.2022 – Identificarea si formarea/preg<tirea unui nucleu de 100 exper郡i pentru 
evaluarea, documentarea 群i monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate 
cibernetic<, prin utilizarea platformei tehnice. 

• Termen 30.06.2023 – Evaluarea 群i documentarea nivelului de maturitate în materie de 
securitate cibernetic<, prin utilizarea platformei tehnice. 

• Termen 30.09.2026 – Monitorizarea continu< a nivelului de maturitate în materie de 
securitate cibernetic<, prin utilizarea platformei tehnice. Raportare la nivel na郡ional 群i c<tre 
institu郡iile UE. 

 

c. Crearea si livrarea unui "set de instrumente si servicii guvernamentale" pentru cre群terea 
nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetic< al celor 1.000 de actori cheie 
identifica郡i 

Procesul urmat + 郡inte intermediare 

• Termen 30.09.2022 - Identificarea si preg<tirea unui nucleu de 50 de formatori specializa郡i 
în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru cre群terea nivelului de 
maturitate în materie de securitate cibernetic< al celor 1.000 de 1.000 de actori cheie 
identifica郡i la nivel na郡ional. 

• Termen 31.12.2023 – Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale 
pentru cre群terea nivelului de maturitate c<tre primii 100 de actori cheie identifica郡i. 

• Termen 30.06.2024 – Faza 1, incluzând 300 de actori cheie identifica郡i. 

• Termen 30.06.2025 – Faza 2, incluzând 300 de actori cheie identifica郡i. 

• Termen 31.03.2026 – Faza 3, incluzând 300 de actori cheie identifica郡i. 

• Termen 31.05.2026 – Evaluarea eficien郡ei programului 群i a beneficiilor generate la nivelul 
actorilor cheie implicati la nivel na郡ional, inclusiv impactul asupra înt<ririi securit<郡ii 群i 
rezilien郡ei cibernetice a sectoarelor publice 群i private critice române群ti, 群i la nivel UE.  

Un alt program dezvoltat pentru atingere obiectivului investitiei îl constituie dezvoltareab de 
cursuri specifice pentru preg<tirea profesional< în materie de securitate cibernetic< vor fi st
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dezvoltate atât pentru absolven郡i cât 群i pentru studen郡i (exp. cursuri de igien< cibernetic<, de 
un control mai riguros al protec郡iei datelor 群i al securit<郡ii utiliz<rii noilor tehnologii). 
d. Dezvoltarea 群i evaluarea unui curriculum na郡ional de securitate cibernetic< la nivel pre-

universitar 群i universitar. 
Procesul urmat + 郡inte intermediare 

• Termen 31.12.2021 – Identificarea 群i organizarea unui grup de formatori de curriculum (20 
exper郡i incluzând exper郡i la nivel na郡ional 群i din UE). 

• Termen 30.06.2022 – Elaborarea de c<tre grupul de formatori de curriculum de orient<ri 
curriculare cuprinz<toare 群i flexibile în domeniul educa郡iei în domeniul securit<郡ii 
cibernetice, care s< sprijine dezvoltarea viitoare a programelor 群i eforturile educa郡ionale 
asociate la nivel pre-universitar 群i universitar. 

• Termen 31.12.2022 – Elaborarea de c<tre grupul de formatori de curriculum a unui volum 
curricular care structureaz< disciplina de securitate cibernetic< 群i ofer< îndrumare 
organiza郡iilor (academice, guvernamentale, business) care doresc s< dezvolte sau s< ofere 
servicii de preg<tire profesional< în materie de securitate cibernetic< specific pentru 
absolven郡i 群i studen郡i. 

• Termen 31.12.2023 – Transfer de cuno群tin郡e de la grupul de formatori de curriculum din 
România, c<tre un grup pilot de 30 organiza郡ii din UE (academice, guvernamentale, 
business) care doresc s< dezvolte sau s< ofere servicii de preg<tire profesional< în materie 
de securitate cibernetic< specific pentru absolven郡i 群i studen郡i, in cooperare cu ENISA 群i cu 
Comisia European<. 

• Termen 30.06.2026 – Transfer (în perioada 2023-2026) de cuno群tin郡e de la grupul de 
formatori de curriculum c<tre organiza郡iile din România (academice, guvernamentale, 
business) care doresc s< dezvolte sau s< ofere servicii de preg<tire profesional< în materie 
de securitate cibernetic< specific pentru absolven郡i 群i studen郡i. 

e. Preg<tirea în materie de securitate cibernetic< a unui grup de 1.000 profesori anual, la nivel 
pre-universitar si universitar (train the trainer) cu organizarea unui laborator specializat 
dedicat in fiecare jude郡, inclusiv în sectoarele Bucure群tiului). 

Procesul urmat + 郡inte intermediare 

• Termen 30.06.2022 – Identificarea si preg<tirea unui nucleu de 25 de formatori specializa郡i 
în livrarea unui curriculum pilot compact de cuno群tin郡e de securitate cibernetic< adresat 
profesorilor la nivel pre-universitar si universitar. 

• Termen 31.03.2023 – Definirea cerin郡elor func郡ionale 群i a specifica郡iilor tehnice, avizarea 
indicatorilor tehnico-economici, achizi郡ia 群i implementarea platformei tehnice ce va fi 
implementata de Romania (ca platform< Open-Source Software (OSS) / Software cu surs< 
deschis<) pentru sprijinirea laboratoarelor specializate din fiecare jude郡, inclusiv în 
sectoarele Bucure群tiului. 

• Termen 31.03.2023 – Definirea un model de livrare durabil< pentru implementarea 
programului de preg<tire în materie de securitate cibernetic< a unui grup de 1.000 profesori 
anual. 
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• Termen 31.12.2023 – Pilot la nivel European, livrat de România, incluzând preg<tirea a 25 
de profesori din UE pe curriculum-ul pilot compact de cuno群tin郡e de securitate cibernetic< 
adresat profesorilor la nivel pre-universitar si universitar. 

• Termen 31.12.2023 – Faza 1, incluzând preg<tirea a 1.000 de profesori din România. 

• Termen 30.12.2024 – Faza 2, incluzând preg<tirea a 1.000 de profesori din România. 

• Termen 30.12.2025 – Faza 3, incluzând preg<tirea a 1.000 de profesori din România. 

• Termen 31.05.2026 – Evaluarea eficien郡ei programului 群i a beneficiilor generate la nivelul 
României 群i la nivel UE.  

• Termen 30.06.2026 – Faza 4, incluzând preg<tirea a 1.000 de profesori din România. 
 

c. Acreditarea de furnizori de servicii de formare 群i preg<tire profesional< în materie de 
securitate cibernetic< specific pentru absolven郡i 群i studen郡i (din Romania si din UE), inclusiv 
derularea de programe pilot 

• Termen 30.06.2023 – Pilot. 

• Termen 30.06.2026 – Acreditare anual< (perioada 2024 – 2026) a 10 de furnizori anual, de 
servicii de formare 群i preg<tire profesional< în materie de securitate cibernetic< specific 
pentru absolven郡i 群i studen郡i (furnizori din Romania si din UE) 

f. Program na郡ional pentru analiza, revizuirea 群i documentarea nevoilor de competen郡e 
cibernetice 群i a consecin郡elor acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei 群i 
societ<郡ii. 

Procesul 群i 郡inte intermediare: 

• Termen 30.06.2023 - Executarea unui inventar na郡ional 群i analize detaliate a cerin郡elor 群i 
nevoilor statului român, al economiei 群i societ<郡ii române群ti de resurse umane, aptitudini 群i 
cuno群tin郡e de securitate cibernetic<.  

• Termen 31.12.2023 - Consultarea actorilor cheie din înv<郡<mânt, industrie, institu郡ii publice 
pentru introducerea în programele 群i ac郡iunile prioritare ale acestora a unui set de masuri 
menite a reduce decalajul existent.  

• Termen 31.12.2023 - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu ini郡iativele la nivel 
european  derulate în contextul implement<rii noii strategii de securitate cibernetic< a UE 
pentru Deceniul Digital de c<tre: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), 
European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC).  

 

g. Evaluarea, documentarea 群i monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate 
cibernetic< (opera郡ional, tehnologie, competen郡e) pentru 1.000 de actori cheie economici 群i 
din administra郡ia public< (inclusiv companii, IMM-uri, 群coli, spitale, organisme ale 
administra郡iei publice centrale 群i locale) 
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Procesul urmat + 郡inte intermediare 

• Termen 30.06.2022 – Definirea 群i documentarea în cooperare cu European Union Agency 
for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securit<郡ii cibernetice 
a actorilor cheie economici 群i din administra郡ia public<, pentru a fi m<sura郡i efectiv. 

• Termen 31.12.2022 – Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securit<郡ii 
cibernetice a actorilor cheie economici 群i din administra郡ia public<, împreun< cu un grup 
de State Membre ale UE 群i în cooperare cu ENISA, 群i transferul de know-how dinspre 
Romania c<tre acestea. 

• Termen 31.12.2022 – Definirea cerin郡elor func郡ionale 群i a specifica郡iilor tehnice, avizarea 
indicatorilor tehnico-economici, achizi郡ia 群i implementarea platformei tehnice ce va fi 
implementata de Romania (ca platform< Open-Source Software (OSS) / Software cu surs< 
deschis<). 

• Termen 30.09.2022 – Identificarea si formarea/preg<tirea unui nucleu de 100 exper郡i pentru 
evaluarea, documentarea 群i monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate 
cibernetic<, prin utilizarea platformei tehnice. 

• Termen 30.06.2023 – Evaluarea 群i documentarea nivelului de maturitate în materie de 
securitate cibernetic<, prin utilizarea platformei tehnice. 

• Termen 30.09.2026 – Monitorizarea continu< a nivelului de maturitate în materie de 
securitate cibernetic<, prin utilizarea platformei tehnice. Raportare la nivel na郡ional 群i c<tre 
institu郡iile UE. 

 

h. Crearea si livrarea unui "set de instrumente si servicii guvernamentale" pentru cre群terea 
nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetic< al celor 1.000 de actori cheie 
identifica郡i 

Procesul urmat + 郡inte intermediare 

• Termen 30.09.2022 - Identificarea si preg<tirea unui nucleu de 50 de formatori specializa郡i 
în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru cre群terea nivelului de 
maturitate în materie de securitate cibernetic< al celor 1.000 de 1.000 de actori cheie 
identifica郡i la nivel na郡ional. 

• Termen 31.12.2023 – Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale 
pentru cre群terea nivelului de maturitate c<tre primii 100 de actori cheie identifica郡i. 

• Termen 30.06.2024 – Faza 1, incluzând 300 de actori cheie identifica郡i. 

• Termen 30.06.2025 – Faza 2, incluzând 300 de actori cheie identifica郡i. 

• Termen 31.03.2026 – Faza 3, incluzând 300 de actori cheie identifica郡i. 

• Termen 31.05.2026 – Evaluarea eficien郡ei programului 群i a beneficiilor generate la nivelul 
actorilor cheie implicati la nivel na郡ional, inclusiv impactul asupra înt<ririi securit<郡ii 群i 
rezilien郡ei cibernetice a sectoarelor publice 群i private critice române群ti, 群i la nivel UE.  

• Termen 31.12.2021 – Identificarea 群i organizarea unui grup de formatori de curriculum (20 
exper郡i incluzând exper郡i la nivel na郡ional 群i din UE). 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.II.1 Cloud guvernamental  
ｧi sisteme publice digitale 

 

 

 

• Termen 30.06.2022 – Elaborarea de c<tre grupul de formatori de curriculum de orient<ri 
curriculare cuprinz<toare 群i flexibile în domeniul educa郡iei în domeniul securit<郡ii 
cibernetice, care s< sprijine dezvoltarea viitoare a programelor 群i eforturile educa郡ionale 
asociate la nivel pre-universitar 群i universitar. 

• Termen 31.12.2022 – Elaborarea de c<tre grupul de formatori de curriculum a unui volum 
curricular care structureaz< disciplina de securitate cibernetic< 群i ofer< îndrumare 
organiza郡iilor (academice, guvernamentale, business) care doresc s< dezvolte sau s< ofere 
servicii de preg<tire profesional< în materie de securitate cibernetic< specific pentru 
absolven郡i 群i studen郡i. 

• Termen 31.12.2023 – Transfer de cuno群tin郡e de la grupul de formatori de curriculum din 
România, c<tre un grup pilot de 30 organiza郡ii din UE (academice, guvernamentale, 
business) care doresc s< dezvolte sau s< ofere servicii de preg<tire profesional< în materie 
de securitate cibernetic< specific pentru absolven郡i 群i studen郡i, in cooperare cu ENISA 群i cu 
Comisia European<. 

• Termen 30.06.2026 – Transfer (în perioada 2023-2026) de cuno群tin郡e de la grupul de 
formatori de curriculum c<tre organiza郡iile din România (academice, guvernamentale, 
business) care doresc s< dezvolte sau s< ofere servicii de preg<tire profesional< în materie 
de securitate cibernetic< specific pentru absolven郡i 群i studen郡i. 
 

• Grup Мint<: specialisti în securitate cibernetic<, absolven郡i, studen郡i 
• Ajutor de stat:  Investi郡iile nu implica ajutor de stat, intrucat vor fi realizate prin proceduri 

de achizi郡ie public<, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru derularea unor 
activit<郡i specifice autorit<郡ilor publice (non-economice). 
 

• Calendar: conform planului si tintelor intermediare mai sus explicitate, pe perioada 2021-
2026 

 
 

D. Competen郡e digitale, Capital Uman 群i utilizarea Internetului      

a.   Reforme 

D1 - Cre群terea competentelor digitale pentru exercitarea func郡iei publice 群i educa郡ie 
digital< pe parcursul vie郡ii pentru cet<郡eni.  

Provoc<ri 

Transform<rile rapide survenite în domeniul digitaliz<rii din ultimul deceniu au condus c<tre 
modific<ri ale vie郡ii  群i muncii de zi cu zi, iar evolu郡ia tehnologic< bazat< pe inovare 
remodeleaz< atât societatea în ansamblul ei cât 群i pia郡a muncii 群i viitorul for郡ei de munc<.  Una 
dintre principalele probleme ap<rute în acest interval de timp 群i cu care angajatorii se confrunt< 
o reprezint< dificultatea în recrutarea lucr<torilor cu înalt< calificare într-o serie de sectoare 
economice, inclusiv în sectorul digital. Prea pu郡ini adul郡i sunt preg<ti郡i corespunz<tor sau 
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recalifica郡i pentru a ocupa astfel de posturi vacante, adesea pentru c< instruirea nu este 
disponibil< la momentul 群i locul potrivit. 

În ceea ce prive群te competen郡ele digitale, România se situeaz< pe locul 27 din cele 28 de 郡<ri 
ale UE în clasamentul Indexului DESI . România se afl< mult sub media UE în ceea ce prive群te 
persoanele cu competen郡e digitale de baz< (31% vs. 58%), a persoanelor de郡inând competen郡e 
digitale avansate (10% vs. 33%) 群i a persoanelor cu competen郡e elementare software (35% vs. 
61%). România se afl< considerabil în urm< 群i în ceea ce prive群te procentul de speciali群ti IT, 
din totalitatea persoanelor încadrate în munc< (2.2% vs. 3.9%).  

Raportul DESI 2020 eviden郡iaz< faptul c< ”România a r<mas în urm< în ceea ce priveКte 
indicatorii referitori la competenМele digitale Кi are o performanМ< slab< în ceea ce priveКte 
digitalizarea întreprinderilor Кi serviciile publice digitale”. Principalele bariere în calea 
realiz<rii serviciilor publice digitale în România, identificate în acest raport, sunt: 

-       Lipsa de coordonare dintre institu郡iile publice în ceea ce prive群te instituirea unor astfel 
de servicii; 

-        Migrarea speciali群tilor IT din sectorul public înspre sectorul privat sau în str<in<tate;   

-        Lipsa general< de competen郡e digitale - nivelurile competen郡elor digitale de baz< 群i 
avansate r<mân cele mai sc<zute în rândul statelor membre ale UE. Doar 31% dintre 
persoanele cu vârsta cuprins< între 16 群i 74 de ani au competen郡e digitale de baz< (58% la 
nivelul UE în ansamblu), iar 10% au competen郡e digitale avansate (fa郡< de o medie a UE 
de 33%); 

-        Lipsa investi郡iilor în dezvoltarea competen郡elor digitale în rândul angaja郡ilor din 
sectorul public au condus la crearea de caren郡e cu impact ridicat, atât la nivel de front-office 
în dialog direct cu cat<郡enii, cât 群i în back-office, pentru realizarea sarcinilor administrative. 

De asemenea, ultima cercetare EIDES4 conchide c< interven郡iile de politic< public< în formarea 
capitalului uman reprezint< cea mai important< interven郡ie în sprijinul dezvolt<rii 
antreprenoriatului digital. Firmele nu pot adopta cu succes tehnologii în lipsa unei for郡e de 
munc< de郡inând competen郡e digitale. Mai mult, o tranzi郡ie de succes a companiilor c<tre 
paradigma 4.0 este condi郡ionat< de de郡inerea unor competen郡e digitale avansate, precum 
cuno群tin郡e de programare (coding) sau data analytics. În plus, conform observa郡iilor B<ncii 
Mondiale în cadrul unui proiect de asisten郡< tehnic< România: Startup Ecosystem Strategy 
derulat împreun< cu DG REFORM, dezvoltarea antreprenoriatului digital este frânat< 群i de 
lipsa competen郡elor manageriale. De asemenea, pentru dezvoltarea 群i livrarea cu succes a 
serviciilor publice, este nevoie de func郡ionari publici având un nivel ridicat de competen郡e 
digitale. 

 
4 The European Index of Digital Entrepreneurship Systems 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eides_2020.pdf  
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Pe de alt< parte, România ofer< un bazin larg de speciali群ti TIC datorit< sistemului s<u 
educa郡ional în acest domeniu. România se situeaz< pe locul 6 în rândul statelor membre ale UE 
în ceea ce prive群te num<rul de absolven郡i TIC (4,9% din totalul absolven郡ilor). În anul 
universitar 2019-2020, România a avut peste 27.000 de studen郡i TIC înscri群i în înv<郡<mântul 
superior la toate nivelurile, atât în institu郡iile publice, cât 群i în cele private. În aceea群i perioad<, 
num<rul absolven郡ilor a ajuns la 5.365 la nivel na郡ional. În statisticile UE, România se afl< pe 
locul 3 la num<r de femei specializate în domeniul TIC, cu mult peste media UE. Nu mai pu郡in 
de 24% dintre absolven郡ii TIC din România sunt femei, oferind unul dintre cele mai favorabile 
medii incluziunii muncii. 

Obiective: 

Astfel cum s-a anun郡at în cadrul Agendei pentru competen郡e în Europa 群i al Comunic<rii 
privind Spa郡iul european al educa郡iei, noul Plan de ac郡iune al UE pentru educa郡ia digital< 2021-
2027 Resetarea educaМiei Кi form<rii pentru era digital< prezint< o viziune pentru 
îmbun<t<郡irea alfabetiz<rii digitale, a competen郡elor 群i a capacit<郡ii digitale la toate nivelurile 
de educa郡ie 群i formare 群i pentru toate nivelurile de competen郡e digitale (de la nivel de baz< la 
nivel avansat). Acest Plan de ac郡iune sus郡ine obiectivul Agendei pentru competen郡e 群i prevede 
c< 70 % dintre persoanele cu vârsta cuprins< între 16 群i 74 de ani vor avea cel pu郡in competen郡e 
digitale de baz< pân< în 2025. 

Atât Pilonul II Transformare Digital< cât 群i Pilonul VI România Educat< al acestui Plan 
Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡< trateaz< sinergic aspectele men郡ionate mai sus  

În cadrul acestei componente a Pilonului II, este vizat< realizarea Reformei clasifica郡iilor 
ocupa郡iilor în România 群i a câtorva investi郡ii în vederea: 

1. dezvolt<rii competen郡elor digitale specifice pentru func郡ionarii publici (m<sur< care va 
contribui, de asemenea, la digitalizarea administra郡iei publice, venind în completarea 
Componentei 1 a acestui pilon),  

2. dezvolt<rii competen郡elor digitale 群i a competen郡elor software ale for郡ei de munc< 
(m<sur< care va contribui 群i la adoptarea tehnologiilor digitale de c<tre mediul privat în 
completarea Componentei 4 a acestui pilon 群i a Pilonului III) 群i la  

3. dezvolt<rii competen郡elor digitale ale cet<郡enilor României în general prin crearea unei 
re郡ele na郡ionale a bibliotecilor ca hub-uri de înv<郡are digital<. 
 
ﾖ Efectuarea unui studiu analiz< diagnostic 群i prognozare pe urm<torii cinci ani a 

nevoilor for郡ei de munc< în contextul transform<rii digitale a economiei 群i tranzi郡iei 
la paradigma 4.0 incluzând recomand<ri pentru definirea unor ocupa郡ii noi în 
nomenclatorul oficial al ocupa郡iilor– 4.000.000 EUR – Asisten郡< 
tehnic</Consultan郡< (Proiect SIPOCA 3 https://www.edu.ro/finalizarea-unui-
proiect-sipoca-3-cu-impact-asupra-dezvolt%C4%83rii-
%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntului-superior 
Proiect SIPOCA 136 http://www.anfp.gov.ro/continut/SIPOCA136  st
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Proiect SIPOCA 592 https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-
de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-
dezvoltarii-si Proiect SIPOCA 20 https://www.mmanpis.ro/despre-
anpis/proiecte/v-titlul-proiectului-stabilirea-cadrului-de-dezvoltare-a-
instrumentelor-de-e-guvernare-egov-cod-mysmis-119196/  

ﾖ Propunerea c<tre Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale de introducere a unor 
meserii noi la nivelul Clasific<rii Ocupa郡iilor din România (COR) echivalente cu 
cele existente în 郡<rile Uniunii Europene cu bune practici în digitalizare; 

ﾖ Ajustarea Ordinului nr. 1168 din 14 decembrie 2017 privind încadrarea în 
activitatea de creare de programe pentru calculator pentru includerea noilor meserii 
în rândul meseriilor de IT care beneficiaz< de scutire de la plata impozitului pe 
profit;  

ﾖ Definirea noilor meserii în Clasificarea Ocupa郡iilor din România 群i ini郡ierea unui 
dialog cu universit<郡ile din 郡ar< pentru deschiderea de materii noi în facult<郡ile de 
profil, pentru crearea unor programe post-universitare dedicate calific<rii unor 
cadre universitare. 

 

Implementare:  

Într-o prim< etap< Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii va contracta servicii externe 
(Asisten郡< Tehnic</Consultan郡<) pentru realizarea unei analize diagnostic cu privire la situa郡ia 
curent< din perspectiva nevoilor 群i disponibilit<郡ii competen郡elor digitale pe pia郡a for郡ei de 
munc<, precum 群i o anticipare a evolu郡iilor mediului de afaceri românesc în implementarea 
paradigmei 4.0, a profesiilor viitoare 群i a nevoilor de competen郡e digitale pentru exercitarea 
acestora. Documentul va sta la baza elabor<rii unei politici publice de dezvoltare a 
competen郡elor pentru preg<tirea for郡ei de munc< pentru tranzi郡ia la Industria 4.0. 

De asemenea, pe termen scurt, va fi creat un grup de lucru inter-institu郡ional format din 
Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii, Ministerul Muncii, Ministerul Finan郡elor, 
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 群i Turismului, Ministerul Educa郡iei, Autoritatea 
pentru Digitalizarea României, Agen郡ia Na郡ional< pentru Ocuparea For郡ei de Munc<, Comisia 
Na郡ional< de Prognoz<, Secretariatul General al Guvernului/Direc郡ia de Coordonare Politici 群i 
Priorit<郡i precum 群i alte instutu郡ii care ar putea fi implicate în revizuirea cadrului normativ de 
mai sus.  

Ajutor de Stat : M<surile de mai sus nu implic< ajutor de stat, fiind vorba de modific<ri 
legislative. În vederea evit<rii acord<rii unui ajutor de stat c<tre întreprinderile selectate pentru 
realizarea acestui obiectiv (de ex. oferirea de asisten郡< tehnic</consultan郡</cursuri), selec郡ia se 
va realiza prin intermediul unei proceduri competitive, transparente, necondi郡ionate, 
nediscriminatorie 群i suficient promovat<. 

 

Grup Мint<: Operatori economici, angaja郡i, 群omeri. 
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Calendar:  

Q4 2021 Demararea procedurilor de contractare servicii externe 

Q1 2023 Analiz< diagnostic 群i anticip<ri evolu郡ii elaborat< de consultantul extern 群i 
livrat< 

Q 3 2023 Propunere de politic< elaborat< de consultantul extern 群i livrat< 

Q 2 2024 Clasificarea Ocupa郡iilor din România - amendat 

Q 3 2024 Adoptarea Politicii Publice 

 

Investi郡ii 

D2. Program de formare competen郡e digitale avansate pentru func郡ionarii publici 

Challenge 

Prezentul Program Na郡ional de Rezilien郡< 群i Redresare î群i propune o interven郡ie ampl< de 
digitalizare a serviciilor publice pentru cet<郡eni 群i companii 群i de digitalizare a opera郡iunilor 
interne ale administra郡iei publice în scopul cre群terii eficien郡ei, transparen郡ei 群i rezilien郡ei 
institu郡ionale. 

Conform analizelor efectuate în contextul fundament<rii 群i elabor<rii politicii publice în 
domeniul e-guvern<rii, competenМele digitale ale funcМionarilor publici sunt insuficiente pentru 
digitalizarea serviciilor publice 群i a opera郡iunilor interne din administra郡ie, dezvoltarea 
competen郡elor acestora reprezentând una dintre m<surile complementare pentru implementarea 
e-guvern<rii.5  

Obiectiv:  Instruirea personalului din administra郡ia public< va asigura cre群terea nivelului 
competen郡elor digitale în administra郡ia public< din România contribuind astfel la succesul 
m<surilor de digitalizare a serviciilor publice pentru 群i a opera郡iunilor interne ale administra郡iei 
群i va permite cre群terea eficien郡ei 群i rezilien郡ei institu郡ionale.  

Implementare:  În preg<tirea programelor de formare se va realiza o analiz< a nevoilor de 
formare pe competen郡e digitale (evaluare a nivelului actual de cuno群tin郡e ECDL/ ICDL 群i 
competen郡e digitale existente,  elaborare recomand<ri pentru instruire corelate cu profilul 
administra郡iei publice) cu asisten郡< tehnic< (exper郡i /servicii de formare /consultan郡<).  

Dezvoltarea competen郡elor digitale se va realiza pentru un num<r de 30.000 persoane 
(reprezentând aprox.20% din corpul func郡ionarilor publici), asumate de ANFP de tip ICDL 群i 
specializ<ri IT&C (administrator baze de date (SQL, MySQL etc); Administrator de sistem; 
Anali群ti de business; Data analist; Programatori pe diverse platforme).  

Totodat<, vor fi derulate programe de formare de  leadership 群i talent management în contextul 
digitaliz<rii pentru 2.500 func郡ionari publici de conducere, reprezentând aproximativ 25% din 
totalul acestora.  Competen郡ele 群i specializ<rile astfel ob郡inute vor contribui la atragerea 群i 

 
5 e-government public policy 
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reten郡ia de speciali群ti IT 群i speciali群ti cu competen郡e digitale avansate. ANFP î群i propune ca 
minimum 80% dintre participan郡ii la cursuri s< ob郡in< certificare.  Cursurile vor fi desf<群urate 
etapizat între 2022 群i 2026. 

Pentru toate programele de formare se va asigura respectarea egalit<郡ii de gen prin impunerea 
pragurilor minime stabilite prin legisla郡ia în vigoare referitoare la egalitatea de gen 群i asigurarea 
particip<rii acestora la cursuri conform cotelor prev<zute în legisla郡ie. 

Programele de formare vor fi livrate de furnizori specializa郡i 群i acredita郡i ale c<ror servicii vor 
fi contractate în conformitate cu legisla郡ia de achizi郡ii publice în vigoare. 

Totodat<, vor fi realizate analize impact al form<rii în domeniul TIC asupra activit<郡ilor 
specifice derulate. 

Grup Мint<: ANFP, institu郡ii ale administra郡iei publice centrale, teritoriale 群i locale, INA, 
furnizori de formare Func郡ionarii publici din administra郡ie, la nivel de execu郡ie 群i conducere, 
speciali群ti IT&C, personal din cadrul structurilor de resurse umane, tineri profesioni群ti 

Ajutor de stat Prezenta m<sur< nu este incident< legisla郡iei privind ajutorul de stat, interven郡iile 
fiind destinate exclusiv pentru investi郡ii în biblioteci publice. În vederea evit<rii acord<rii unui 
ajutor de stat c<tre întreprinderile selectate pentru realizarea acestor programe de formare , 
selec郡ia se va realiza prin intermediul unei proceduri competitive, transparente, necondi郡ionate, 
nediscriminatorie 群i suficient promovat<. 

Calendar: 2022-2026 

 

D3. Scheme de granturi dedicate upskilling /reskilling angaja郡ilor  

Challenge: Analize6 recente au ar<tat c< transformarea digital< a economiei 群i tranzi郡ia c<tre 
paradigma 4.0 este condi郡ionat< de o transformare a competen郡elor for郡ei de munc<, inclusiv a 
modelului actualizare a acestora 群i o generalizare a programelor de formare pe parcursul vie郡ii, 
precum 群i de o plaj< ampl< de noi competen郡e atât de tip soft skills cât, mai ales, tehnice, printre 
care competen郡ele digitale precum programarea, securitatea cibernetic<, analiza datelor devin 
necesare 群i pentru lucr<torii slab califica郡i. Studiul citat men郡ioneaz<, de asemenea, dificultatea 
mai ridicat< a ob郡inerii competen郡elor tehnice, comparativ cu alte tipuri de competen郡e necesare 
unei tranzi郡ii c<tre paradigma 4.0. 

Lipsa competen郡elor for郡ei de munc< a fost identificat< ca a doua cea mai important< barier< în 
calea investi郡iilor (72%) conform celui mai recent EIB Investors Survey în România.7 Lipsa 
competen郡elor este identificat< ca o barier< major< 群i de analiza What holds Romanian firms 
back, raport care observ<, în plus, c< lipsa competen郡elor for郡ei de munc< este perceput< într-o 
m<sur< semnificativ mai mare de c<tre IMM-uri decât de c<tre întreprinderile mari.8 În ceea ce 

 
6 Skills for industry curriculum guidelines 4.0. Future-proof education and training for manufacturing in Europe. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/845051d4-4ed8-11ea-aece-01aa75ed71a1  
7 European Investment Bank Investment Survey 

https://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2020_romania_en.pdf  
8 What holds Romanian firms back 

https://www.eib.org/attachments/efs/economics_working_paper_2019_08_en.pdf  
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prive群te competen郡ele digitale, doar 31% din cet<郡enii României au competen郡e digitale cel 
pu郡in de baz<, în vreme ce doar 10% au competen郡e digitale avansate. Totodat<, conform 
datelor Eurostat, România ocup< ultimul loc în UE cu privire la firmele care au asigurat training 
pentru dezvoltarea/actualizarea competen郡elor digitale ale angaja郡ilor (6% din întreprinderi atât 
în 2020 cât 群i în 2019 fa郡< de 24% la nivel UE în 2019)9. De asemenea, în European Skills 
Index Data al Cedefop10 România se plaseaz< pe ultimul loc (31) printre statele europene cu 
privire la dezvoltarea competen郡elor, aflându-se pe ultimul loc în ceea ce prive群te sub-
indicatorul participarea în programe de formare recent<. Lipsa competen郡elor for郡ei de munc< 
este una dintre cauzele adopt<rii sc<zute de c<tre firmele române群ti ale unor tehnologii avansate 
(Big Data, Cyber-Phyisical Systems/IoT, Artificial Intelligence)11. 

Obiectiv . 

Interven郡ia are drept obiectiv s< sprijine IMM-urile din România care au planuri viabile de 
transformare digital< a modelului de business, prin implementarea unor tehnologii smart (4.0) 
în procesul de produc郡ie, distribu郡ie, opera郡iuni interne, dezvoltare de noi produse, sau de noi 
modele de interac郡iune cu clien郡ii 群i furnizorii s< î群i recalifice for郡a de munc< în domenii tehnice 
cheie (prgramare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive 
manufacuring). Prin aceast< interven郡ie se vizeaz< atât cre群terea competitivit<郡ii for郡ei de 
munc< cât 群i a firmelor.  

Implementare : 

Programul va fi implementat de Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii 群i va consta în 
urm<toarele activit<郡i.  

- Dezvoltarea de c<tre Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii a unei curricule 
na郡ionale pentru upskilling-ul for郡ei de munc< în ceea ce prive群te competen郡ele digitale, 
în special pentru aplicarea folosirii unor tehnologii emergente (Cyber-Physical 
Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial 
Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain). Curricula va con郡ine 群i teste 
standard de absolvire pe care beneficiarii programelor de training vor trebui sa le treac<. 
Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii va achizi郡iona serviciile unui consultant 
privat în vederea realiz<rii acestei curricule în conformitate cu legisla郡ia de achizi郡ie 
public< – 1.000.000 EUR 

- Dezvoltarea unei platforme de e-learning cloud-ready g<zduit<, inclusiv modul de 
testare de Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii. 50.000 EUR 

- Cursurile vor avea durata de 2 zile 群i vor fi sus郡inute pe baza curriculei de mai sus de 
firme acreditate de training.  

- Firmele de training vor primi voucher pe baza rezultatelor testele de absolvire a 
cursurilor (150 EUR/per cursant care a absolvit cu succes programul in baza testarii in 
platforma cloud).  

 
9 Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ske_ittn2/default/table?lang=en  
10 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/dashboard/european-skills-

index?pillar=&country=RO&year=2020#3  
11 https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database  
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Se estimeaz< c< vor beneficia de formare 248.000 de angaja郡i livrate prin intermediul a 
200 firme training.  

Programul va veni în completarea programului de sprijinire a form<rii competen郡elor 
manageriale dedicate managerilor 群i antreprenorilor (prezentate în cadrul interven郡iei 4 a 
Pilonului 2 – Transformare Digital<: dezvoltarea de parteneriate cu actori din mediul privat 
local pentru derularea unor programe comune precum sesiuni de practic< în cadrul firmelor, 
sus郡inerea de sesiuni de instruire, organizarea de workshopuri.) De asemenea, interven郡iile vor 
veni în completarea m<surilor de sprijinire a firmelor s< adopte tehnologii avansate prezentate 
în cadrul interven郡iei 4 a Pilonului 2 – Transformare Digital<, precum 群i a m<surilor din cadrul 
Pilonului 3  destinate adopt<rii de tehnologii digitale de c<tre IMM-uri.  

Ajutor de stat:   

În vederea evit<rii acord<rii unui ajutor de stat c<tre întreprinderile selectate pentru realizarea 
acestui obiectiv (de ex. oferirea de dezvoltare platform</consultan郡</cursuri), selec郡ia se va 
realiza prin intermediul unei proceduri competitive, transparente, necondi郡ionate, 
nediscriminatorie 群i suficient promovat<.  

Grup Мint<: IMM-uri inovatoare 群i angaja郡ii acestora 

Calendar : 2022-2026 

 

D4. Scheme de finan郡are pentru biblioteci pentru a deveni HUB-uri de dezvoltare a 
competen郡elor digitale. 

Challenge:  Conform Eurostat, numai 21% din popula郡ia rural< din România 群i 32% din 
popula郡ia din ora群e mici 群i suburbii au competen郡e digitale de baz< (fa郡< de 39% din mediul 
urban mare)[1]. Lipsa competen郡elor digitale limiteaz< drastic posibilit<郡ile de a-群i g<si un loc 
de munc< sau a-群i p<stra un loc de munc<, de a se dezvolta profesional sau de a beneficia de 
oportunit<郡ile oferite de era digital<. 

 Obiectiv . Crearea unei re郡ele sustenabile 群i scalabile, cu acoperire na郡ional< care s< devin< 
HUB-uri de dezvoltare de competen郡e digitale în comunit<郡ile locale orientate pe dezvoltarea 
competen郡elor de baz< 群i asigurarea unor servicii accesibile de formare unor categorii 
marginalizate prin transformarea re郡elei de biblioteci, în prezent sub-utilizate.  

ズ Modernizarea 群i extinderea a 105 de biblioteci dintre care 5 sedii centrale de biblioteci 
jude郡ene 群i 100 biblioteci biblioteci rurale sau municipale. 

ズ Actualizarea/realizarea parcului de calculatoare 群i echipamente tehnice în 1030 de 
biblioteci 

ズ Deschiderea de MakerSpace-uri în 10 de biblioteci jude郡ene sau municipale precum 群i 
spa郡ii pentru Biblioteci de lucruri în 100 de biblioteci municipale, or<群ene群ti  sau rurale. 
Dezvoltarea de sesiuni de instruire pentru utilizarea echipementelor aferente. 

ズ Instruirea a 1100 de bibliotecari 
ズ Dezvoltarea de 6 curricule pentru competen郡e digitale de baz<: alfabetizare digital<, 

comunicare 群i colaborare, alfabetizare media, creare de con郡inuturi digitale (inclusiv 
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programare, proiectare 群i imprimare 3D), siguran郡< digital< (inclusiv combaterea 
bullyingului); educa郡ie educa郡ie financiar< 群i antreprenorial< 

ズ Instruirea a 100.000 de membri ai comunit<郡ilor deservite de bibliotecile aplicante 
ズ Realizarea unei platforme de e-learning care s< cuprind< 群i un repository pentru 

curriculele dezvoltate în cadrul programului, exemple de bune practici din bibliotecile 
aplicante, rezultatele de impact ale programului pentru a fi utilizate liber de biblioteci 
群i alte entit<郡i interesate. 

ズ Activarea unei aplica郡ii de raportare automat< care s< ajute echipa care va realiza 
monitorizarea,  evaluarea regional< 群i na郡ional< precum 群i m<surarea impactului 

Implementare : 

Modelul propus cuprinde 4 linii de finan郡are. Liniile de finan郡are vor fi deschise de Ministerul 
Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii acordându-se patru tipuri de granturi pe baza unei solicit<ri 
de finan郡are. Programul la nivel na郡ional va fi gestionat de Unitatea de Transformare Digtal< 
din cadrul Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii. Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i 
Digitaliz<rii va angaja 群i o echip< de exper郡i externi care va sprijini Unitatea de Trasnformare 
Digitala in coordonarea si implementarea proiectului. 

1. Pachet consor郡iu jude郡ean 
2. Pachet training 
3. Pachet consor郡ii atipice ( din anul 3) 
4. Pachet monitorizare 群i m<surare impact 

 

1.Pachet consor郡iu jude郡ean 

La aceast< linie de finan郡are vor putea aplica consor郡ii formate din: Biblioteca jude郡ean< 
Biblioteci rurale sau municipale prin prim<rii din jude郡ul repectiv 群i Consiliile jude郡ene. 

În func郡ie de situa郡ia din teren, din bibliotecile publice, acest consor郡iu va face o analiz< de 
nevoi 群i va include în aplica郡ie planul pentru a: 

ズ Moderniza 群i extinde spa郡iu de bibliotec< (câte 群i unde) 
ズ Achizi郡iona calculatoare/tablete 群i echipamente pentru instruiri (câte 群i pentru care 
ズ biblioteci) 
ズ Deschide 群i echipa Maker-space-uri 群i Biblioteci de obiecte (câte 群i unde) 
ズ Instrui bibliotecarii rurali prin serii de training organizate de Biblioteca Jude郡ean< (dup< 
ズ metodologia creat< în cadrul acestui proiect), inclusiv pentru gestionarea activit<郡ilor 

din 
ズ Makerspaces/Biblioteci de obiecte (dac< e cazul) (câte, câ郡i beneficiari) 
ズ Coordona si monitoriza instruirile organizate de bibliotecile rurale 群i municipale pentru 
ズ membrii din comunit<郡ile implicate (Biblioteca Jude郡ean<) (câte, câ郡i beneficiari) 

Justificare: Bibliotecile publice fac parte din Administra郡iile locale 群i calitatea serviciilor lor 
poate fi îmbun<t<郡it< prin investi郡ii 群i reformarea abord<rii. La nivelul unui jude郡, o bibliotec< 
jude郡ean< poate coordona oferirea unor servicii, instruiri sau implement<ri de proiecte pentru 
zeci de biblioteci din jude郡. Infrastructura digital< a bibliotecilor dintr-un jude郡 poate fi 
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coordonat< de o bibliotec< jude郡ean< 群i acest lucru poate asigura sustenabilitatea acestor 
reforme la nivel de jude郡e/regiuni. Consiliile jude郡ene au capacitatea de a coordona 
modernizarea serviciilor publice de bibliotec< din toate UATurile din jude郡. Un consor郡iu 
jude郡ean în aceast< formul< aduce laolalt< expertiza valoroas< (Cj-uri, APL-uri pe partea de 
investi郡ii, derulare proiecte, management financiar, achizi郡ii publice; bibliotecile pe partea de 
design 群i livrare de servicii de informare 群i educare pe tot parcursul vie郡ii), într-o formul< 
coerent<, menit< s< îmbun<t<郡easc< rela郡iile institu郡ionale la nivel local. În caietul de sarcini 
pentru solicitarea de finan郡are va fi inclus< obliga郡ia beneficiarilor finan郡<rii de se angaja s< 
asigure praguri minime de participare a femeilor de 50% la programele de instruire 群i 
respectând toate prevederile legisla郡iei în vigoare în domeniul egalit<郡ii de gen. Modernizarea 
群i extinderea spa郡iilor de bibliotec< va 郡ine cont de reglement<rile în vigoare pentru 
accesibilizarea spa郡iilor pentru persoanele cu dizabilit<郡i. 

 

2.Pachet training 

La aceast< finan郡are vor putea aplica ONG-uri sau consor郡ii care au experien郡< de lucru aplicat, 

în programe cu derulare na郡ional<, în domeniile: educa郡ie digital<, dezvoltare comunitar< 群i 
instruirea bibliotecilor. Pornind de la Cadrul European de Competen郡e Digitale, de la planul de 
Instruiri realizat de Biblionet, de la nevoile exprimate de bibliotecari, în acest pachet vor fi 
desf<群urate activit<郡ile: 

Dezvoltarea de 6 curricule pentru competen郡e digitale de baz<: alfabetizare digital<, 
comunicare 群i colaborare, alfabetizare media, creare de con郡inuturi digitale (inclusiv 
programare, proiectare 群i imprimare 3D), siguran郡< digital< (inclusiv combaterea bullyingului); 
educa郡ie financiar< 群i antreprenorial<, 

Crearea unei platforme de e-Learning 群i repository  pentru organizarea con郡inutului cursurilor 
群i a materialelor de curs precum 群i gestionarea acces<rii lor; 

- Instruirea a 100 de bibliotecari traineri din 郡ar< (min 2 din fiecare jude郡); 

- Asigurarea monitoriz<rii post-instruire, inclusiv prin vizite în teren; 

- Asigurarea de mentorat 群i coaching c<tre bibliotecarii traineri (cu utilizarea platformelor 
online) pentru asigurarea suportului post-instruire 群i a calit<郡ii instruirilor livrate c<tre cet<郡eni. 

Justificare. Este necesar< dezvoltarea unitar< a competen郡elor profesionale ale bibliotecarilor 
traineri, astfel încât s< poat< livra cursuri care s< contribuie real la cre群terea competen郡elor 
digitale ale membrilor comunit<郡ilor (tineri, 群omeri etc), iar pentru aceasta cele 6 curricule 
trebuie dezvoltate de la început de profesioni群ti în domeniu. Pe lâng< dezvoltarea curriculelor, 
livrarea lor c<tre bibliotecarii-traineri de formatori experimenta郡i care au capacitatea de a-i 
mentora în etapa în care ace群tia livreaz< în comunitate va asigura calitatea form<rii comunit<郡ii 
群i a cre群terii competen郡elor digitale ale acestora. În caietul de sarcini pentru solicitarea de 
finan郡are va fi inclus< obliga郡ia beneficiarilor finan郡<rii de se angaja s< asigure praguri minime 
de participare a femeilor de 50% la programele de instruire 群i respectând toate prevederile 
legisla郡iei în vigoare în domeniul egalit<郡ii de gen.  st
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3.Pachet consor郡ii regionale/atipice (din anul 3) 

La aceast< linie de finan郡are vor putea aplica consor郡ii formate din: Biblioteci rurale sau 
municipale prin prim<rii din aceea群i regiune, un ONG cu experien郡< de lucru cu bibliotecile 
publice, instruiri 群i dezvoltarea comunit<郡ilor 群i dezvoltarea de servicii noi de bibliotec<. 

În cazul în care vor exista biblioteci rurale sau municipale care au capacitatea de a implementa 
un astfel de proiect dar nu au sprijinul Bibliotecii Jude郡ene sau al Consiliului Jude郡ean, ele vor 
putea s< alc<tuiasc< un Consor郡iu atipic 群i s< fac< o propunere pornind de la analiza lor de 
nevoi. Aplica郡ia lor va include planul pentru a: 

ズ Moderniza/extindere spa郡iul de bibliotec< (câte 群i unde) 
ズ Achizi郡iona calculatoare/tablete 群i echipamente pentru instruiri (câte 群i pentru care 

biblioteci) 

ズ Deschide 群i echipa Maker-space-uri 群i Biblioteci de obiecte (câte 群i unde) 
ズ Realiza instruirile bibliotecarilor rurali organizate de ONG-ul partener (dup< 

metodologia creat< în cadrul acestui proiect), inclusiv pentru gestionarea activit<郡ilor 
din 

ズ Makerspaces/Biblioteci de obiecte (dac< e cazul) (câte, câ郡i beneficiari) 
ズ Realiza instruirile organizate de bibliotecile rurale 群i municipale pentru membrii din 

comunit<郡ile implicate, instruiri coordonate 群i monitorizate de ONGul partener) (câte, 
câ郡i beneficiari) 

Fiecare consor郡iu va alege cât de mult se va implica pe fiecare obiectiv 群i le putem cere un 
num<r minim de bibliotecari instrui郡i 群i de cet<郡eni instrui郡i, iar finan郡area acordat< va fi 
propor郡ional< cu nevoile descrise în procesul de aplica郡ie 群i cu responsabilit<郡ile asumate de 
consor郡iul jude郡ean. 

Justificare: Acest mecanism de consor郡iu atipic este necesar pentru cazurile în care formula 
consor郡iului jude郡ean nu se poate implementa, din varii motive (lipsa capacit<郡ii la nivel de CJ 
sau BJ, lipsa interesului sau a implic<rii BJ în activitate metodic< în 2019, 2020, 2021 etc.). Ca 
Calendar, lansarea acestui mecanism la jum<tatea implement<rii programului este potrivit< 
deoarece la momentul respectiv vor exista date clar atât cu privire la regiunile neacoperite cât 
群i cu privire la nivelul de angajare a fondurilor 群i disponibilul de angajat prin acest tip de 
finan郡are. În caietul de sarcini pentru solicitarea de finan郡are va fi inclus< obliga郡ia 
beneficiarilor finan郡<rii de se angaja s< asigure praguri minime de participare a femeilor de 
50% la programele de instruire 群i respectând toate prevederile legisla郡iei în vigoare în domeniul 
egalit<郡ii de gen. Modernizarea 群i extinderea spa郡iilor de bibliotec< va 郡ine cont de 
reglement<rile în vigoare pentru accesibilizarea spa郡iilor pentru persoanele cu dizabilit<郡i. 

 

4. Pachet monitorizare 群i m<surare impact 

Aceast< linie de finan郡are poate ajuta opera郡ionalizarea prin externalizarea activit<郡ii de 
coordonare a raport<rii, fluidizare a discu郡iilor regionale, monitorizare 群i m<surare a 
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impactului. Echipa de monitorizare va achizi郡iona un soft ( de tip CRM) pentru raportare 
automat<, va asigura comunicare eficient< între echipele din consor郡ii 群i unitatea de 
implementare precum 群i vizite de monitorizare 群i  activit<郡i de m<surare a impactului.   

La aceast< linie de finan郡are vor putea aplica ONG-uri sau consor郡ii de ONGuri care au 
experien郡< pe raportare în re郡ele na郡ionale de biblioteci, monitorizare de activit<郡i 群i m<surarea 
impactului în domeniile educa郡ie digital< 群i dezvoltare comunitar< în programe 群i proiecte de 
nivel na郡ional. 

Vor fi monitorizate 群i m<surate toate activit<郡ile de instruire 群i dezvoltare de servicii realizate 
în cadrul proiectului sau corelate cu acesta (de exemplu, instruiri extra dezvoltate 群i 
implementate local, servicii noi ce contribuie la cre群terea competen郡elor digitale ale cet<郡enilor 
etc.) Vor fi documentate 群i preg<tite pentru diseminare bunele practici. 

Ajutor de stat:  Prezenta m<sur< nu este incident<  legisla郡iei privind ajutorul de stat, 
interven郡iile fiind destinate exclusiv pentru investi郡ii în biblioteci publice. În vederea evit<rii 
acord<rii unui ajutor de stat c<tre întreprinderile selectate pentru realizarea acestui obiectiv, 
selec郡ia lor se va realiza prin intermediul unei proceduri competitive, transparente, 
necondi郡ionate, nediscriminatorie 群i suficient promovat<. 

Grup Мint<: Bibilioteci, bibliotecari, persoane f<r< competen郡e digitale de baz<, 群omeri, 
comunit<郡i locale cu prec<dere din mediul rural 群i mic urban. 

Calendar : 2022-2026 

 

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1 

 

Complementaritatea investi郡iilor: 

Investi郡iile, prevazute în cadrul Pilonului II – Digital, sunt complementare cu cele ce urmeaz< 
a fi finan郡ate în cadrul urm<toarelor programe opera郡ionale:Programul Operational Crestere 
Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare (POCIDIF), POR-uri, POEO, PO S<n<tate, 
PO Tranzi郡ie Just<.  

În ceea ce prive群te digitalizarea administra郡iei publice PII prevede interven郡ii sub form< de 
proiecte mature, care pot fi realizate în orizontul de timp impus de MRR 群i r<spund obiectivului 
de realizare a arhitecturii digitale guvernamentale, a elementelor cheie de interoperabilitate 群i 
cloud guvernamental, pe cînd POCIDIF vizeaz< continuarea investi郡iilor începute prin POC 
2014-2020, respectiv introducerea conceptului de e-guvernare (evenimente din via郡a 
cet<郡enilor 群i mediului de afaceri). Diferen郡ierea investi郡iilor aferente PNRR/POCIDIF are în 
vedere prevederile Regulamentului politicii de coeziune, care permit implementarea 
investi郡iilor pe o perioada mai îndelungat<, cu posibilitatea de prelungire/ fazare. 

Dezvoltarea competen郡elor digitale reprezint< un aspect important din PNRR 群i cu efecte 
scontate pe termen lung fiind complementare cu investi郡iile din: st
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• POCIDIF, Prioritatea 4 Digitalizare in educaМie, prin care vor fi finantate platforme 
informatice cu con郡inut educa郡ional, solu郡ii wireless campus, laboratoare pentru 
dezvoltare competente digitale, solu郡ii pentru digitalizarea 群i centralizarea informa郡iilor 
din educa郡ie, la nivel national. 

• POR -  interven郡ii complementare orientate c<tre dezvoltarea de abilit<Yi şi competenYe 
privind adoptarea tehnologiilor avansate. 

• POEO - Prioritatea 9 Înv<Мarea pe tot parcursul vieМii vizeaz< o serie de interven郡ii 
prin care se dore群te cre群terea calit<郡ii sistemului de formare profesional< a adul郡ilor 
(dezvoltarea sistemului de asigurare a calit<郡ii, formarea formatorilor/ instructorilor/ 
coordonatorilor de ucenicie din formarea profesional< continu<, actualizarea/ 
revizuirea/ dezvoltarea de noi standarde ocupa郡ionale/calific<ri profesionale conform 
noilor cerin郡e ale pie郡ei muncii de  încurajarea particip<rii popula郡iei la diferite module 
de formare), dar 群i diversificarea ofertei de formare în vederea cre群terii nivelului de 
competen郡e pe diferite paliere 群i care se adreseaz< în mod orizontal popula郡iei, 
r<spunzând unor nevoi de formare diverse. 

Prin PNRR este vizat< cresterea competenelor digitale pentru diverse categorii de populatie, 
inclusiv pentru unele categorii specifice de beneficiari precum func郡ionarii publici pentru 
dezvoltarea competen郡elor digitale 群i a competen郡elor software ale for郡ei de munc<, speciali群ti 
în analiz< 群i design pentru sectorul public, formare de formatori in domeniul securitatii 
cibernetice, dar si pentru populatia generala prin prin crearea unei re郡ele na郡ionale a 
bibliotecilor ca hub-uri de înv<郡are digital<. 

 

2. Aspecte de autonomie strategic< 群i securitate  

 

 I.         Scenarii de risc legate de m<suri de securitate insuficiente 

 1.     Configurarea greКit< a reМelelor 

  

La nivelul infrastructurilor TIC sunt implementate solu郡ii software 群i echipamente hardware 
uzate fizic 群i moral, respectiv a c<ror perioad< de via郡< a expirat (end-of-life). Aceste disfunc郡ii 
sunt generate de o serie de factori, dintre care cei mai semnificativi sunt:  

-     aten郡ia sc<zut< acordat< de  institu郡ii prive群te bugetarea investitiilor pe segmentul TIC;  

-     deficitul de for郡< de munc< înregistrat pe pia郡a muncii în domeniul TIC, în care este 
nevoie de speciali群ti înalt califica郡i; 

-     lipsa de atractivitate a pachetului salarial oferit de c<tre institu郡iile care gestioneaz< 
infrastructuri TIC, fapt care genereaz< provoc<ri ceea ce prive群te reten郡ia personalului 
calificat; st
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-     personal TIC insuficient calificat sau c<rora nu li se asigur< un cadru de acces la cursuri 
de preg<tire profesional< astfel încât s< fie la curent cu evolu郡ia tehnologic<. 

 Prin urmare, deficien郡ele  mai sus men郡ionate genereaz< configur<ri 群i utiliz<ri gresite ale 
re郡elelor 群i sistemelor TIC, aspecte ce poten郡eaz< apari郡ia unor bre群e de securitate, care pot fi 
exploatate în cadrul unor campanii de atac cibernetic cu impact direct la adresa atât a 
confiden郡ialit<郡ii, integrit<郡ii 群i disponibilit<郡ii datelor 群i serviciilor furnizate cât 群i a imaginii 
entit<郡ii afectate.  

  

2.     Lipsa controalelor de acces 

 La nivelul unor entit<郡i care gestioneaz< re郡elelor 群i sistemelor TIC s-au înregistrat situa郡ii în 
care: 

-     sistemele de control al accesului func郡ioneaz< deficitar ori sunt dezactivate; 

-     elemente componente ale infrastructurii TIC sunt situate în spa郡ii neconforme, care 
nu respect< standardele de securitate 群i siguran郡<; 

-     în privin郡a administr<rii infrastructurii TIC, exist< cazuri în care politicile de securitate 
nu sunt respectate ori a c<ror implementare este deficitar< 群i foarte greu de asigurat c< 
acestea sunt respectate; 

-     se inregistreaza situa郡ii în care nu sunt implementate sisteme destinate gestion<rii 
drepturilor de acces pentru fiecare utilizator în parte; 

  

A群adar, se impune necesitatea implement<rii unor proceduri 群i protocoale de acces, care s< fie 
respectate cu stricte郡e de c<tre toate persoanele care au acces la nivelul entit<郡ilor care 
gestioneaz< re郡elele 群i sistemele TIC. 

  

II.         Scenarii de risc legate de 5G „supply chain” (întregul lan郡 5G) 

  

3.     Calitatea sc<zut< a produselor 

Având în vedere evolu郡iile înregistrate în domeniul TIC, precum 群i necesitatea de a asigura 
interoperabilitatea serviciilor publice , caracterizate de o cre群tere din ce în ce mai mare a 
gradului de externalizare a serviciilor, to郡i ace群ti factori genereaza, pe cale de consecin郡<, o 
cre群tere  a nivelului riscurilor de securitate cibernetic<.  

În acest sens, se contureaz< riscul dezvolt<rii 群i utiliz<rii unor solu郡ii software 群i echipamente 
hardware cu tehnologii ce prezint< vulnerabilit<郡i de securitate cibernetic< sau care nu respect< 
principiul secure-by-design, aspecte ce pot facilita derularea unor atacuri cibernetice la adresa 
acestora. 
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Prin urmare, în condi郡iile cre群terii num<rului de produc<tori pentru un anumit tip de tehnologie, 
este necesar< crearea unor mecanisme de validare 群i autorizare din perspectiva securit<郡ii 
cibernetice a acestora, care s< ofere garan郡ii de credibilitate 群i securitate cibernetic<. 

Acest lucru este necesar întrucât în ultimii ani a crescut inciden郡a de atacuri cibernetice derulate 
prin exploatarea unor vulnerabilit<郡i pe linia lan郡ului de aprovizionare. 

  

4.     DependenМ< de un anumit furnizor în cadrul unei reМele sau lipsa diversit<Мii la nivel 
naМional 

 În contextul principiilor de organizare a unor proceduri de achizi郡ii publice, în care licita郡iile 
sunt adjudecate cu predilec郡ie pe principiul celei mai avantajoase oferte de pre郡, exist< riscul 
ca entit<郡ile s< devin< dependente de o anumit< solu郡ie ori produc<tor.  

Astfel, având în vedere cre群terea exponen郡ial< a amenin郡<rilor la adresa securit<郡ii cibernetice, 
este important ca în evaluarea ofertelor s< se analizeze atât solu郡iile/ echipamentele, cât 群i 
produc<torii din perspectiva securit<郡ii cibernetice. 

De asemenea, existen郡a unor autoriz<ri prealabile a produc<torilor va conduce la crearea unei 
pie郡e TIC competitive 群i sigure, aspect de natur< a nu crea dependen郡< fa郡< de un anumit 
produc<tor. 

  

III.         Scenarii de risc legate de modus operandi al actorilor care reprezint< amenin郡<ri 
principale 

 5.     InterferenМa statului prin „lanМul de aprovizionare” 5G 

 În ultimii ani, mai multe state au adoptat diverse pozi郡ii care au avut în vedere implementarea 
unor mecanisme de “vetting” ale unor produc<tori, care ar putea genera amenin郡<ri în planul 
securit<郡ii na郡ionale. Aceast< situa郡ie este generat< de activit<郡ile din spa郡iul cibernetic cu 
caracter maling ale unor state, care vor urm<ri influen郡area sau perturbarea lan郡ului de 
aprovizionare, inclusiv prin derularea de campanii de atacuri cibernetice. 

  

6.     Exploatarea reМelelor 5G de c<tre crima organizat< sau grup de criminalitate organizat< 
care vizeaz< utilizatorii finali 

 Grup<rile de atacatori cibernetici î群i pot adapta modul de ac郡iune prin exploatarea re郡elelor 5G 
care le ofer< posibilitatea de a extinde suprafa郡a de atac 群i de a amplifica consecin郡ele atacurilor. 

  

IV.         Scenarii de risc în leg<tur< cu interdependen郡e între re郡elele 5G 群i alte sisteme 
critice 

 7.     Întreruperea semnificativ< a infrastructurilor sau serviciilor critice 
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 Interoperabilitatea 群i interconectivitatea re郡elelor 群i sistemelor TIC, coroborat cu folosirea pe 
scar< larg< a noilor tehnologii, de multe ori f<r< un nivel de securitate cibernetic< adecvat, 
genereaz< riscul ca atacurile cibernetice s< vizeze inclusiv indisponibilizarea în mas< a 
infrastructurilor critice sau serviciilor oferite de acestea.  

  

8.     Eroare masiv< a reМelelor din cauza întreruperii aliment<rii cu energie electric< sau alte 
sisteme de sprijin 

 Func郡ionarea optim< a re郡elelor 群i sistemelor TIC este dat< de alimentarea în flux continuu cu 
energie electric<. Pot fi înregistrate întreruperi ale furniz<rii cu energie electric< din cauze 
diverse, precum: fenomene meteorologice, cedarea unor elemente ale infrastructurii de 
transport, lipsa unor solu郡ii redundante (ex. UPS), evenimente cu impact transfrontalier, care 
afecteaz< echilibrul re郡elei europene sau chiar derularea unor atacuri cibernetice la adresa unor 
infrastructuri TIC de control industrial. 

Întrucât sectorul energiei electrice prezint< o valen郡< critic< deosebit<, fiind în rela郡ie de 
interdependen郡< cu sisteme din alte state, precum 群i cu entit<郡i din domenii diverse, care asigur< 
servicii esen郡iale pentru popula郡ie, un incident de securitate cibernetic< poate genera efecte în 
lan郡 la nivel na郡ional 群i (pan)european. 

Prin urmare, entit<郡ile care gestioneaz< astfel de infrastructuri trebuie s< implementeze solu郡ii 
avansate de securitate cibernetic<, de asigurare a redundan郡ei aliment<rii cu energie electric<, 
precum 群i mecanisme de management al incidentelor de securitate cibernetic< 群i de asigurare a 
rezilien郡ei.  

  

V.          Scenarii de risc legate de utilizatorul final al dispozitivelor 

 9.     Exploatarea IoT (Internet of Things), a telefoanelor sau a dispozitivelor inteligente 

  

Industria IoT este în plin< dezvoltare, oferind oportunit<郡i nelimitate. În acest context, un grad 
ridicat de aten郡ie trebuie s< se îndrepte c<tre nivelul de securitate al dispozitivelor 群i re郡elelor 
de acest tip. Pentru a face fa郡< acestor provoc<ri este esen郡ial< în郡elegerea principalelor 
amenin郡<ri cu care utilizatorii dispozitivelor IoT se vor confrunta, pe parcurs ce nivelul de 
utilizare a acestora va cre群te: 

ズ atacuri asupra re郡elei – presupun compromiterea dispozitivelor IoT prin intermediul 
re郡elei la care acestea sunt conectate. Acest tip de atac cibernetic permite atacatorului s< 
controleze dispozitivele IoT 群i s< le gestioneze cum dore群te; 

ズ atacuri de tip Distributed Denial of Service (DDoS) -  atacatorul utilizeaz< re郡ele de bo郡i 
pentru a trimite foarte multe mesaje c<tre o re郡ea, care are în componen郡< dispozitive IoT. 
Astfel, aceasta este suprasolicitat<, indisponibilizând toate sistemele conectate. Atacurile 
DDoS asupra dispozitivelor IoT func郡ioneaz< în mod similar acelora derulate împotriva 
oric<rui alt tip de dispozitiv; 
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ズ atacuri prin care se vizeaz< blocarea frecven郡elor radio - acestea afecteaz< dispozitivele 
IoT conectate wireless, determinând pierderea conexiunii sau diminuarea abilit<郡ii de a 
comunica cu re郡eaua. Acest gen de atacuri sunt derulate, cel mai frecvent, asupra sistemelor de 
alarm< de tip IoT. 

În contextul dezvolt<rii IoT, principala provocare r<mâne lipsa unor standarde interna郡ionale 
de securitate cibernetic<, un aspect esen郡ial fiind reprezentat de faptul c< acestea pot fi pe de o 
parte victim<, iar pe de alt< parte platform</infrastuctur< utilizat< în derularea altor atacuri 
cibernetice. Un alt risc este generat de rapiditatea evolu郡iei tehnologice, fapt ce st< la baza unei 
lipse generale de interes pentru aspectele de securitate cibernetic<, atât din partea utilizatorilor 
cât 群i din partea produc<torilor de dispozitive IoT. 

 

1. Dimensiunea verde 群i digital< a componentei 

A se vedea Anexa 2 

 

2. Respectarea principiului de a nu d<una semnificativ (DNSH) 

A se vedea Anexa 1 

 

3. Milestones, targets 群i perioada de implementare  

A se vedea Anexa 2 群i Anexa 3. 

 

4. Milestones, targets 群i perioada de implementare  

A se vedea Anexa 2. 

 

5. Buget  

A se vedea Anexa 2. 
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Partea 2 Pilonul III  

Cdeｧmede iCme<igeCmăし 
spgmeCabi<ă ｧi 

favorabi<ă iCc<pｻipCii 
 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.III.1 Reforme fiscale  

ｧi reforma sistemului de pensii 

 

 

Pilonul III 
Creｧmede iCme<igeCmăし gpgmeCabi<ă  

ｧi faｬHdabi<ă iCc<pｻipCii 

CHBaHCeCma III.1  

Reforme fiscale  

ｧi reforma sistemului de pensii 
 

Obiectivele generale 

O.1. Consolidarea sistemului fiscal 群i cre群terea  capacit<郡ii de colectare a veniturilor la 
bugetul de stat. Rezultatele a群teptate ale reformelor ce vor fi întreprinse în cadrul acestei 
componente vor duce la cre群terea ponderii veniturilor colectate cu 3 p.p din PIB raportat la 
valoarea medie a anilor 2019 群i 2020 群i la reducerea decalajului la TVA cu 5 p.p. raportat la 
valoarea medie a anilor 2019 群i 2020 

O.2 Reforma sistemului de pensii printr-un nou cadru legislativ care s< corecteze inechit<郡ile 
din sistemul de pensii, s< r<spund< la  Recomand<rile Specifice de 軍ar< (RST) 2019 群i 2020, 
s< asigure sustenabilitatea 群i predictibilitatea sistemului 群i s< respecte principiul 
contributivit<郡ii în raport cu beneficiarii drepturilor de pensie. 

Reforme 

Reforma ANAF prin digitalizare. 

Modernizarea sistemului vamal 群i implementarea v<mii electronice. 

Consolidarea capacit<郡ii institu郡ionale de prognoz< a cheltuielilor cu pensiile prin utilizarea de 
instrumente complexe de modelare economic<. 

Revizuirea cadrului fiscal. 

Crearea 群i opera郡ionalizarea B<ncii Na郡ionale de Dezvoltare. 

Reforma sistemului de pensii. 

InvestiYii 

I.1.1 Cre群terea conform<rii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale: 

I.1.2 Îmbun<t<郡irea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor, inclusiv prin 
implementarea managementului integrat al riscurilor 

I.1.3 Asigurarea capacit<郡ii de r<spuns pentru provoc<rile informa郡ionale actuale 群i  

I.2 Modernizarea sistemului vamal şi implementarea v<mii electronice st
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I.3 Îmbun<t<郡irea managementului cheltuielilor publice în vederea eficientiz<rii 群i prioritiz<rii 
acestora 

I.4 Consolidarea capacit<郡ii institu郡ionale de prognoz< a cheltuielilor cu pensiile prin utilizarea 
de instrumente complexe de modelare economic<  

I.5 Revizuirea cadrului fiscal. 

I.6.1 Crearea 群i opera郡ionalizarea B<ncii Na郡ionale de Dezvoltare 

I.6.2 Dezvoltarea capacit<郡ii institu郡ionale pentru gestionarea unui Fond de capital de risc 

I.7 Sus郡inerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plat< 

I.8 Eficien郡< opera郡ional< 群i servicii electronice avansate pentru sistemul na郡ional de pensii prin 
digitalizare  

Buget: 481.800.000 euro 

 

 

1. Provoc<ri 群i obiective 

a) Provoc<ri  

 

SISTEMUL FISCAL 

Construc郡ia bugetar< pentru anul 2021 este primul pas pentru revenirea în mod gradual la 郡inta 
de deficit bugetar prev<zut< în Tratatul de la Maastricht, revenirea deficitului sub 3% din PIB 
fiind prev<zut< pentru anul 2024.  

Anul 2020 a fost un an marcat de criza generat< de pandemia COVID-19, cel mai mare 
lockdown f<ra precedent în istoria modern<, cu implica郡ii severe 群i foarte specifice pe aproape 
toate palierele economice 群i sociale. 

Pe perioada crizei, regulile fiscale au fost suspendate, îns< trebuie avut în vedere c< legile 
economice reac郡ioneaz< la dezechilibrele, vulnerabilit<郡i economice 群i aspecte nesustenabile pe 
care le sanc郡ioneaz< 群i impune corec郡ia acestora. 

Politica fiscal< prociclic< practicat< de România în perioada 2017-2019, a condus la epuizarea 
spa郡iului fiscal necesar pentru stimularea economiei în perioadele de recesiune 群i poate 
constrânge sever politica fiscal-bugetar< în perioadele  economice dificile, cum este cea 
generat< de pandemie.  

Conform Raportului de 郡ar< (2019) se constat< c< România urmeaz<, în mod constant, 
prevederile înscrise în cadrul s<u fiscal-bugetar, în procesul de planificare a bugetului s<u. 
Regula privind deficitul structural la nivel na郡ional impune respectarea obiectivului bugetar pe 
termen mediu sau convergen郡a c<tre acest obiectiv 群i anume un deficit structural care s< nu 
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dep<群easc< 1 % din PIB. Acela群i raport men郡ioneaz< c< bugetul anului 2019 s-a ab<tut de la 
mai multe reguli fiscal-bugetare, inclusiv de la regula privind deficitul structural, deficitul 
public raportat pentru 2019 fiind de 4,3 % din PIB.  

In conformitate cu Raportul de 郡ar< din anul 2020 privind Romania, principalele arii semnalate 
cu titlu de domenii de îmbun<t<郡it sunt: 

• Structura fiscal< la nivel de 郡ar< este bazat< în mare parte pe impozite de consum, în 
timp ce se înregistreaz< un nivel sc<zut al veniturilor (i.e. 26,3% din PIB versus 39,2% 
media înregistrat< la nivelul Uniunii Europene); 

• Sistemul fiscal actual are un impact limitat în îndeplinirea rolului s<u de redistribuire a 
veniturilor, de reducere a s<r<ciei 群i de reducere a inegalit<郡ii veniturilor popula郡iei; 

• Aspectele de mediu, a群a cum sunt ele dezvoltate la nivelul european au un impact redus 
în sistemul de taxare; 

• Din perspectiva TVA, se înregistreaz< în continuare un deficit semnificativ la încasare 
fa郡< de media statelor membre, principalele deficien郡e care cauzeaz< decalajul fiind: 
evaziunea, frauda, procedurile de insolven郡<, falimentele, erorile administrative 群i 
inclusiv planificarea fiscal< agresiv<; 

• Nivelul muncii nedeclarate este la cote înalte, în ciuda m<surilor de relaxare fiscal< din 
domeniile: construc郡ii, servicii 群i produc郡ia de textile; 

• Din perspectiva conform<rii voluntare, România nu are un mecanism de asigurare a 
conform<rii, fiind semnalate amnistiile adoptate ad-hoc. 

În ceea ce prive群te partea de deficit bugetar, la 3 aprilie 2020 Consiliul a emis o recomandare 
în care invita România s< pun< cap<t situa郡iei de deficit public excesiv pân< cel târziu în anul 
2022. Decizia s-a bazat pe obiectivele fiscal-bugetare actualizate ale guvernului, care au 
reflectat datele privind execu郡ia bugetar< de la începutul exerci郡iului pân< la data raportului. 

În timp ce o parte din acest deficit se explic< prin problemele legate de pandemie, deficitul 
bugetar al României are o natur< structural< (indus< de reduceri de taxe 群i impozite 群i majorarea 
unor cheltuieli permanente).  

Sustenabilitatea pe termen lung a finan郡elor publice ale României era deja în influen郡at< înainte 
de pandemie, iar riscurile asociate durabilit<郡ii fiscale sunt amplificate 群i mai mult de efectele 
pandemiei. România este în procedur< de deficit excesiv 群i are nevoie de diverse reforme, mai 
ales, în domeniul cre群terii veniturilor bugetare 群i al consolid<rii activit<郡ii de colectare a 
veniturilor la bugetul de stat, dar 群i în ceea ce prive群te optimizarea cheltuielilor bugetare.  

Pentru echilibrarea bugetar< sunt necesare eforturi conjugate, pe de o parte în zona politicii 
fiscale, în zona de consolidare a capacit<郡ii de colectare a veniturilor, de  sprijinire financiar< a 
mediului de afaceri, iar pe de alt< parte în zona de cheltuieli publice. 

De altfel, 群i în cadrul Programului de Guvernare 2020 – 2024 este prev<zut< o reform< a 
marilor sisteme de servicii publice 群i, corespunz<tor, de cheltuieli publice. Se va asigura 
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cre群terea transparen郡ei 群i predictibilit<郡ii în domeniul fiscal, va fi consolidat< încrederea 
mediului de afaceri 群i a consumatorilor, iar cre群terea economic< sustenabil< 群i echilibrat< va 
permite cre群terea standardului de via郡< al cet<郡enilor. 

a. Zona de politic< fiscal< va urm<ri asigurarea predictibilit<郡ii m<surilor fiscale, a echit<郡ii 群i 
a asigur<rii transpunerii m<surilor adoptate la nivel european. 

b. În ceea ce prive群te consolidarea activit<郡ii de colectarea a veniturilor la bugetul general 
consolidat, de群i ANAF 群i-a îmbun<t<郡it constant activitatea de colectare, pentru corectarea 
deficitului structural este esen郡ial< eficientizarea rapid< a activit<郡ii de colectare, mai ales prin 
intermediul digitaliz<rii 群i îmbun<t<郡irea rela郡iei cu contribuabilii.  Problematicile identificate 
în domeniul fiscal-bugetar 群i eviden郡iate în Rapoartele de 郡ar< privind România 群i în 
Recomand<rile specifice de 郡ar<, pentru anii 2019 群i 2020, vizeaz< necesitatea de a consolida 
respectarea obliga郡iilor fiscale 群i colectarea impozitelor, respectiv ponderea veniturilor 
colectate în PIB sau decalajul fiscal la TVA.  

Decalajul TVA a sc<zut treptat de la 37,3% în 2016 la 33,1% în 2018. Cu toate acestea, din 
cauza pandemiei, în contextul crizei sanitare interna郡ionale, se a群teapt< o cre群tere a decalajului 
de TVA la peste 37% în 2020.  

De asemenea, ANAF 群i-a îmbun<t<郡it constant activitatea de colectare, cu o limit< în realizarea 
integral< a obiectivelor  de colectare a veniturilor bugetare din anii 2019 群i 2020, fapt care s-a 
datorat, pe de o parte, amân<rii procedurilor de comercializare a licen郡elor de comunica郡ie în 
frecven郡a 5G, iar pe de alt< parte, cre群terii accentuate a sumelor de TVA restituite efectiv c<tre 
mediul economic. 

Digitalizarea masiv< a sistemului informatic existent este, în schimb, condi郡ia esen郡ial< 群i 
necesar< în acest proces de consolidare institu郡ional< 群i a veniturilor. Criza generat< de 
pandemia COVID-19 a accentuat nevoia de digitalizare, mai ales în zona de furnizare de 
servicii digitale c<tre contribuabili, dar 群i în ceea ce prive群te necesitatea de a gestiona volume 
masive de date 群i informa郡ii pentru o mai bun< în郡elegere a contextului economic, provoc<rilor 
de conformare 群i a dinamicii afacerilor. Programul de Guvernare 2020-2024 prevede, printre 
obiectivele sale, reforma ANAF 群i schimbarea paradigmei rela郡iei stat-contribuabili, precum 群i 
accelerarea digitaliz<rii ANAF. Prin ducerea la îndeplinire a acestor deziderate va cre群te baza 
de colectare 群i va fi prevenit< evaziunea fiscal<. 

Nu în ultimul rând, sistemul institu郡ional al MF-ANAF trebuie consolidat 群i eficientizat printr-
o transformare digital<, transformare cultural< 群i investi郡ii care, pe de o parte, s< asigure 
beneficii clien郡ilor (contribuabilii dar 群i alte entit<郡i publice sau private) 群i, pe de alt< parte, s<  
îmbun<t<郡irea procesele interne 群i s< introduc< un mediu de lucru colaborativ, dematerializat 群i 
flexibil. În centrul acestui proces de transformare va sta digitalizarea complet< a activit<郡ii 
Ministerului de Finan郡e 群i a ANAF, înso郡it< de investi郡ii bine direc郡ionate în tehnologie, în 
îmbun<t<郡irea mediului de lucru 群i în formarea personalului. Indirect, aceast< transformare va 
aduce beneficii importante în prevenirea cre<rii de de群euri (reducerea substan郡ial< a 
consumului de hârtie ca urmare a dematerializ<rii proceselor de lucru interne) 群i în reducerea 
consumului de energie 群i a polu<rii.  
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Este important de precizat în acest context faptul c< sistemul informatic fiscal al Ministerului 
Finan郡elor 群i al ANAF (dezvoltat treptat în ultimele 3 decenii) se confrunt< cu o serie de 
constrângeri legate de: 

• sarcinile în continu< cre群tere ca urmare a cerin郡elor mediului extern, în condi郡iile unor 
resurse materiale limitate; capacitatea infrastructurii hardware 群i software trebuie s< 
creasc<  pentru a sus郡ine dezvolt<rile dorite, etc.; 

• tehnologie învechit<, cu repercusiuni atât în ceea ce prive群te disponibilitatea serviciilor, 
performan郡a organiza郡iei, riscurile de securitate, cât 群i în privin郡a costurilor tot mai mari 
pentru între郡inerea infrastructurii utilizate; 

• competi郡ia de pe pia郡a muncii pentru atragerea de personal cu competen郡e noi, mai ales 
c< ne afl<m în faza unei tranzi郡ii demografice importante iar num<rul de angaja郡i cu 
experien郡< care p<r<se群te organiza郡ia este foarte mare (mai ales prin pension<ri). 

În acela群i timp, principalele priorit<Yi ale Codului Vamal al Uniunii, aprobat prin Regulamentul 
(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013, const< în 
furnizarea unei game largi de servicii vamale electronice pe întregul teritoriu vamal al Uniunii 
Europene, care s< permit< operatorilor economici comunitari cât şi celor din Y<ri terYe s< 
interacYioneze în acelaşi mod cu autorit<Yile vamale ale oric<rui stat membru al Uniunii. În acest 
sens, a fost stabilit Programul de lucru pentru Codul Vamal al Uniunii, aprobat prin Decizia de 
punere în aplicare a Comisiei Europene 2014/255/UE din 29 aprilie 2014, având drept scop 
stabilirea m<surilor privind implementarea sistemelor electronice necesare aplic<rii dispoziYiilor 
Codului Vamal al Uniunii. 

c. În ultimii ani, România s-a pozi郡ionat pe ultimul loc în UE ceea ce prive群te num<rul de 
întreprinderi/1.000 locuitori. In ceea ce prive群te indicele de inovare, investi郡iile întreprinderilor 
în activit<郡i de cercetare-dezvoltare-inovare s-au situat la un nivel modest.  

În vederea cre群terii competitivit<郡ii, a capacit<郡ii de inovare, a productivit<郡ii 群i a 
interna郡ionaliz<rii afacerilor din perspectiva unei mai mari integr<ri în pia郡a unic<, IMM-urile, 
în special start-up-uri 群i scale-up-uri inovatoare, au nevoie de investi郡ii care s< fie sus郡inute prin 
instrumente diversificate de finan郡are, pe lâng< finan郡area bancar< clasic<, care s< le asigure 
accesul la capitalul necesar implement<rii de proiecte viabile, cu valoare ad<ugat< ridicat<. În 
prezent, nu exist< b<nci na郡ionale de dezvoltare în România care s< îndeplineasc<, în numele 
statului, rolul de stimulare 群i sus郡inere a investi郡iilor pentru a compensa disfunc郡ionalit<郡ile 
pie郡ei financiare 群i pentru lacunele de finan郡are.  

Prin asigurarea sprijinului financiar necesar dezvolt<rii afacerii, printr-un pachet de m<suri 
integrat se vor crea premisele de majorare a contribu郡iei IMM-urilor la veniturile fiscale ale 
statului. 

d. Pe de alt< parte, atingerea 郡intei de deficit depinde 群i de eficientizarea cheltuielilor publice. 

M<surile care stau la baza construc郡iei bugetare pentru anul 2021 群i perspectiva 2022-2023, 
precum 群i evolu郡ia descendent< a deficitului bugetar pe termen mediu indic< tendin郡a clar< de 
eliminare gradual< a politicii fiscale pro-ciclice, faptul c< m<surile luate de autorit<郡i pentru 
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redresarea economic< î群i produc efectele, anul 2021 fiind primul pas de ajustare a 郡intei de 
deficit fa郡< de anul 2020. 

 

SISTEMUL DE PENSII 

Sistemul actual de pensii este un rezultat istoric, cumulul multiplelor influen郡e politice, 
materializate prin diverse acte normative, cele mai multe orientate mai degrab< spre rezultate 
imediate decât spre o s<n<tate pe termen lung a sistemului de pensii.  

Consecin郡ele directe ale acestui fapt sunt: 

 a<medadea adiCciaip<pi cHCmdibpmiｬimăｨii didecme a agigpdaｨi<Hdし adecpB ｧi aaadiｨiaし ｧi 
aedaempadea îC miBa a pCHd iCechimăｨi îC ca<cp<p< ｬa<Hdii aeCgieiし îC geCgp< că aedgHaCe cp 
cHCmdibpｨie ｧi cHCdiｨii de BpCcă ideCmiceし aeCgiHCame îC BHBeCme difedime de miBaし 
beCeficiaｻă de aeCgii difedimeし îC fpCcｨie de cHCmeｲmp< <ega< de <a BHBeCmp< aeCgiHCădiiせ 

 iBadedicmibi<imamea fiCaCciadă ｧi <iaga de gpgmeCabi<imame a gigmeBp<pi adiC cdeｧmedea 
ad-hHc a aeCgii<Hdせ 

 g<aba digima<iｻade a Cagei NaｨiHCa<e de PeCgii Ppb<ice はCNPPひ ｧi a gmdpcmpdi<Hd medimHdia<e 
はCiｬe<p< mehCH<Hgic ge gimpeaｻă <a Ciｬe<p< aCi<Hd ┸┶┷┹-┸┶┷┺ひさ 

Îmb<trânirea demografic<, cre群terea speran郡ei medii de via郡< 群i neaplicarea unui mecanism de 
indexare exact 群i predictibil au condus la o slab< sustenabilitate financiar< a sistemului public 
de pensii. Anual sunt transferate pentru plata pensiilor sume importante de la Bugetul de Stat 
la Bugetul Asigur<rilor Sociale de Stat. În anul 2019 valoarea subven郡iilor primite de la Bugetul 
de Stat a fost de 2,57 miliarde lei, iar în 2020 aceasta a crescut la 12,45 miliarde lei. 

O alta consecin郡< a fluxului mare de acte normative, precum 群i a lipsei unei politici coerente de 
investi郡ii 群i actualizare tehnologic< 群i 群colarizare a personalului, este faptul ca sistemul 
informatic al CNPP nu a putut 郡ine pasul organic cu cerin郡ele tehnologice 群i de volum de date 
în continu< cre群tere, r<mânând actualizat tehnologic la nivelul anilor 2013-2014. A群a se face 
ca datele istorice ale contribuabililor 群i pensionarilor se reg<sesc în mare parte (peste 80%) în 
sisteme informatice învechite (baze de date Fox 群i aplica郡ii în Vizual Fox Pro –  ie群it din suport 
din 2007) sau pe suport hârtie (în arhive fizice), 群i doar 20% (veniturile brute lunare realizate 
dup< 01.04.2001, ca baza de calcul a contribu郡iei de asigur<ri sociale) se reg<sesc in format 
digital, în baze de date moderne.  

Digitalizarea serviciilor oferite de c<tre CNPP este, deci, o necesitate. Iar aducerea tuturor 
acestor date într-un format digital unitar este obligatorie pentru orice plan de digitalizare al 
CNPP care s< sus郡in< procesul de reform</ recalculare al pensiilor. 

Nivelul competen郡elor digitale ale angaja郡ilor este redus, atât din cauza faptului c< se folosesc 
sisteme 群i tehnologii perimate, cât 群i a faptului c< nu s-a mai investit în instruire. 

Dincolo de realit<郡ile secolului XXI în materie de evolu郡ie tehnologic<, actualul context 
pandemic impune necesitatea automatiz<rii 群i simplific<rii interac郡iunii digitale cu actorii 
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externi (cet<郡eni, institu郡ii, guverne) prin oferirea de servicii electronice personalizate, holistice 
群i sigure (sofisticare 5)  pe baza de identitate digital< 群i acces de la distan郡<. 

Exist< diferen郡e mari între pensii în func郡ie de gen, momentul pension<rii, tipul de munc< 
prestat<. Pentru persoanele cu caracteristici de altfel similare, prima pensie difer< în mare 
m<sur< 群i în func郡ie de momentul pension<rii, problem< pe care noua lege a pensiilor urm<re群te 
s< o solu郡ioneze. Pensionarea la vârste diferite pentru b<rba郡i 群i femei, cuplat cu o perioad< de 
contribu郡ie mai scurt< în cazul femeilor, duce la un decalaj al nivelului de pensie considerabil 
între b<rba郡i 群i femei, element semnalat 群i în recomand<rile EC (RST) din 2019. Se impune o 
regândire structural< / o normare 群i uniformizare a sistemului de calcul al pensiilor, pe baza 
unor principii solide 群i statornice. 

Lipsa unei baze de date unitare 群i relevante blocheaz< posibilitatea rul<rii unor analize 
pertinente de tip „what-if”, necesare în planificarea strategic< a bugetului na郡ional. Procesele 
interne 群i de interac郡iune cu publicul se bazeaz< în principal pe hârtie 群i prezen郡a fizic<, 
ac郡ionând în contextul pandemic ca un inhibator opera郡ional major. 

În aceste condi郡ii, se impune crearea unui cadru normativ care s< elimine aceste inechit<郡i 
printr-o formul< de calcul clar< 群i predictibil< bazat< pe num<rul de puncte realizat 群i s< 
stabileasc< un mecanism predictibil de indexare a pensiilor care s< asigure sustenabilitatea 
sistemului. De asemenea, este necesar< o politic< coerent< de investi郡ii pentru actualizarea 
tehnologiei 群i formarea personalului astfel încât s< 郡in< pasul cu cerin郡ele tehnologice 群i cu 
volumul de date în continu< cre群tere, schimb<ri necesare pentru cre群terea capacit<郡ii CNPP de 
a livra servicii moderne 群i de calitate c<tre beneficiari. 

Contextul generat de pandemia cu COVID – 19, a impus evitarea cât mai mult a contactului 
fizic, 群i a determinat schimb<ri majore în modul de desf<群urare a activit<郡ii de c<tre societ<郡i, 
inclusiv de c<tre administratorii de fonduri de pensii private. Activitatea, în rela郡ia cu 
participan郡ii 群i beneficiarii fondurile de pensii administrate privat, a continuat s< se realizeze 
în condi郡ii foarte bune, din perspectiva respect<rii obliga郡iilor legale de  transparen郡< 群i 
informare a participan郡ilor, cât 群i a respect<rii obliga郡iilor cu privire la actualizarea în 
permanen郡< a eviden郡elor 群i datelor celor 7,68 milioane de participan郡i.  

Cele 7 fonduri de pensii administrate privat, pilon II, au acumulat active nete de 80,19 miliarde 
lei la finalul lunii martie 2021, în cre群tere cu 33% comparativ cu luna martie a anului anterior. 
La 31 martie 2021, titlurile de stat 群i ac郡iunile au r<mas principalele instrumente financiare în 
care au investit fondurile de pensii administrate privat, cu 65%, respectiv 24% din valoarea 
total< a activelor. De asemenea, ponderi semnificative sunt investite 群i în obliga郡iuni 
corporative 群i fonduri de investi郡ii. Investi郡iile locale ale fondurilor de pensii administrate privat 
au înregistrat un procent de aproximativ 88%, iar din plasamentele în valut<, ponderea cea mai 
mare au avut-o plasamentele în euro (10%) 群i dolar american (1%) la finalul lunii martie 2021. 

Fondurile de pensii administrate privat contribuie la finan郡area pe termen lung a economiei 
reale 群i reprezint< o surs< important< 群i stabil< de capital. Odat< cu maturizarea sistemului de 
pensii private, pe m<sura ce activele fondurilor cresc, se simte nevoia de diversificare a 
societ<郡ilor în care se realizeaz< investi郡iile, în func郡ie de domeniul economic în care activeaz<, 
pentru a asigura o alocare echilibrat< nu numai în raport cu diferitele tipuri de instrumente 
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financiare, dar 群i raportat la diferitele ramuri economice. În acest sens, este benefic< listarea la 
bursa a unor societ<郡i în care statul este ac郡ionar, fapt care ar permite fondurilor de pensii s< î群i 
diversifice în mod prudent portofoliul 群i s< continue 群i investeasc< pe pia郡a de capital din 
România.    

 

b) Obiective 

SISTEMIUL FISCAL 

Pentru a r<spunde principalelor recomand<ri specifice de 郡ar< mai sus-amintite, în mod special 
celei centrale care vizeaz< asigurarea respect<rii cadrului fiscal-bugetar, Ministerul Finan郡elor 
are ca principal obiectiv Consolidarea sistemului financiar-fiscal 群i cre群terea  capacit<郡ii de 
colectare a veniturilor la bugetul de stat - reforma ANAF prin: 

- îmbun<t<郡irea capacit<郡ii de utilizare/valorificare masiv< 群i inteligent< a datelor/informa郡iilor; 

- furnizarea de noi servicii digitale c<tre contribuabili; 

- transformarea digital< a sistemului informatic al finan郡elor publice pentru o vitez< accelerat< 
de r<spuns la provoc<rile informa郡ionale actuale 群i viitoare, reliefate de contextul pandemic; 

- sprijinirea IMM-urilor care au dificult<郡i în accesarea capitalului 群i/sau din sectoarele 
economice în care România are un avantaj competitiv. 

În mod specific, prin interven郡iile din cadrul componentei sunt vizate: 

1. crearea unui ”hub” al finan郡elor publice la nivel na郡ional (centru de servicii 群i date 
financiar-fiscale al administra郡iei publice) - care s< colecteze, gestioneze 群i s< pun< la 
dispozi郡ia tuturor factorilor interesa郡i informa郡ii fiabile, validate 群i actuale de natur< 
financiar<, patrimonial< sau în leg<tur< cu banii publici. 

2. dezvoltarea de servicii digitale bazate pe o rela郡ie de parteneriat 群i consultare cu 
contribuabilii; 

3. prevenirea 群i combaterea fraudei 群i evaziunii fiscale prin sprijinirea conform<rii 
contribuabililor, în vederea men郡inerii unui mediu economic echitabil; 

4. dezvoltarea de solu郡ii digitale integrate pentru sistemul financiar 群i de administrare fiscal< 
群i vamal<; 

5. revizuirea cadrului fiscal 群i bugetar; 

6. înt<rirea rolului MF în analiza bugetelor companiilor cu capital de stat; 

7. cre群terea num<rului de întreprinderi inovatoare capitalizate 群i bancabile, care 
implementeaz< proiecte viabile, cre群terea ini郡iativelor antreprenoriale pentru utilizarea de 
tehnologii avansate. st
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În acest context, atingerea obiectivelor Ministerului Finan郡elor 群i institu郡iilor din subordine 
depinde într-o mare m<sur< de disponibilitatea 群i func郡ionarea la nivelul întregii organiza郡ii a 
unui sistem informatic de ultim< genera郡ie care s< deserveasc< toate procesele menYionate mai 
sus şi s< r<spund< nevoii de informaYii a tuturor p<rYilor implicate în derularea acestor procese: 
MF 群i institu郡iile sale subordonate, celelalte instituYii publice din administraYia public< central< 
şi local<, alte instituYii ale statului, societ<Yi comerciale, organiza郡ii, cet<Yeni.  

Toate ini郡iativele de dezvoltare în continuare a sistemului de informa郡ii al organiza郡iei sunt 
strâns legate de o mai vizibil< plasare a informa郡iei în miezul deciziilor strategice, conform 
rolului decisiv pe care îl are aceasta în zilele noastre.  

Obiectivele principale de business nu pot fi realizate f<r< o sus郡inere consistent< din partea 
solu郡iilor IT utilizate 群i depind de performan郡a sistemului utilizat. Dezvoltarea sistemului 
informatic care deserve群te întreaga organiza郡ie a MF este determinat< pe de o parte de 
necesit<Yile identificate în cadrul instituYiei de a eficientiza prin informatizare procesele 群i 
activit<Yile proprii, iar pe de alt< parte de necesitatea de a crea un ”hub” al finanYelor publice la 
nivel naYional (centru de servicii 群i date financiar-fiscale al administra郡iei publice), care s< 
colecteze, gestioneze şi s< pun< la dispoziYia tuturor factorilor interesaYi informaYii fiabile, 
coerente 群i actuale de natur< financiar<, patrimonial< sau în leg<tur< cu banii publici. 
Func郡ionând ca un sistem de comunicare multi-canal între guvern, cet<郡eni, mediul de afaceri 
şi furnizorii de servicii,  hub-ul fiscal va permite MF-ANAF s< asigure cre群terea accesului la 
informaYii, centralizarea şi integrarea datelor şi aplicaYiilor, eficientizarea procesului de decizie 
în activitatea public<, creşterea veniturilor şi reducerea costurilor. 

Pe termen scurt 群i mediu este nevoie de modernizarea infrastructurii fizice suport care men郡ine 
centrele de date ale MF, pân< la construirea unui nou Centru de Date, la standardele actuale de 
securitate 群i dotare, care s< primeasc< echipamentele ce vor sus郡ine sistemele existente, 
implementarea noilor sisteme 群i s< aib< 群i capacitatea necesar< pentru cre群terea puterii de calcul 
群i de stocare pentru urm<torii 5-10 ani. 

În sfera proceselor de administrare fiscal<, mai ales prin prisma 群ocului indus de pandemie, 
este necesar< acum mai mult ca oricând adoptarea tuturor m<surilor pentru a u群ura efortul 
contribualilor de conformare voluntar< prin dezvoltarea de servicii digitale, reducerea 
costurilor de conformare 群i facilitarea declar<rii, inclusiv prin introducerea de formulare 
precompletate 群i pentru a consolida capacitatea administra郡iei fiscale de a colecta taxele la 
bugetul general consolidat, în mod special  prin digitalizare. 

Din punctul de vedere al nevoilor de dezvoltare a proceselor de administrare fiscal<, acestea 
vor continua s< urmeze priorit<郡ile strategice, men郡ionate de altfel 群i în Strategia ANAF pentru 
perioada 2021 – 2024: 

1. dezvoltarea serviciilor pentru contribuabili; 

2. transformarea digital< a ANAF; 

3. prevenirea 群i combaterea fraudei fiscale 群i sprijinirea conform<rii fiscale; 

4. cre群terea eficien郡ei 群i transparen郡ei institu郡ionale.  
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Acest document strategic este completat de alte documente specifice pentru acela群i orizont de 
timp, respectiv Strategia pentru digitalizare, Strategia pentru comunicare a ANAF, Planul de 
ac郡iune pentru prevenirea 群i combaterea fraudei 群i evaziunii fiscale, precum 群i Planul de ac郡iune 
cu privire la arieratele fiscale, toate fiind documente aflate în consultare public< care au primit 
aviz favorabil de la to郡i stakeholderii, fiind apreciat< comunicarea 群i transparen郡a în planificarea 
viitoarelor ac郡iuni strategice ale ANAF. 

Alte ini郡iative strategice ale ANAF au în vedere utilizarea masiv< a datelor 群i informa郡iilor 群i 
analiza acestora cu scopul îmbun<t<郡irii proceselor de administrare fiscal< sau al eficientiz<rii 
luptei împotriva evaziunii 群i fraudei fiscale. Aceste m<suri necesit< sisteme informatice care 
permit un access în timp real la informa郡ii (de ex., case de emarcat 群i e-facturare) 群i platforme 
puternice de calcul 群i de stocare.  

În acela群i timp, ca parte a efortului de a asigura conformarea fiscal<, trebuie asigurat< 
respectarea angajamentelor luate de c<tre România în ceea ce prive群te schimbul de date fiscale 
群i vamale cu partenerii s<i, Statele Membre ale UE, sau state din OECD. Pentru aceasta ANAF 
trebuie s< continue dezvoltarea programelor de interoperabilitate fiscale 群i vamale, dintre care 
amintim aici AEOI, FATCA, VIES, OSS, implementarea sistemelor IT vamale ce au ca baz< 
legal< Codul vamal al Uniunii aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 – ICS2, EMCS, Sistemul de import, NCTS, 
AES şi crearea unui mediu electronic (informatizat, ”paperless”). 

În ceea ce prive群te procesele de administrare vamal<, este necesar< o interven郡ie pentru a 
r<spunde nevoilor de aliniere a sistemelor vamale din România la cerin郡ele Codului Vamal al 
Uniunii prin aplicarea reglement<rilor europene 群i na郡ionale privind mediul informatizat pentru 
vam< 群i comer郡, cât 群i necesit<郡ii de coordonare a eforturilor cu politicile Comisiei Europene, în 
vederea reorient<rii activit<郡ii de v<muire c<tre un sistem 群i un mediu complet electronic.  

Utilizarea de c<tre administra郡ia vamal< a mecanismelor şi instrumentelor informatice în 
procesele de „business” vamal reprezint<, printre altele, una dintre direc郡iile prev<zute în Planul 
Strategic Multi Anual (Electronic Customs Mul郡i-Annual Strategic Plan - MASP), document 
elaborat de Comisia European< în colaborare cu Statele membre conform articolului 8(2) din 
Decizia Vam< Electronic<, cu nr. 70/2008/CE a Parlamentului European 群i a Consiliului din 15 
ianuarie 2008 cu privire la un mediu de lucru paperless pentru vam< 群i comert, publicat în J O 
2008. 

În plus, la nivelul întregii organiza郡ii este necesar< implementarea unor solu郡ii TIC 
corespunz<toare, care s< sprijine func郡iile de management al finan郡elor publice realizate de 
întreaga organiza郡iei a MF, s< asigure alinierea sistemului informatic al MF cu cerin郡ele pentru 
elaborarea 群i gestionarea bugetului statului, s< dezvolte capacitatea de a implementa 群i estima 
impactul reformelor structurale ale sistemului de pensii pe termen mediu 群i lung, s< sprijine 
colectarea, centralizarea 群i utilizarea informa郡iilor bugetare 群i financiare la nivelul statului ori 
pentru asigurarea interoperabilit<郡ii cu celelalte institu郡ii ale administra郡iei publice, precum 群i 
cu cerin郡ele pentru alinierea la noile tehnologii.  

În acest sens, se are în vedere asigurarea func郡ion<rii sistemului informatic al MF, unitar 群i 
integrat la nivelul întregii organiza郡ii, pentru a r<spunde cerin郡elor beneficiarilor s<i interni – 
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MF 群i institu郡ii subordonate 群i externi, dar 群i extinderea acestuia prin dezvoltarea unor noi 
sisteme, necesare în urma modific<rii nevoilor de activitate 群i/sau a dezvolt<rilor tehnologice 
pe plan mondial.  

Un alt obiectiv vizeaz< zona de impozitare, unde este urm<rit< alinierea sistemului de 
impozitare cu actuala 群i viitoarea etap< de dezvoltare economic< a României prin îmbun<t<郡irea 
structurii veniturilor fiscale, eliminarea distorsiunilor 群i lacunelor din sistemul fiscal care 
permit contribuabililor s< minimizeze taxele fiscale (subminând corectitudinea sistemului) în 
materia impozitului pe venit, a contribu郡iilor sociale sau a impozitului pe proprietate, cu 
respectarea unor principii esen郡iale, precum echitatea, trasparen郡a, stabilitatea 群i neutralitatea 
fiscal<. 

 

SISTEMUL DE PENSII 

Obiectivul general al reformei sistemului de pensii este realizarea unui nou cadru legislativ care 
s< corecteze inechit<郡ile din sistemul de pensii, s< r<spund< la  Recomand<rile Specifice de 
軍ar< (RST) 2019 群i 2020, s< asigure sustenabilitatea 群i predictibilitatea sistemului 群i s< respecte 
principiul contributivit<郡ii în raport cu beneficiarii drepturilor de pensie. 

Reforma presupune adoptarea unei noi legi a sistemului public de pensii  simultan cu înlocuirea 
Legii 127/2019, inclusiv eliminând stabilirea unei perioade fixe de contributivitate de 25 de 
ani. Parte din prevederile legii 127/2019 vor fi analizate în vederea prelu<rii în noua legisla郡ie 
a aspectelor pozitive care nu afecteaz< sustenabilitatea sistemului de pensii publice pe termen 
lung. 

Prin noul act normativ se dore群te introducerea unei noi formule de calcul bazat< pe  num<rul 
de puncte realizat de fiecare beneficiar potrivit principiului contributivit<tii. Se încearc< în 
acest fel corectarea unei mari p<r郡i din inechit<郡ile sistemului public de pensii prin eliminarea 
indicelui de corec郡ie 群i a stagiului complet de cotizare diferit.  

Acest aspect poate fi realizat prin noua formul< de calcul a pensiei, formul< care are ca 
principiu de calcul produsul dintre num<rul total de puncte cu valoarea unui indicator de pensie, 
un mecanism de indexare standard 群i sustenabil financiar (în locul cre群terilor ad-hoc), care ar 
asigura predictibilitatea pe termen mediu 群i lung a cheltuielilor cu plata pensiilor, eliminând în 
acest fel toate cheltuielile aferente reprezent<rii intereselor statului. 

Conform prevederilor noii legisla郡ii, se vor evalua toate dosarele de pensii aflate în plat<, în 
vederea recalcul<rii acestora. Nivelul mediu al pensiilor va cre群te pe seama cre群terii cu 
prec<dere a pensiilor mici, men郡inând ponderea cheltuielilor cu pensiile în PIB, astfel încât 
indicatorul de sustenabilitate pe termen mediu 群i lung s< nu indice un risc ridicat.  

Recalcularea pensiilor este o necesitate dat< de inechit<郡ile din sistem, care au f<cut ca mul郡i 
pensionari s< se adreseze instan郡elor pentru c< la munc< / contribu郡ie similare au pensii diferite 
– peste 25.000 de procese în ultimii cinci ani au dus la costuri pentru stat de aprox 42 milioane 
lei. În prezent se afl< pe rol  aprox. 22.000 de dosare. Se estimeaz< c<, în cazul de neinterven郡ie,  
în urm<torii ani  vor fi declan群ate aprox. 50.000 de litigii. Aceast< problem< e în curs de 
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agravare 群i poate fi rezolvat< doar printr-o ac郡iune curajoas< 群i asumat< de recalculare a tuturor 
dosarelor, pentru a rezolva cauza problemei.  

Cre群terea pensiilor mici (群i nu numai) prin valorificarea veniturilor brute realizate pân< la data 
de 01.04.2001 pentru care s-au calculat contribu郡ii de asigur<ri sociale în vederea atingerii 
obiectivului asumat de a putea pl<ti o pensie decent< celor c<rora aceste venituri nu le-au fost 
luate în calcul la momentul stabilirii cuantumului pensiei. 

Sunt preconizate o serie de masuri pentru stimularea  r<mânerii  in activitate, fiind in dezbatere 
public< un proiect de act normativ ce vizeaz< cre群terea vârstei standard de pensionare, 
facultative, la 70 de ani, se urm<re群te in acest fel 群i egalizarea vârstei standard de pensionare 
intre genuri. 

Contribu郡iile la Pilonul II (în prezent 3,75%) vor cre群te în linie cu prevederile Strategiei Fiscal-
Bugetare pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii. Se asigur< 
astfel recomandarea specific< de 郡ar< privind sustenabilitatea Pilonului II de pensii.  

Principalele aspecte urm<rite vizeaz<: 

1) Asigurarea unui sistem de pensii sustenabil din punct de vedere financiar prin includerea 
în noua legisla郡ie a unui mecanism de indexare a pensiilor clar 群i corelat cu realit<郡ile 
economice. Noul mecanism va avea la baz< indicatori reali 群i predictibili, care s< genereze 
încredere în sistem concomitent cu asigurarea unei predictibilit<郡i reale a evolu郡iei pensiilor 
publice. 

2) Cheltuielile cu pensiile se vor concentra pe cre群terea mai mare a pensiilor mici 群i se vor 
men郡ine ca pondere în valoare total< a PIB-ului, astfel încât indicatorul de sustenabilitate 
pe termen mediu 群i lung s< nu indice un risc ridicat.  

3) Înt<rirea principiului contributivit<郡ii astfel încât cuantumul pensiei s< reflecte activitatea 
profesional< 群i contribu郡ia la sistemul public de pensii, în raport de veniturile realizate de 
asigurat. 

4) Asigurarea recalcul<rii, conform noului cadru legal, a aproximativ 5 milioane de dosare de 
pensii, din format electronic şi/sau letric existente la nivelul caselor teritoriale de pensii. 

5) Digitalizarea CNPP 群i a structurilor teritoriale pentru automatizarea 群i simplificarea 
interac郡iunii digitale cu beneficiarii, dar 群i pentru cre群terea ritmului de procesare a 
solicit<rilor în vederea îmbun<t<郡irii serviciilor oferite. 

6) Digitalizarea func郡ion<rii sistemului de pensii private 群i diversificarea investi郡iilor din 
pilonul II de pensii. 
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2. Descrierea reformelor 群i investi郡iilor 

SISTEMUL FISCAL 

 

Reforma ANAF prin digitalizare 

Potrivit rapoartelor de 郡ar< publicate de Comisia European< în anii 2019 群i 20202, una din 
problemele de baz< identificate se refer< la necesitatea asigur<rii sustenabilitatea pe termen 
lung a finan郡elor publice.  Din perspectiva componentei veniturilor, acest lucru determin< de 
urgen郡< modernizarea 群i digitalizarea ANAF, astfel încât s< fie eficientizat< colectarea 
veniturilor la bugetul general consolidat cu consecin郡e asupra cre群terii ponderii veniturilor în 
PIB. 

Subcomponenta 1.1. Creşterea conform<rii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea 
serviciilor digitale    

În ceea ce prive群te domeniul serviciilor pentru contribuabili, furnizarea de servicii la distan郡< 
群i, implicit, migrarea contribuabililor c<tre mediul electronic constituie deziderate ale 
administra郡iei fiscale asumate public din anul 2019.  În acest context, ANAF vizeaz< în 
continuare dezvoltarea serviciilor pentru contribuabili 群i a noi func郡ionalit<郡i specifice 
serviciilor puse la dispozi郡ie în prezent la distan郡< pentru a schimba interac郡iunea administra郡iei 
fiscale cu contribuabilii, asigurând în acela群i timp asisten郡< 群i alternative acolo unde accesul la 
internet 群i tehnologii este limitat. 

În paralel, ANAF caut< s< adreseze subiectul incluziunii digitale 群i s< suplineasc< lipsa 
abilit<郡ilor anumitor categorii de contribuabili de a utiliza serviciile electronice sau chiar lipsa 
infrastructurii ori a internetului, punând la dispozi郡ie în sediile unit<郡ilor fiscale, servicii în 
sistem self-service.Proiectarea de servicii noi 群i func郡ionalit<郡i noi vor aduce dup< sine 
provoc<ri 群i în ceea ce prive群te mediul extern, existând posibilitatea ca pentru contribuabilii 
care nu au abilit<郡ile, resursele tehnologice ori infrastructura necesar< s< se manifeste rezisten郡a 
la schimbare.  

Constant, ANAF organizeaz< campanii privind promovarea serviciilor oferite contribuabililor 
(atât la nivel intern cât 群i la nivel extern) în vederea con群tientiz<rii angaja郡ilor 群i a 
contribuabililor cu privire la serviciile pe care institu郡ia le ofer< 群i beneficiile utiliz<rii acestora.  

În contextul evolu郡iei tehnologice, dar 群i a cre群terii gradului de cunoa群tere a noilor tehnologii 
de c<tre genera郡iile tinere, ANAF inten郡ioneaz< s< r<spund< în mod adecvat nevoilor 群i 
cerin郡elor specifice contribuabilului. Pe m<sur< ce tehnologiile 群i mijloacele de furnizare a 
serviciilor digitale se dezvolt<, administra郡ia fiscal< caut< s< se adapteze acestor schimb<ri. 
Odat< cu pandemia COVID-19, nevoia de a r<spunde cererii de servicii digitale adaptate 
nevoilor mediului extern a devenit 群i mai stringent<.  

Proiectarea de noi servicii 群i digitalizare vor implica un efort consecvent 群i sus郡inut pentru 
ANAF, pentru a asigura reconversia profesional< a angaja郡ilor 群i pentru a gestiona rezisten郡a la 
schimbare, de aceasta data, a propriilor angajati (normal< de altfel, 郡inând cont de schimb<rile 
de anvergur< 群i dimensiunile organiza郡iei).  
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În zona serviciilor pentru contribuabili, ANAF a evaluat de-a lungul timpului gradul de 
satisfac郡ie al utilizatorilor cu privire la serviciile oferite acestora. Având în vedere contextul 
pandemic, dar 群i evolu郡ia initiativelor în acest domeniu, ANAF are în vedere crearea unui 
mecanism structurat/dedicat care s< sprijine orice ini郡iative institu郡ionale privind lansarea de 
noi servicii sau dezvoltarea celor existente, prin implicarea contribuabililor înc< din etapa de 
design.  

Obiective 

• reducerea interac郡iunii fa郡< în fa郡< cu contribuabilii, ca urmare a  extinderii serviciilor 
digitale si a oferirii de servicii contribuabililor la sediile unit<郡ilor fiscale cu prioritate 
în sistem self-service; asigurarea incluziunii digitale a contribuabililor; 

• dezvoltarea serviciilor la distan郡< (electronice sau telefonice)  actuale, prin noi 
func郡ionalit<郡i 群i/sau crearea de servicii noi ; 

• simplificarea formularelor, transpunerea în format electronic a acestora 群i introducerea 
formularelor pre-completate/eliminarea obliga郡iilor de raportare, acolo unde este 
posibil; 

• îmbun<t<郡irea comunic<rii cu contribuabilii 群i introducerea mecanism consultativ cu 
privire la serviciile oferite contribuabililor. 

Natura/tip 群i m<rime: 

Consolidarea capacit<郡ii de colectare a veniturilor colectate de administra郡ia fiscal< este unul 
din pilonii de baz< în implementarea recomand<rilor specifice de 郡ar< în domeniul fiscal-
bugetar. În mod evident, acest scop poate fi atins în primul rând prin cre群terea gradului de 
conformare voluntar< a contribuabililor, cea mai eficient< 群i mai pu郡in costisitoare cale pentru 
atingerea 郡intelor de colectare. 

Dezvoltarea 群i optimizarea proceselor de activitate care s< vin< în sprijinul contribuabilului 
coroborat cu dezvoltarea serviciilor electronice vor conduce, în egal< m<sur<, la reducerea 
costurilor de conformare pentru contribuabili (povara administrativ<) şi de administrare ( costul 
colect<rii pentru administra郡ia fiscal<). 

Digitalizarea crescut< a administra郡iei fiscale 群i extinderea serviciilor oferite contribuabililor  
pot îmbun<t<郡i eficienYa ANAF 群i stimula cererea de servicii digitale. Investi郡iile în tehnologii 
noi sunt asociate cu o perspectiv< pe termen lung de planificare 群i implementare 群i vor conduce 
la cresterea poten郡ialului de dezvoltare a serviciilor oferite contribuabililor pe termen lung. 

Înc< înainte de declan群area pandemiei a devenit evident< necesitatea de a muta interac郡iunea 
cu contribuabilii spre servicii oferite la distan郡<. 
 
Dezvolt<rile planificate în zona serviciilor digitale au în vedere cei doi mari piloni ai 
interac郡iunii digitale dintre contribuabili 群i administra郡ia fiscal<. 
 st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  
2.III.1 Reforme fiscale  

ｧi reforma sistemului de pensii 

 

 

 Pe de o parte, avem în vedere cre群terea gradului de utilizare a Spa郡iului Privat Virtual (SPV), 
principalul serviciu prin care se asigur<  interac郡iunea digital< între administra郡ia fiscal< 群i 
contribuabilii. O serie de ini郡iative ce vizeaz< modernizarea portalului ANAF 群i crearea de noi 
func郡ionalit<郡i pentru SPV fac deja obiectul unui proiect finan郡at din fonduri structurale (POCA 
2014-2020). 
 
Al doilea pilon vizeaz< dezvoltarea Call-centerului ANAF, implicit a serviciilor oferite 
contribuabililor prin intermediul acestuia. În acest context, în a doua jum<tate a anului 2020 a 
fost început< dezvoltarea Call-center-ul, fiind extins< capacitatea acestuia de a asigura 
furnizarea de servicii electronice si telefonice contribuabililor. Vom continua extinderea 
func郡ionalit<郡ilor curente ale Call-center-ului  pe m<sura dezvolt<rilor de la nivelul organiza郡iei 
dar 群i a necesit<郡ilor 群i a群tept<rilor contribuabililor. 

În contextul pandemiei, în anul 2020 ANAF a implementat o serie de ini郡iative în sfera 
serviciilor pentru contribuabili, precum:  

- crearea cadrului legal în vederea identific<rii vizuale online (video) pentru aprobarea 
înregistr<rii contribuabililor în SPV 群i lansarea de c<tre MF 群i ANAF în luna august 2020 a 
posibilit<郡ii de identificare vizual< online pentru persoanele fizice, 

-  facilitarea îndeplinirii obliga郡iilor de plat< a persoanelor fizice prin interconectarea SPV cu 
Ghiseul.ro,  

- extinderea serviciului de program<ri online pentru efectuarea unei vizite la sediul unit<郡ii 
fiscale. 

De aceea, linia dezvolt<rii serviciilor pentru contribuabili este în deplin< coeren郡< 群i acord cu 
m<surile începute în ultimii ani.  

1. Pe de o parte, avem în vedere în primul rând reducerea interac郡iunii fa郡< în fa郡< cu 
contribuabilii (ca urmare a  extinderii serviciilor digitale) si a oferirii de servicii  la 
sediile unit<郡ilor fiscale cu prioritate în sistem self-service prin asigurarea incluziunii 
digitale a contribuabililor.  
 

a) Acest lucru presupune extinderea accesului la serviciile digitale, în primul rând prin cre群terea 
num<rului de utilizatori ai SPV, acesta fiind principalul serviciu de interac郡iune electronic<.  
 
Noile servicii luate în considerare au scopul de a sprijini migrarea contribuabililor c<tre canale 
electronice 群i telefonice (site web, call-center) în detrimentul celor clasice (în format letric) sau 
chiar pentru cei care se deplaseaz< la sediul unit<郡ilor fiscale (fa郡< în fa郡<). 
De asemenea, avem în vedere crearea cadrului legal pentru instituirea obligativit<郡ii 
înregistr<rii în Spa郡iul Privat Virtual pentru anumite categorii de contribuabili. 

In ceea ce priveste înrolarea în SPV, men郡ion<m c< la începutul lunii aprilie 2021 erau 
înregistrate un num<r de aproximativ 500.000 persoane juridice dintr-un num<r total  de 
aproximativ 1.500.000 persoane juridice înregistrate fiscal.  Dintre acestea, aproximativ 
400.000 contribuabili se afl<  în procedura insolven郡ei sau sunt inactivi. 
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Astfel, adresabilitatea obligativit<郡ii înrol<rii în SPV este pentru un numar de aproximativ 
1.000.000 contribuabili persoane juridice.  

b) In egal< m<sur<, pentru c< o parte dintre informa郡ii sunt transmise c<tre/dinspre alte institu郡ii 
群i vizeaz< date cu privire la contribuabili sau pentru furnizarea de servicii c<tre contribuabili, 
în vederea consolid<rii colabor<rii între autorit<郡ile publice, inten郡ion<m s< cre群tem num<rul 
institu郡iilor înrolate în PatrimVEn (platforma de schimb de informa郡ii între institu郡iile publice) 
群i s< consolid<m schimbul de informa郡ii în form< dematerializat< între ANAF 群i alte institu郡ii. 

c) Complementar, ANAF va lua în considerare abilit<郡ile contribuabililor de a utiliza noile 
tehnologii, mediul în care î群i desf<群oar< activitatea , preferin郡ele lor cu privire la utilizarea 
serviciilor deja furnizate acestora, dar 群i obiectivele agen郡iei fiscale, c<utând s< asigure un 
echilibru între tehnologii, abilit<郡i 群i necesitatea de a îmbun<t<郡i serviciile oferite 
contribuabililor 群i, nu în ultimul rând, necesitatea ca administra郡ia fiscal< s< reduc< costurile 群i 
s<-群i eficientizeze activitatea. 
 
În acest context, ANAF inten郡ioneaz< s< ofere în continuare servicii la sediile unit<郡ilor fiscale 
cu prioritate în sistem self-service de genul celor deja oferite, analizand totodat< posibilitatea 
de a implementa 群i alte tipuri de servicii pe acela群i principiu. 
 
În prezent în cadrul unit<郡ilor fiscale sunt puse la dispozi郡ia contribuabililor calculatoare pe 
care le pot utiliza cu îndrumarea func郡ionarilor fiscali, în vederea acces<rii serviciilor 
electronice oferite de ANAF 群i îndeplinirii on-line a obliga郡iilor fiscale.  În contextul actual 
este necesar< m<rirea num<rului de calculatoare puse la dispozi郡ie în cadrul administra郡iilor 
fiscale, în special în cadrul administra郡iilor jude郡ene ale finan郡elor publice din acele regiuni în 
care accesul la internet al gospod<riilor nu este considerabil. Prin implementarea conceptului 
de self-service, se urm<re群te dezvoltarea abilit<郡ilor 群i cuno群tin郡elor contribuabililor de a utiliza 
serviciile oferite de ANAF electronic 群i va permite gradual contribuabililor s< î群i îndeplineasc< 
singuri obliga郡iile fiscale f<r< a se deplasa la sediul unit<郡ilor teritoriale. 
 
Totu群i, ANAF va continua demersurile în vederea migr<rii contribuabililor c<tre servicii    on-
line 群i telefonic, urmând a se  asigura, cu timpul, accesul la unit<郡ile fiscale în prim< etap< cu 
prec<dere pe baza program<rii on-line. În timp, accesul la sediile unit<郡ilor fiscale va fi permis 
doar pe baz< de programare. 
 
De asemenea, ANAF acord< o aten郡ie deosebit< 群i contribuabililor care nu de郡in cuno群tin郡ele 
necesare în vederea utiliz<rii tehnologiilor moderne. Pentru aceste dou< categorii administra郡ia 
fiscal< va continua s< ofere servicii clasice la sediile unit<郡ilor fiscale.  
2. Acest deziderat al extinderii disponibilit<郡ii serviciilor va fi sprijinit de dezvoltarea 
serviciilor la distan郡< (electronice sau telefonice)  actuale,  prin noi func郡ionalit<郡i 群i/sau crearea 
de servicii noi. 
 

a) Continuând o serie din lec郡iile înv<郡ate ale pandemiei, ne propunem extinderea 
comunic<rii în mediu on-line pentru o comunicare la distan郡< personalizat< (prin e-mail 
群i video), cu  facilit<郡i de adecvate de stocare sau arhivare  a coresponden郡ei / întâlnirilor. 
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In acest context (serviciul de webinar ce permite organizarea de întâlniri virtuale cu 
contribuabilii în vederea oferirii de asisten郡< acestora în domeniul fiscal de c<tre agen郡ia 
fiscal<), ANAF va acorda mai mult< aten郡ie platformelor video care nu au fost înc< 
suficient explorate de administra郡iile fiscale. În contextul pandemiei, comunicarea video 
群i-a ar<tat poten郡ialul care poate aduce mai multe beneficii în viitor pentru administra郡iile 
fiscale la toate nivelurile. În egal< m<sur<, ulterior implement<rii serviciului de webinar, 
ANAF are în vedere extinderea comunic<rii video  群i  alte zone de interac郡iune cu 
contribuabilii, cum ar fi discu郡ii, audieri, întâlniri ale contribuabililor cu structurile de 
control, antifraud<. 

b) ANAF inten郡ioneaz< migrarea pas-cu-pas a celei mai mari p<r郡i a contactelor cu 
contribuabilii c<tre serviciile electronice 群i telefonice, prin Call-center urmând a se oferi 
o gam< extins< de servicii electronice 群i telefonice, aceasta fiind o tendin郡< la nivel global 
în ceea ce prive群te canalele de livrare a serviciilor.  
Pentru asigurarea conform<rii voluntare a contribuabililor ANAF a oferit dintotdeauna 
îndrumare 群i asisten郡< contribuabililor în domeniul fiscal. În prezent, serviciul de 
asisten郡< este oferit contribuabililor prin diverse canale, respectiv: electronic, prin 
intermediul portalului ANAF (formularul de contact disponibil la 
https://www.anaf.ro/asistpublic/ 群i în cadrul serviciului Spa郡iul Privat Virtual), telefonic 
prin intermediul num<rului de telefon alocat Call-center-ului precum 群i prin alte numere 
de telefon, din cadrul unit<郡ilor fiscale, distincte de cel al Call-center-ului, letric (prin 
intermediul scrisorilor) 群i fa郡<-în-fa郡< (interac郡iune direct<) la sediile unit<郡ilor fiscale. 
Având în vedere obiectivele institu郡ionale 群i necesitatea de modernizare a institu郡iei, 
dezvoltarea serviciilor electronice si telefonice oferite contribuabililor prin Call-center a 
devenit imperioas<, în vederea diversific<rii gamei de servicii accesibile utilizatorilor 
externi. Dezvoltarea Call-center-ului permite ANAF crearea unui numar unic de telefon 
la nivel na郡ional prin care contribuabilii s< beneficieze de diverse servicii în vederea 
îndeplinirea obliga郡iilor fiscale 群i asigurarea disponibilit<郡ii unei game extinse de 
informa郡ii oferite la distan郡< contribuabililor. În acest context, se va extinde gama de 
servicii oferit< în sistem self-service prin IVR 群i se vor asigura contribuabililor prin 
intermediul agen郡ilor din cadrul Call-center-ului un nou serviciu (respectiv, chat). 

c) Un alt serviciu pe care inten郡ion<m s< îl dezvolt<m în mediu digital vizeaz< realizarea 
unei platforme on-line de licita郡ii pentru executarea silit< 群i valorificarea bunurilor 
imobile 群i al celor mobile de valoare semnificativ< (de ex., autovehicule, nave, aeronave, 
opere de art<, metale 群i pietre pre郡ioase, stocuri masive 群i omogene de m<rfuri, produse 
energetice), intrate în proprietatea privat< a statului sau sechestrate în procedura de 
executare silit< la momentul actual aceast< activitate desf<群urându-se exclusiv fizic. 

Opera郡ionalizarea acestei platforme va aduce dup< sine un nou serviciu în mediu digital 
pentru contribuabili, disponibil la nivel na郡ional 群i în timp real (un acces facil la derularea 
procedurilor specifice 群i cu costuri semnificativ reduse) 群i va permite, totodat<, 
eficientizarea activit<郡ii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privat< a statului 
群i a celor sechestrate în procedura de executare silit< (atât în materie civil<, cât 群i penal<), 
prin automatizarea proceselor interne de activitate.  
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d) De asemenea, avem în vedere 群i implementarea unor noi servicii ce deriv< din 
angajamentele de la nivel european: un exemplu este cel legat de operaYionalizarea 
sistemului One Stop Shop care va îmbun<t<郡i furnizarea serviciilor şi reducerea costurilor 
de tranzac郡ie pentru contribuabili. Scopul dezvolt<rii acestei scheme este de reducere a 
poverii administrative pentru mediul de afaceri prin simplificarea procedurii de declarare 
si plat< a TVA (B2C), facilit<rii comer郡ului transfrontalier 群i combaterii fraudei TVA. 
Totodat<, avem în vedere modernizarea sistemului VIES ce implic< adaptarea sistemului 
la ultimele modific<ri legislative na郡ionale 群i intracomunitare. Modernizarea sistemului 
va contribui la reducerea sarcinii administrative a contribuabililor.  

Alte servicii digitale ce vor fi dezvoltate cu scopul de a facilita 群i u群ura îndeplinirea obliga郡iilor 
fiscale de c<tre contribuabili valorific< dezvolt<rile sistemelor existente sau al celor viitoare 
(de exemplu, avem aici în vedere noi servicii asociate implement<rii sistemului de facturare 
electronic<, al caselor de marcat electronice, înregistrarea on-line pentru anumite categorii de 
contribuabili). 

3. Pentru a sprijini conformarea, ANAF va continua procesul de simplificare a formularelor 
fiscale 群i procesul de transpunere electronic< a formularelor utilizate de contribuabili prin 
depunerea electronic< a acestora prin intermediul Spa郡iul privat virtual (SPV), proces deja 
declan群at în perioada anterioar<.  

Suplimentar, pe m<sur< ce se implementeaz< alte sisteme informatice  ce permit colectarea de 
informa郡ii în timp real despre contribuabili, se vor introduce formulare precompletate/ se vor 
elimina anumite obliga郡ii de raportare. 

4. Concomitent cu facilitarea conform<rii voluntare prin dezvoltarea serviciilor digitale 
existente, ANAF va continua s< evalueze periodic percep郡ia contribuabililor, atât prin derularea 
unor sondaje de evaluare pe baza resurselor interne, cat si prin introducerea la nivelul 
organiza郡iei a unui concept de tip Know Your Customer. Astfel, se va continua evaluarea 
opiniei contribuabililor cu privire la tipurile de servicii furnizate 群i utilizate, o platform< de 
feedback 群i sondaje pentru a remedia eficient problemele aferente interac郡iunii cu contribuabilii 
群i generarea de input pentru dezvoltarea de servicii/ func郡ionalit<郡i noi pentru contribuabili. 

Pentru stimularea conform<rii, autorit<郡ile fiscale pot apela, a群a cum încurajeaz< 群i Organiza郡ia 
pentru Cooperare 群i Dezvoltare Economic< (OCDE), la anumite metode experimentate în alte 
郡<ri care pot contribui la înt<rirea colect<rii. OCDE men郡ioneaz< în multiple rânduri aspecte 
legate de educarea contribuabililor 群i de o bun< comunicare a m<surilor, de servicii eficiente, 
toate dublate de o bun< cunoa群tere a comportamentului contribuabilului 群i a motivelor care stau 
la baza deciziilor acestuia. Se vorbe群te astfel despre no郡iunea de ”know your customer” – sau, 
în traducere, informa郡ii directe despre comportamentul contribuabilului.  

Complementar, ANAF inten郡ioneaz< s< creeze un mecanism consultativ cu privire la serviciile 
oferite contribuabililor, respectiv un mecanism de transparen郡< 群i responsabilitate în domeniul 
serviciilor care s< contribuie la cre群terea siguran郡ei 群i încrederii în autoritatea fiscal<, oferind 
suport pentru cre群terea nivelului de conformare voluntar< la obliga郡iile fiscale. Mecanismul va 
permite implicarea anumitor categorii de contribuabili înc< de la momentul cre<rii noilor 
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servicii pentru a se cunoa群te înc< din faza de concepere 群i design necesit<郡ile, a群tept<rile, 
posibilit<郡ile 群i abilit<郡ile contribuabililor. 

Preg<tirea / perfec郡ionarea competen郡elor digitale sunt abordate în toate ini郡iativele specifice 
concepute pentru a implementa aceast< reform<, iar nevoile de formare vor fi abordate în 
consecin郡<.  
 
Pe cine/sau ce vizeaz<: 
Cine : Contribuabilii, mediul de afaceri 群i angajaYii ANAF.  
Ce e vizat de reform<: sistemul IT al MF 群i al institu郡iilor sale subordonate 
 
Implementare:  
Implementarea m<surilor din aceast< sec郡iune se va realiza la nivelul administra郡iei centrale 
(aparatul central al MF/ ANAF) 群i ia în considerare dezvoltarea de servicii digitale 群i sisteme 
informatice. Avem în vedere: 

Reproiectarea Кi optimizarea sistemului informatic - VIES_RO (Value Added Tax Information 
Exchange Sistem) 

• reproiectarea, migrarea 群i optimizarea sistemului informatic - VIES_RO (Value Added 
Tax Information Exchange Sistem"  în mediul - Java, inclusiv adaptarea sistemului la 
ultimele modific<ri legislative na郡ionale 群i intracomunitare,  precum 群i alinierea  
sistemului informatic la cerin郡ele de func郡ionare în regim de “Disaster Recovery”, 
conform: 

- solicit<rilor de actualizare a aplica郡iei na郡ionale (de back-office) conform ultimelor 
modific<ri legislative na郡ionale în vigoare 群i  cerin郡elor de business formulate de 
c<tre personalul de specialitate din cadrul ANAF – Direc郡ia General< de Informa郡ii 
Fiscale; 

- solicit<rilor care se refer< la reproiectarea sistemului informatic VIES_RO în 
mediul – Java 群i care vor include migrarea 群i optimizarea tuturor componentelor 
acestuia, respectiv trecerea la o versiune Oracle superioar< a bazei de date, (Oracle 
12c sau ulterioar<). 

- eventualelor solicit<ri de schimbare venite de la nivel intracomunitar pe parcursul 
desf<群ur<rii Contractului datorate modific<rilor legislative sau a altor decizii luate 
la acest nivel. 

- solicit<rilor de aliniere a func郡ion<rii sistemului informatic VIES_RO la cerin郡ele 
de func郡ionare în regim de Disaster Recovery. 

Implementarea sistemului informatic One Stop Shop (OSS_RO) conform cerinМelor 
intracomunitare, naМionale Кi specific vamale: 

• implementarea sistemului informatic  One Stop Shop  (OSS_RO) conform cerin郡elor 
intracomunitare 群i na郡ionale. st
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Urmare modific<rilor Directivei TVA nr. 112/2006, la data de 1 ianuarie 2021 vor intra în 
vigoare noile prevederi referitoare la implementarea „pachetului TVA privind comer郡ul 
electronic”, cu scopul facilit<rii comer郡ului transfrontalier 群i al combaterii fraudei TVA, 
prevederi ce vor determina atât modific<ri ale legisla郡iei primare 群i secundare, cât 群i ale 
sistemelor informatice pentru administrare fiscal< 群i vamal<, respectiv: 

- Furnizorii de bunuri 群i servicii (B2C - business-to-consumer) vor trebui s< declare 群i s< 
pl<teasc< TVA în statul în care sunt stabili郡i consumatorii finali. 

- Conceptul de administrare fiscal< implementat prin M1SS va fi extins 群i va deveni OSS 
– One Stop Shop, astfel: 

o Schema non-UE pentru furnizarea de servicii de c<tre persoane impozabile 
nestabilite în UE va fi extins< pentru toate tipurile de servicii transfrontaliere c<tre 
consumatori finali din UE (B2C); 

o Schema UE pentru furnizarea intracomunitar< de servicii va fi extins< pentru toate 
tipurile de servicii intracomunitare business-to-consumer (de la persoana 
impozabil< c<tre consumatori finali), precum 群i pentru vânz<ri intracomunitare de 
bunuri, la distan郡<. 

o Se va crea o nou< schem< de import pentru vânz<rile la distan郡< de bunuri importate 
din state 群i teritorii ter郡e c<tre consumatori din UE pân< la valoarea de 150 euro. 
Modificarea fa郡< de sistemul actual de import vizeaz< faptul c< vânz<torul va 
colecta TVA la punctul de vânzare c<tre consumatorii UE 群i va declara 群i pl<ti TVA 
c<tre statul membru de identificare din cadrul OSS. 

Aceste bunuri vor beneficia de scutire de TVA la import, facilitându-se interfa郡a cu sistemul 
vamal. 

InvestiМii pentru dezvoltarea Call Centerului 

• achizitie solutie Contact-center si accesorii, inclusiv servicii de instalare, configurare, 
integrare, punere in functiune si instruire, garantie si suport tehnic. 

InvestiМii pentru dezvoltarea serviciilor la distanМ< (electronice sau telefonice)  actuale,  prin 
noi funcМionalit<Мi Кi/sau crearea de servicii noi. 

• implementarea unui serviciu webinar dedicat asisten郡ei contribuabililor;  

• dezvoltarea func郡ionalit<郡ilor pentru o comunicare la distan郡< personalizat< (prin       e-
mail 群i video), cu  facilit<郡i  adecvate de stocare sau arhivare  a coresponden郡ei / 
întâlnirilor  (spre exemplu, vor fi promovate discu郡iile  cu contribuabilii prin 
videoconferin郡<, inclusiv în contextul derul<rii unor ac郡iuni de verificare/control).  

• introducerea unei posibilit<郡i de înregistrare on-line (pentru anumite categorii de 
contribuabili). 
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Implementarea unor facilit<Мi pentru interacМiunea  cu contribuabilii:  

• oferirea de servicii contribuabililor la sediile unit<郡ilor fiscale cu prioritate în sistem 
self-service. 

• modernizarea centralelor telefonice disponibile la sediul unit<郡ilor fiscale. 

 

InvestiМii pentru implementarea unei suite de soluМii pentru cunoaКterea 
contribuabililor/clienМilor: 

• evaluarea opiniei contribuabililor cu privire la tipurile de servicii furnizate 群i utilizate; 
platform< de feedback 群i sondaje pentru a remedia eficient problemele aferente 
interac郡iunii cu contribuabilii; 

• generare input pentru cunoa群terea nevoilor/a群tept<rilor contribuabililor. 

InvestiYii pentru realizarea unei platforme de licitaМii on-line pentru valorificarea bunurilor 
imobile Кi a celor mobile de valoare semnificativ<: 

• realizarea unei platforme de licita郡ii on-line pentru valorificarea bunurilor imobile 群i 
mobile de valoare semnificativã, ca module distincte, intrate gradual în produc郡ie: întâi 
pentru valorificarea  bunurilor intrate în proprietatea privat< a statului în condi郡iile legii 
群i bunurile sechestrate în materie penal< prin procedura de executare silit< , iar în a doua 
etapã pentru valorificarea bunurilor sechestrate în materie civil<. În cadrul acestei 
platfome se va dezvolta 群i un modul de promovare 群i publicitate a bunurilor intrate în 
proprietatea privat< a statului sau sechestrate în procedura de executare silit<,  

• crearea unui flux de lucru electronic 群i transparent pentru activitatea de valorificare, 
formalizarea documenta郡iei utilizate în activitatea de valorificare semnarea 群i 
transmiterea electronic< a acestor informa郡ii , care s< permit<, într-un timp rezonabil, 
premisele realiz<rii uneia dintre devizele proiectului 群i anume "no paper in operation". 

• realizarea unui modul de case-management intern pentru activitã郡ile de valorificare a 
bunurilor intrate în proprietatea privat<a statului 群i  executare silitã, cu func郡iuni în mod 
special în zona de cre群tere a vitezei de valorificare (sc<derea num<rului zilelor de 
stocare), proiectarea timing-ului activit<郡ilor 群i controlul realiz<rii acestora (proiectarea 
temporar< a etapelor in valorificarea unui bun 群i urm<rirea automat< a modului de 
ducere la îndeplinire prin marcarea cu semnalistic< de culori a stadiului (verde-galben-
portocaliu-ro群u)  群i alerte automate (începând cu culoarea portocaliu),  analizã 群i 
raportare (rapoarte de stadiu 群i rapoarte  de progres în timp real  orientate pe obiecte 群i 
activit<郡i), controlul 群i orientarea activit<郡ii , etc. 

• realizarea unui modul de eviden郡< tehnico-operativ< 群i contabil< unitar< a bunurilor 
intrate în proprietatea privat< a statului 群i a trasabilit<郡ii acestora de la momentul 
confisc<rii de c<tre  organele cu competent< în domeniu pân< la predarea acestora de 
c<tre organele de valorificare c<tre cump<r<torii acestor bunuri; 
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• realizarea unei arhive electronice de documente care s< permit< ob郡inerea oric<rui 
document în care s-au consemnat activitatile de valorificare, de la factorul generator 
pân< la final, 群i care s< permit< auditarea electronic< a activit<郡ii; 

• realizarea unui modul de chat, în vederea coordon<rii operative de la centru a 
activit<郡ilor operationale din întreg teritoriu; 

• interoperatibilitatea cu alte aplica郡ii gestionate de ANAF sau alte institu郡ii care con郡in 
date 群i informa郡ii care concur<la realizarea activit<郡ii de urm<rie a bunurilor, etc. 

 

Impedimente: 

Posibilele impedimente sunt legate de gradul sc<zut de acces la internet 群i la tehnologiile 
moderne. Chiar dac< exist< o anumit< categorie de contribuabili care doresc s< utilizeze 
serviciile digitale, exist< şi o categorie de contribuabili cu o preferin郡< pentru interac郡iunea „fa郡< 
în fa郡<”. Abilit<郡ile digitale sunt insuficient dezvoltate în rândul contribuabililor (în special în 
rândul persoanelor private). În acest context eforturile ANAF trebuie sporite pentru a suplini 
lipsa cuno群tin郡elor digitale. 

În vederea trecerii popula郡iei c<tre serviciile digitale, ANAF are în vedere datele statice ale 
Autorit<郡ii Na郡ionale pentru Administrarea 群i Reglementarea în Comunica郡ii 群i ale Institutului 
Na郡ional de Statistic<. 

Potrivit datelor Institutului Na郡ional de Statistic<1: 

,,În anul 2020, peste trei sferturi dintre gospod<riile din România (78,2%) au acces la reYeaua 
de internet de acas<. În mediul urban 84,8% dintre gospod<rii sunt conectate la internet, iar 
în mediul rural doar 69,7% dintre gospod<rii.  

În profil teritorial, conectarea la internet a fost mai r<spândit< în cadrul gospod<riilor din 
regiunea Bucureşti-Ilfov (peste 8 din 9 gospod<rii au acces la internet de acas<), urmat< de 
regiunile Vest (84,9%) şi Nord-Vest (81,9%). Cele mai mici ponderi sunt înregistrate de 
regiunile Sud-Est (72,4%), Nord-Est (73,6%) 群i Sud-Muntenia (74,3%). (...)  

Din totalul persoanelor cu vârsta cuprins< între 16 şi 74 ani, proporYia celor care au folosit 
vreodat< internetul a fost de 85,9%, în creştere cu 3,6 puncte procentuale faY< de anul anterior 
(85,9% faY< de 82,3%), din care 91,3% în ultimele 3 luni1) , în creştere cu 1,9 puncte 
procentuale faY< de anul 2019 (91,3% 1) precedente lunii aprilie 2/2 faY< de 89,4%). Dintre 
utilizatorii curenYi, 79,1% folosesc internetul cu frecvenY< zilnic< sau aproape zilnic<, în 
cre群tere cu 2,1 puncte procentuale faY< de anul anterior (79,1% faY< de 77,0%). (...) 

Ponderile persoanelor care utilizeaz< internetul descresc odat< cu înaintarea în vârst<. Astfel, 
ponderea persoanelor care utilizeaz< internetul din grupa de vârst< 16-34 ani a fost de 96,6% 
în timp ce pentru grupa de vârst< cuprins< între 55 şi 74 ani a ajuns la doar 65,4%”. 

 

1 https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/tic_r2020.pdf  
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Orizont de timp:   

Implementarea ar trebui s< fie finalizat< la finalul anului 2025, cel mai târziu luna august 2026 
(郡inând cont de termenele aferente milestones-urilor 群i 郡intelor). 

 

Ajutor de stat: M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind 
în general aspecte de natur< administrativ<, iar acolo unde sunt subsumate investi郡ii, acestea 
vor fi realizate prin proceduri de achizi郡ie public<, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, pentru derularea unor activit<郡i specifice autorit<郡ilor publice (non–economice). 

 

Subcomponenta 1.2. Îmbun<t<Мirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor prin 
implementarea managementului integrat al riscurilor 

România înregistreaz< anual un decalaj fiscal important, rezultat în special din diminuarea 
bazei de impunere a TVA prin fraud<, evaziune 群i scheme de optimizare fiscal< 群i din munca 
nedeclarat<. Fiind consemnate o economie gri 群i una subteran< extinse, se simte nevoia unei 
dezvolt<ri a metodologiilor de lucru ale ANAF cu scopul de a eficientiza activitatea, pe de o 
parte 群i de a ac郡iona eficace în sensul diminu<rii efectelor fiscale ale economiei informale, pe 
de alt< parte. Acest fapt impune dezvoltarea capacit<郡ii analitice a administra郡iei fiscale, 
precum 群i cre群terea capacit<郡ii de colectare 群i de prelucrare a datelor relevante.   

De exemplu, România înregistreaz< anual un deficit fiscal la TVA de peste 30 mld. lei, 
reprezentând aproximativ 31-35% din veniturile poten郡iale. Dimensiunea acestui fenomen, în 
condi郡iile unor resurse limitate, impune o abordare direc郡ionat< spre zonele sau domeniile cu 
risc fiscal ridicat. Pentru a delimita mai clar aceste zone 群i pentru a în郡elege cât mai bine 
fenomenul în vederea adopt<rii unor m<suri adecvate, este necesar< utilizarea instrumentelor 
analitice.  

Din analizele de pân< acum, inclusiv cele interne ale Agen郡iei, reiese c< cea mai mare pondere 
a decalajului fiscal la TVA (peste 80%) este determinata de fraud<, evaziune 群i optimizare 
fiscal<.  

Din studii externe mai vechi2 reiese c< în România influen郡a fraudei MTIC ar reprezenta 23 – 
25% din decalajul fiscal. Rezultatele activit<郡ii direc郡iei de Antifraud< fiscal< indic< îns< o 
sc<dere semnificativ< a fraudei MTIC în ultimii ani. Astfel, utilizând aceea群i metodologie de 
control, a fost constatat< o sc<dere a ponderii prejudiciilor aferente ac郡iunilor de fraud< 
intracomunitar< de la 17% în 2018 la 7% în 2019. Rezultatele ac郡iunilor direc郡iilor de 
Antifraud< 群i de Inspec郡ie fiscal<, cumulat cu rezultatele analizei decalajului fiscal, realizat< în 
cadrul ANAF, indic< o concentrare a fraudei MTIC, mai ales în domeniile comer郡ului 群i al 
construc郡iilor, domenii în care sunt consemnate totodat< 群i unele dintre cele mai ridicate 

 

2 “Implementing the ‘destination principle’ to intra-EU B2B supplies of goods”, 2015, studiu realizat de EY 
pentru Comisia European< 
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niveluri ale decalajului fiscal la TVA. La nivelul comer郡ului este concentrat 99% din frauda 
intracomunitar<. Pe de alt< parte, pe baza analizelor macroeconomice au fost identificate 
sectoarele economice care au cea mai mare contribu郡ie la generarea decalajului fiscal. Tratarea 
cospunz<toare a unui singur domeniu dintre prioritare/majore poate conduce la reducerea 
decalajului fiscal cu pân< la 25%.  Anual, structura de Antifraud<, de pild<, identific< prejudicii 
care se ridic< la o sum< echivalent< cu cca 8% din decalajul fiscal la TVA.  

În egal< m<sur<, în rapoartele de 郡ar< anterioare a fost subliniat< necesitatea înt<ririi eforturilor 
de prevenire 群i combatere a evaziunii fiscale pe toate domeniile de risc, partea de munca la 
gri/negru fiind eviden郡iat< distinct.  

Metodologiile 群i datele de care dispunem în prezent nu ne permit s< cercet<m în profunzime 
elementele care conduc la un risc fiscal ridicat, astfel încât 群< 群tim unde 群i cum trebuie 
intervenit cu un maxim de eficien郡< 群i de eficacitate.  

Toate aceste analiza intervin, în egal< m<sur<, într-un context în care a fost constatat< cre群terea 
rapid< a volumului de date 群i informa郡ii legate de mediul economic, tranzac郡ii, contribuabili, 
ceea ce face aceast< sarcin< mult mai dificil<.  Cre群terea acestui tip de date necesit< capacit<郡i 
crescute de analiz<, raportare 群i sintez< pentru valorificare în procesul de administrare fiscal<.  

În mod practic, la nivelul ANAF ne confrunt<m cu o serie de probleme legate de managementul 
general al acestora: 

o creşterea volumelor de date tradi郡ionale; 
o viteza crescut< cu care aceste date sunt generate, prelucrate sau analizate; 
o diversitatea datelor, o problem< fiind reprezentat< de transformarea volumelor mari de 

informaYii tranzacYionale în decizii; 
o veridicitate, respectiv cât de încredere/corecte sunt datele; 
o managementul riscurilor (aplicat asupra datelor): odat< cu cre群terea volumelor de date este 

esen郡ial ca informa郡iile necesare în timp real s< poat< fi extrase intr-un mod structurat din 
sistemele IT, astfel încât s< fie redus volumul datelor f<r< valoare. 

o stabilirea profilelor fiscale 群i actualizarea acestora în timp real în func郡ie de pl<郡ile 
efectuate de contribuabili; 

o promptitudinea 群i acurate郡ea deciziilor în scopul efectu<rii controlului fiscal; 
o procentul crescut de erori administrative; 
o furnizarea de informa郡ii suplimentare pentru cet<郡eni/operatori economici; 
o sursa de referin郡< pentru alimentarea cu informa郡ii a altor institu郡ii publice; 
o culegerea de date provenind de la alte institu郡ii publice. 

În plus, criza generat< de pandemia COVID a accentuat necesitatea unei digitaliz<ri sporite, în 
special în domeniul furniz<rii de servicii digitale c<tre contribuabili, dar 群i în ceea ce prive群te 
necesitatea de a gestiona într-o manier< exact< volumul masiv de date 群i informa郡ii pentru o 
mai bun< în郡elegere a cadrului economic, a provoc<rilor de conformitate 群i a dinamicii afacerii.  

De aici, deriv< 群i nevoia urgent< de a îmbun<t<郡i, actualiza 群i centraliza informa郡iile existente 
în bazele de date ale administr<rii fiscale, pentru a avea toate aceste informa郡ii disponibile la 
nivel central, în timp real, corecte 群i complete.  
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În acela群i timp, criza generat< de pandemia de COVID a accentuat importan郡a tranzi郡iei 
ac郡iunilor de inspec郡ie realizate de c<tre structurile de control, de la mediul fizic la cel digital 
群i necesitatea realiz<rii acestei schimb<ri importante opera郡ionale, c<tre desk-audit, care va 
fructifica 群i informa郡iile furnizate de sistemele informatice aflate în dezvoltare sau care vor fi 
dezvoltate în viitor. În acest sens au fost realiza郡i pa群i importan郡i c<tre desk-audit, ANAF a 
reglementat 群i implementat urm<toarele m<suri: 

 stabilirea competen郡elor organelor fiscale pentru efectuarea verific<rii documentare de 
c<tre structurile cu atribu郡ii de inspec郡ie fiscal<, de structurile cu atribu郡ii de control 
antifraud< 群i de structurile cu atribu郡ii de verificare a situa郡iei fiscale personale. Prin 
implementarea verific<rii documentare la nivelul structurilor cu atribu郡ii de control 
antifraudã, acestea vor avea 群i competen郡a s< emit< titluri de crean郡<, sub rezerva verific<rii 
ulterioare. Aceasta reprezint< o etap< premerg<toare desk-audit-ului; 

 a fost aprobat modelul şi conYinutul formularelor şi a documentelor utilizate în activitatea 
de verificare documentar<. 

 

Obiectivele reformei 

Reforma urm<re群te crearea cadrului procedural 群i de sus郡inere pentru realizarea, implementarea 
群i utilizarea manegementului integrat de risc la nivelul administra郡iei fiscale, de c<tre toate 
func郡iile administra郡iei pentru crearea unui sistem de identificare, planificare, evaluare 群i 
adaptare a activit<郡ilor în procesul de administrare fiscal<, în func郡ie de riscurile fiscale 
identificate (permanent actualizate).  

Obiectivele specifice ale reformei vizeaz<: 

- deplina opera郡ionalizare 群i dezvoltare a sistemului de management integrat al riscurilor 
fiscale, inclusiv prin opera郡ionalizarea analizei de risc centralizate; 

- identificarea 群i reducerea neconform<rii fiscale 群i a decalajelor fiscale, prin utilizarea 
inteligent< masiv< a datelor 群i informa郡iilor pentru identificarea zonelor de mare risc 
fiscal (inclusiv, în zona muncii nedeclarate/subdeclarate);  

- introducerea de programe de conformare voluntar<; 

- adoptarea unei abord<ri bazate pe risc, inclusiv tratarea schemelor de optimizare fiscal<, 
în administrarea marilor contribuabili; 

- consolidarea capacit<郡ii institu郡ionale a structurilor de control fiscal în vederea 
prevenirii fenomenelor de fraud< fiscal< 群i evaziune fiscal< na郡ional< 群i transfrontalier<,  
prin identificare timpurie 群i 郡intit< a riscurilor fiscale majore;  

- rea群ezarea resurselor umane în contextul digitaliz<rii progresive a proceselor de 
activitate. 

Obiectivele asumate vor avea un impact referitor la: 

• cre群terea nivelului conform<rii fiscale; 
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• asigurarea unui mediu de pia郡< concuren郡ial, prin reducerea evit<rii, evaziunii 群i fraudei 
fiscale; 

realizarea veniturilor bugetare programate, prin cre群terea eficien郡ei colect<rii. 

Natura/tipul 群i dimensiunea 

Cre群terea eficien郡ei 群i a eficacit<郡ii ANAF în domeniul administr<rii contribuabililor 群i în cel 
al combaterii diferitelor forme de neconformare nu este posibil< în absen郡a cunoa群terii cât mai 
bune a fenomenelor prezente la nivelul popula郡iei de contribuabili.  

Pentru a atinge acest deziderat, devine imperativ< implementarea unui sistem de analiz< masiv< 
a datelor simultan cu implementarea unor sisteme care s< permit< deopotriv< cre群terea 
controlului asupra tranzac郡iilor derulate în economie 群i a capacit<郡ii de colectare a datelor 
relevante.  

O astfel de abordare va contribui la sc<derea costurilor de interven郡ie a administra郡iei fiscale 
(prin adaptarea m<surilor de administrare fiscal< riscului fiscal asociat fiec<rui contribuabil) 群i 
la cre群terea eficacit<郡ii prin adoptarea unor m<suri adecvate, 郡intite, în func郡ie de zonele de risc 
identificate cu ajutorul tehnologiilor 群i al know-how-ului din domeniul analizei de risc. 

M<surile avute în vedere pentru atingerea obiectivelor amintite au în vedere urm<toarele 
aspecte: 

1. Deplina opera郡ionalizare 群i dezvoltare a sistemului de management integrat al riscurilor 
fiscale, inclusiv prin opera郡ionalizarea analizei de risc centralizate 

Ca urmare a reorganiz<rii administra郡iei fiscale din anul 2020, au fost înfiin郡ate noi structuri 
interne, din care cea dedicat< managementului riscurilor fiscale este cheia reformei 
administratiei fiscale.  

În acest context, în care resursele de care administra郡ia fiscal< dispune sunt limitate, iar 
provoc<rile din zona mediului de afaceri sunt din ce în ce mai numeroase, dar 群i complexe, am 
identificat nevoia de a avea un sistem performant de management al riscului în procesul de 
administrare fiscal<. Se va avea în vedere inclusiv deplina opera郡ionalizare 群i consolidare a 
Direc郡iei generale de management a riscurilor, având ca principal< competen郡<  realizarea unui 
management integrat al riscului la nivel central. In acest sens se va urm<ri capitalizarea 
investi郡iilor pe care ANAF le face in instrumentele 群i practicile de evaluare a riscului. 

În mod practic:  

a) vom rafina 群i dezvolta criteriile de risc fiscal; 

b) vom defini un sistem de administrare a contribuabilor pe baz< de clase de risc fiscal, în 
care m<surile de administrare fiscal<, inclusiv cele de control, vor fi adaptate riscului 
fiscale aferent fiec<rei clase de contribuabili. 

c) crearea unui sistem de identificare, planificare, evaluare 群i adaptare a activit<郡ilor în 
procesul de administrare fiscal<, în func郡ie de riscurile fiscale identificate 群i actualizate 
constant. 
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d) identificarea riscurilor va duce la crearea unui registru electronic al riscurilor, un sistem 
viu care va fi updatat constant 群i care va con郡ine riscurile identificate, categorii de risc, 
prioritizarea riscurilor precum 群i r<spunsul la fiecare risc în parte. Acest registru va 
genera un raport de risc cu o frecven郡< stabilit< anterior 群i va fi diseminat tuturor factorilor 
implica郡i în managementul riscului. 

e) în scopul unei mai profunde în郡elegeri a riscurilor de neconformare se vor dezvolta 群i 
utiliza metode moderne de analiz<. Crearea unui profil unic de risc al contribuabilului 
impune armonizarea riscurilor identificate la nivelul activit<郡ilor de administrare, 
inspec郡ie fiscal<, vamal< 群i de antifraud< fiscal<. Un sistem unitar de evaluare va conduce 
la îmbun<t<郡irea analizei de risc 群i a capacit<郡ii de reac郡ie a ANAF, de la ini郡ierea unor 
campanii de informare 郡intite, pân< la selectarea tematicilor de control în func郡ie de riscul 
fiscal asociat.  

2. Odat< cu opera郡ionalizarea la nivelul ANAF a managementului integrat al riscurilor 
fiscale, apare drept inerent< 群i necesar< îmbun<t<郡irea capacit<郡ii analitice a ANAF, dar 群i 
a cooper<rii dintre institu郡iile publice în acest mediu dinamic pentru a face un schimb mai 
bun de informa郡ii, în efortul comun de identificare, în郡elegere, documentare a zonelor de 
neconformare fiscal< 群i a decalajelor fiscale,  dar 群i pentru îmbun<t<郡irea procedurilor de 
administrare a contribuabililor, în leg<tur< direct< cu riscul fiscal asociat fiec<rei categorii 
de contribuabili.  

Insa, pentru realizarea acestui deziderat, cele mai notabile probleme de dep<şit rezid< în 
dificultatea de a analiza volume mari de date pentru a obYine rezultate precise în timp util, 
necesitatea de standardizare, interoperabilitatea, securitatea, confidenYialitatea, precum şi 
expertiza şi finanYarea pentru dezvoltarea infrastructurii şi integrarea seturilor de date deja 
disponibile. 

a) Investi郡ia avut< în vedere vizeaz< implementarea unei platforme complexe de tip Big Data 
prin care s< fie integrate 群i valorificate în termeni opera郡ionali 群i analitici volume mari de date. 

Platforma de tip Big Data va fi alimentat< cu date 群i informa郡ii din: 

- sistemele interne: 

- existente - bazele de date ale administra郡iei fiscale, în mod special cele referitoare la 
administrare contribuabililor persoane juridice sunt o surs< de date 群i informa郡ii extrem 
de complex< 群i vast< pentru activitatea de baz< a ANAF (de ex., bazele de date ce 
privesc administrarea fiscal< a contribuabililor persoane juridice/fizice, plata 
obliga郡iilor fiscale, alte sisteme conexe);  

- sisteme în construc郡ie (de ex., implementarea standardului SAF-T, reproiectarea 
sistemului Trafic-Control, etc);  

- schimbul european 群i interna郡ional de informa郡ii; 

- surse externe de date structurate/nestructurate de interes pentru administrarea fiscal<. 

Pentru sistemele interne cele mai relevante, inten郡ion<m centralizarea bazelor de date existente, 
acolo unde acestea mai func郡ioneaz< pe baze de date locale 群i unificarea în baze de date unice. 
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De fiabilitatea, corectitudinea, acurate郡ea 群i exactitatea datelor din acest tip de baze de date 
depind procesele ulterioare de analiz< 群i valorificare a informa郡iilor de natur< fiscal<.  

Primul pas pe care îl avem în vedere vizeaz< centralizarea sistemului informatic privind 
administrarea contribuabililor persoane juridice, respectiv: 

- aducerea pe baze de date centrale a tuturor bazelor de date locale referitoare la 
administrarea contribuabililor – persoane juridice (SIACF); 

- centralizarea într-o baz< central< consolidat< a acestei aplica郡ii, dar 群i a celorlalte 
conexe (VECTOR; DECIMP, SERADN, SERADA, NOES); 

- actualizarea tehnologic< a sistemelor informatice pentru administrarea fiscal< a 
contribuabililor persoane juridice; 

- asigurarea interoperabilit<郡ii acestora cu sistemele informatice ale institu郡iilor statului 
pentru asigurarea unui flux electronic de informa郡ii vizând activitatea de colectare a 
impozitelor / taxelor 群i contribu郡ii la bugetul general consolidat.  

Aceste demersuri vor asigura performan郡a managementului informa郡iilor, transmiterea în timp 
real a datelor cuprinse în declara郡iile fiscale; extinderea sistemului de raportare (sistem flexibil 
de raportare); optimizarea/standardizarea fluxurilor de lucru referitoare la administrarea 
contribuabililor; eliminarea vulnerabilit<郡ilor din sistem; uniformizarea informa郡iilor 群i 
utilizarea eficient< a acestora. 

Crearea unei imagini complete cu privire la situa郡ia fiscal< a contribuabililor necesit< 群i 
optimizarea informa郡iilor 群i proceselor referitoare la plat<. De aceea, în al doilea pas al 
centraliz<rii bazelor de date, se are în vedere dezvoltarea 群i implementarea unui sistem 
informatic integrat 群i centralizat de gestionare a opera郡iunilor efectuate prin intermediul 
unit<郡ilor Trezoreriei statului, inclusiv sub aspect financiar-contabil. 

În mod specific, prin dezvoltarea sistemului informatic integrat 群i centralizat al Trezoreriei 
Statului se urm<re群te ob郡inerea de informatii agregate si în timp real cu privire la operatiunile 
de încasãri si plãti derulate prin intermediul unit<郡ilor Trezoreriei statului, ceea ce va conduce 
la consolidarea capacit<Yii administra郡iei publice, optimizarea proceselor decizionale, cu 
impact la nivel na郡ional, precum si la reducerea perioadelor de decontare a instrucYiunilor de 
plat< în relaYiile intre UTTS 群i cu sistemul interbancar de pl<Yi. 

De asemenea, se are in vedere si diversificarea serviciilor oferite de Trezoreria Statului prin 
punerea la dispozitia clientilor a unui serviciu de tip internet banking, care va permite 
efectuarea de operatiuni de la distanta si obtinerea de informatii referitoare la propriile conturi, 
concomitent sau ulterior dezvoltarii sistemului informatic integrat 群i centralizat de gestionare 
a opera郡iunilor efectuate prin intermediul unit<郡ilor Trezoreriei statului.   

În egal< m<sur<, în ceea ce prive群te sursele interne de date, este vizat< 群i implementarea a dou< 
noi sisteme, extrem de importante în aceast< ecua郡ie analitic<: implementarea sistemelor 
referitoare la aparatele de marcat electronice fiscale 群i de facturare electronic<.  

Primul sistem, prin deplina conectare în timp real a caselor de marcat cu jurnal electronic la 
sistemul IT al MF/ANAF, abordeaz<, în special, domeniul comer郡ului la nivelul c<ruia s-a putut 
constata c< exist< un decalaj fiscal ridicat 群i concentreaz< cea mai mare parte din frauda 
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intracomunitar< în conexiune cu opera郡iunile de logistic< (transporturi 群i depozitare), domeniu 
care contribuie de asemenea în mare m<sur< la generarea decalajului fiscal la TVA.  

Cel de al doilea sistem 郡inte群te în special tranzac郡iile B2B prin introducerea sistemului de 
facturare electronic<. Din analizele de decalaj fiscal la TVA, reiese c< sumele neolectate la 
acest nivel reprezentau în anul 2019 circa 4,3 mld. lei, însemnând 14% din decalajul fiscal.  

Având în vedere un plus de 4 miliarde lei nu numai din TVA aferent tranzac郡iilor B2B, ci 群i 
din impozite conexe acestor tranzac郡ii se poate ajunge la o cre群tere a ponderii în PIB a 
veniturilor fiscale cu 1,5 p.p., ceea ce înseamn< 2,5 p.p. împreun< cu sporul de venituri adus de 
activitatea de control (1% mai sus-men郡ionat). 

Implementarea SAF-T, a sistemului de facturare electronic, a sistemului caselor de marcat 
electronice, dar 群i a altor sisteme (sisteme avansate de Analytics), precum 群i integrarea  
acestora, va  avea drept consecin郡<  optimizarea analizei de risc, realizarea unei analize de 
coeren郡< a datelor/informa郡iilor declarate prin intermediul declara郡iilor fiscale de c<tre 
contribuabil cu datele din contabilitatea acestuia, astfel încât s< poat< fi identifica郡i 
contribuabilii cu risc fiscal. 

b) Analiza datelor va fi utilizat< în procesele existente pentru detectarea 群i evaluarea riscurilor 
fiscale, folosind tehnologii avansate de informa郡ii de investiga郡ie.  

În acord cu valorificarea masiv< de date 群i informa郡ii, inten郡ion<m dezvoltarea de: 

- instrumente statistice 群i de raportare ce vor fi utilizate în procesul opera郡ional 群i 
strategic decizional; 

- modele predictive  pentru detectarea timpurie 群i avansat< neconform<rii 群i evaluarea 
riscurilor fiscale asociate anumitor domenii de activitate/categorii de contribuabili/ 
fenomene de frauda 群i evaziune fiscala;; 

- rafinarea modelelor existente de calcul al decalajelor fiscale, mai ales în ceea ce prive群te 
decalajul la TVA Intention<m, în special, dezvoltarea unui model alternativ de calcul 
al decalajului fiscal al TVA, descompus pe sectoare economice relevante. 

Toate aceste capacit<郡i vor fi utilizate pentru a îmbun<t<郡i procesul de luare a deciziilor în 
organiza郡ie, dar 群i la nivelul mai larg guvernamental 群i vor asigura suportul informatic 
performant pentru managementul integrat de risc fiscal (de la identificarea riscurilor, la analiza, 
raportarea, managementul riscului, la analiza de risc predictiv< 群i pân< la furnizarea de analize 
avansate 群i business intelligence pentru a selecta informa郡ii despre factorii de risc).  

c) Îmbun<t<郡irea semnificativ< a practicilor de analiz< şi modelare predictiv< este de a群teptat 
s< influen郡eze semnificativ capacitatea intern< de realizare a strategiilor/planurilor de 
conformare adecvate, atât prin identificarea fenomenelor de fraud< 群i evaziune fiscal<, cât 群i 
prin cre群terea capacit<郡ii de influen郡< a comportamentului contribuabililor.  

Astfel, vom dezvolta  programe de conformare voluntar<, cu abord<ri distincte, adaptate 
segmentelor sau categoriilor de contribuabili identifica郡i (în diferite categorii de risc), care s< 
ajute în egal< m<sur< la confirmarea riscurilor fiscale identificate în procesul de analiz<, cât 群i 
a mai bun< în郡elegere a resorturilor/mecanismelor ce determin< neconformarea 群i elaborarea 
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de proceduri administrative adaptate sau modific<ri administrative, dup< caz. Influen郡a 
comportamentului contribuabililor ne a群tept<m s< se traduc<, în realitate, în cre群terea gradului 
de conformare voluntar< a acestora, cu un efect indirect asupra veniturilor colectate.   

Rezultatele  colectate atât din analiza masiv< a datelor 群i informa群iilor, cât 群i din aplicarea 
programelor de conformare voluntar< (cu o în郡elegere mai aprofundat< a 
mecanismelor/obstacolelor ce genereaz< neconformarea) vor fi valorificate pentru proiectarea 
群i optimizarea proceselor 群i fluxurilor de lucru 群i elaborarea unor proceduri de administrare 
fiscal< simplificate, dup< caz. 

d) În paralel cu acest efort de consolidare intern< a analizei 群i utiliz<rii informa郡iilor existente 
în sistemul informatic al ANAF, o aten郡ie prioritar< va fi acordat< consolid<rii cooper<rii cu 
inspectoratele de munc< în efortul de prevenire 群i limitare a fenomenului de evaziune ce vizeaz< 
munca la gri/la negru. 

O data cu implementarea platformei de valorificare masiv< a datelor 群i informa郡iilor, 
informatiile primite, dar 群i cele transmise c<tre Inspectoratele de munc< se vor diversifica 群i 
rafina, astfel încât s< se poata ac郡iona tintit în zonele în care se manifest< fenomenul de 
evaziune fiscal< în domeniul muncii la negru/gri. 

Materializarea acestei cooper<ri este subsecvent< protocolului de colaborare încheiat între 
ANAF 群i Inspectia muncii, care, pe langa aspecte de valorificare a datelor, presupun si 
realizarea de activitati comune in vederea detectarii, prevenirii si combaterii muncii 
subdeclarate/ nedeclarate. 

Cooperarea dintre ANAF 群i Inspec郡ia muncii, precum 群i cu alte institu郡ii din domeniul 
protec郡iei sociale 群i al muncii va viza atât colaborarea interinstitu郡ional< pentru a: 

1. în郡elege posibit<郡ile de evitare a declarar<rii corecte a impozitelor 群i contribu郡iilor 
pe veniturile de natur< salarial<; 

2. interveni legislativ sau prin controale opera郡ionale cât mai repede pentru a 
descuraja astfel de comportamente 群i pentru a sanc郡iona, dup< caz; 

3. ini郡ia 群i dezvolta un cadru legislativ, astfel încât s< fie încurajat< declararea muncii 
la gri sau la negru între persoane fizice. 

 

3. Un alt obiectiv al reformei vizeaz< dezvoltarea abord<rii bazate pe risc în domeniul 
administr<rii marilor contribuabili. 

Directia generala de administrare a marilor contribuabili s-a dorit a fi, inca de la infiintare,  o 
unitate de elita care sa poata face fata  prevederilor impuse de  Uniunea Europeana in sensul 
de a dezvolta civismul fiscal . 

În special în zona marilor contribuabili, zon< de mare interes din perspectiva ponderii 
însemnate a veniturilor acestei categorii de contribuabili în totalul veniturilor colectate de 
ANAF, ne a群tept<m ca m<surile luate s< duc< la eficientizarea activit<郡ii de administrare fiscal<, 
ca efect direct al  dezvolt<rii, diversific<rii  群i rafin<rii sistemelor informatice destinate  
centraliz<rii 群i analiz<rii datelor  colectate din mediul economic.  
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• Organismele interna郡ionale au recomandat concentrarea capacitatii de administrare 
asupra  marilor contribuabili cu scopul de a valorifica cât mai bine poten郡ialul de plat< 
al acestora precum 群i de a maximiza eforturile necesare  oferirii unor servicii 
customizate care sa sus郡ina categoria de contribuabili cu cel mai mare aport fiscal prin: 

• alocarea de personal specializat, capabil sa r<spund< cu competen郡< si promptitudine 
solicit<rilor f<cute de c<tre marii contribuabili; 

• diminuarea (u群urarea) sarcinilor de conformare voluntara a marilor contribuabili prin 
utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare in mediul electronic, reducându-se 
astfel timpul alocat de contribuabili pentru îndeplinirea obligaYiilor de conformare 
fiscal<; 

• realizarea unui interlocutor fiscal unic care sa asigure administrarea fiscal< si asistent< 
in aplicarea unitara a legislatiei fiscale. 

Redefinirea criteriilor de selec郡ie va fi realizat< astfel încât   s<  reflecte importan郡a, anvergura 
群i specificit<郡ile marilor contribuabili cu scopul identific<rii pachetului optim din punct de 
vedere al obiectivelor propuse. 

Recunoscând specificul, dar 群i complexitatea administr<rii acestui tip de contribuabili, a fost 
ini郡iat< dezvoltarea de manuale interne vizând sectoare-cheie de activitate. 

De altfel, acest segment a facut obiectul preocup<rilor ANAF 群i anterior elabor<rii proiectului 
PNRR, iar ini郡iativele în acest sens sunt complementare celor incluse în PNNR. O serie de 
m<suri implementate în aceast< zon< de activitate au avut la baz< analizele 群i recomand<rile 
formulate de misiunile de asisten郡< tehnic< a FMI, zona marilor contribuabili fiind cea în care 
s-a implementat în sistem pilot componenta de analiz< bazat< pe riscul fiscal . 

Continuând demersurile anterioare, la acest moment avem în implementare 3 proiecte cu 
finan郡are european< care se adreseaz< acestui domeniu. Dou< dintre proiecte sunt implementate 
cu finan郡are din TSI (technical Support Instrument) 群i vizeaz< consolidarea capacitã郡ii ANAF, 
respectiv a Direc郡iei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili cu privire la 
conformarea 群i colectarea fiscalã prin implementarea de tehnici si metode moderne 
(Monitorizarea pe Orizontalã - Cooperare voluntarã, e-Audit, data mining), precum 群i de a 
asigura legãtura cu contribuabilii într-un mediu digitalizat, respectiv consolidarea capacitã郡ii 
ANAF, respectiv a Direc郡iei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili cu privire la 
dobandirea de experienta practica in identificarea 群i abordarea corectã a poten郡ialelor abuzuri 
în domeniul pre郡urilor de transfer. Un al treilea proiect deja în implementare finan郡at din 
fonduri europene vizeaz< implementarea SAF-T (Standard Audit File), mai întâi în sistem pilot 
la marii contribuabili. 

M<surile pe care le avem în vedere în continuarea în zona administr<rii marilor contribuabili 
se refer< la: 

a) Constituirea unei unit<郡i anti-optimizare în care s< se acumuleze experien郡< în materie 
de aspecte interna郡ionale 群i de optimizare fiscal< are in vedere tratarea schemelor de 
optimizare fiscal< care sunt specifice, mai ales acestui tip de contribuabili. Aceast< 
m<sur< este de natur< a contribui la dezvoltarea abilit<郡ilor personalului din aceast< 
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zona de activitate de a combate practicile de optimizare utilizate de acest segment 
pentru a-群i reduce contribu郡iile fiscale. 

Consolidarea capacit<郡ii în domeniul dreptului fiscal interna郡ional 群i al pre郡urilor de transfer 
prin  revizuirea cadrului juridic privind pre郡urile de transfer in concordan郡< cu cele mai bune 
practici/evolu郡ii interna郡ionale 群i a expertizei personalului din aceast< zon< constituie priorit<郡i 
în consolidarea capacit<郡ii institu郡ionale. 

b) O alt< m<sur< legat< de necesitatea evalu<rii continue a statusului marilor contribuabili o 
reprezint< dezvoltarea unui “dashbord” care s< con郡in< toate informa郡iile privind activitatea 
contribuabilului la nivel de cod fiscal, ca instrument de monitorizare si management pentru 
conducerea M.F.-A.N.A.F.  

c) Redefinirea portofoliului de mari contribuabili. Pe m<sura rafin<rii 群i a cre群terii acurate郡ii 
informa郡iilor de郡inute, vom redefini pachetele de contribuabili, o prim< revizuire urmând s< se 
realizeze la începutul anului 2022. Este important ca num<rul de mari contribuabili s< fie unul 
adecvat astfel încât s< reflecte caracteristicile 群i complexitatea acestui tip de contribuabili, dar 
群i gestionabil din perspectiva resurselor umane disponibile care s< în郡eleag< pe deplin riscurile 
fiscale pe care le prezint< segmentul marilor contribuabili. 

d) Dezvoltarea abord<rilor pe baz< de risc fiscal 群i redefinirea cadrului de diferen郡iere a 
riscurilor în a群a fel încât s< permit< diferen郡ierea tratamentului în func郡ie de comportamentul 
contribuabililor. 

Contribuabilii mari reprezint< o provocare special< pentru orice administra郡ie fiscal<. În 
România, ca 群i în alte 郡<ri, majoritatea contribuabililor mari î群i respect< obliga郡iile de baz< de 
a declara 群i pl<ti impozite 群i contribu郡ii în termenul legal. Exist< posibile situa郡ii în care unii 
mari contribuabili se pot angaja în optimizarea fiscal< sofisticat< (care implic< activit<郡i 
interna郡ionale, tranzac郡ii afiliate 群i scheme de finan郡are structurate etc.) 群i acest fapt ar putea 
avea un impact serios asupra colect<rii veniturilor.  

De aceea, apare ca necesar< facilitarea conform<rii acestui segment de contribuabili prin 
abord<ri specifice de cooperare voluntar< la contribuabilii cu risc fiscal sc<zut ( de ex., 
monitorizarea orizontal<). 

Un prim-proiect pilot se afl< în implementare la acest moment, iar în func郡ie de rezultatele 
acestuia vom analiza amendarea cadrului-legal aplicabil 群i extinderea implement<rii acestui tip 
de abordare. 

Beneficiile legate de implementarea acestui tip de abordare sunt multiple 群i au în vedere:  

- promovarea unei rela郡ii  reglementate  de cooperare cu contribuabilii, bazat< pe transparen郡<, 
predictibilitate 群i încredere între marii contribuabili 群i administra郡ia fiscal<,  

- reducerea num<rului de controale 群i interven郡ii din partea administra郡iei fiscale cu efect direct 
asupra costurilor de conformare,  

- focusarea controalelor exclusiv asupra contribuabililor cu risc fiscal/zonelor cu risc fiscal, st
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- în郡elegerea mai exact< a modului în care marii contribuabili opereaz< în domeniul de activitate 
群i specificit<郡ile modelului de business,  

- cre群terea gradului de conformare, cu efect asupra veniturilor colectate. 

e) Continuarea/dezvoltarea organiz<rii activit<郡ii pe sectoare 群i dezvoltarea expertizei 
sectoriale, mai ales în domeniile complexe 群i extrem de specializate, precum ar fi sectorul 
bancar, de asigur<ri, energie, etc 

Administrarea eficient< a acestui tip de contribuabili impune în郡elegerea aprofundat< a 
domeniilor de activitate în care ace群tia evolueaz<, dar 群i complexit<郡ii modelelor lor de 
business, recunoscând diferen郡a dintre deciziile de afaceri 群i deciziile în materie fiscal<. 

f) In egal< m<sur<, vom analiza posibilitatea introducerii în sistem-pilot a unui tip de asisten郡< 
specializat<, prin desemnarea unor interlocutori dedica郡i în rela郡ia cu cei mai mari contribuabili, 
de asemenea manier< încât dialogul cu administra郡ia fiscal< pe toate tipurile de aspecte de 
natur< fiscal< s< fie unul cât mai rapid 群i bazat pe o cunoa群tere aprofundat< a dosarului fiscal 
al acelui contribuabil.  

Ace群ti interlocutori dedica郡i vor avea inclusiv un rol de monitorizare permanent< a activit<郡ii 
fiscale a respectivului contribuabil 群i vor asigura solu郡ionarea problemelor de tratament fiscal 
sau proceduri aplicabile. Cât timp dialogul 群i colaborarea contribuabilului sunt transparente 群i 
oneste, ac郡iunile de control vor fi limitate. 

În egal< m<sur<, acest tip de alocare va permite în郡elegerea cât mai bun<, progresiv< a 
specificit<郡ii 群i situa郡iei fiscale, de altfel complexe, a acestor contribuabili, inclusiv în privin郡a 
riscurilor de poten郡ial< neconformare/optimizare fiscal<. 

Aceast< m<sur< punctual< va avea în vedere desf<群urarea activit<郡ilor 群i ac郡iunilor de asisten郡< 
uzual< în rela郡ia cu aceast< categorie de contribuabili 群i nu va avea în vedere acordurile de pre郡 
în avans (APA) 群i emiterea solu郡iilor fiscale individuale anticipate (SFIA). 

4. La nivelul anului 2020, structurile de inspec郡ie fiscal< au stabilit sume suplimentare la 
bugetul statului în valoare de 5 mld. lei , fiind sanc郡ionate în special ac郡iuni de evaziune 群i de 
planificare fiscal< agresiv<. 

O cre群tere cu 30% a performan郡ei activit<郡ii de inspec郡ie fiscal< va contribui la cre群terea 
ponderii veniturilor fiscale în PIB cu 0,2 p.p., fapt care pe un orizont de timp de 5 ani poate 
conduce la o cre群tere gradual< a acestui indicator cu 1 p.p..  

a) De aceea, o alta componenta a reformei, cea care vizeaza consolidarea capacitatii 
institutionale a structurilor de control fiscal urm<re群te analiza 群i reproiectarea proceselor de 
activitate specifice controlului fiscal, inclusiv a competentelor teritoriale 群i func郡ionale pentru 
cre群terea eficientei 群i eliminarea suprapunerilor. 

Acest proces va avea în vedere 群i asigurarea unui raport echilibrat între activit<郡ile de control 
fiscal în scopul interconect<rii acestora din punct de vedere al rezultatelor finale 群i sporirea  
contribu郡iei controlului fiscal la prevenirea 群i diminuarea evaziunii fiscale 群i cre群terea 
încas<rilor bugetare. 
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Automatizarea procedurilor administrativ-fiscale 群i mutarea acestora în mediul online va 
conduce la realizarea de ac郡iuni de control fiscal de la distan郡<, f<r< a se mai impune deplasarea 
inspectorilor fiscali la sediul contribuabililor, întrucât organele de control fiscal vor avea acces 
direct la date 群i informa郡ii din contabilitatea contribuabililor (prin intermediul fi群ierului SAF-
T). 

În plus, faptul c< în cadrul procesului de analiz< de risc vor fi identificate atât zonele de 
neconformare, precum 群i contribuabilii cu risc real de neconformare, va conduce la realizarea 
de ac郡iuni de control fiscal targetate, strict asupra acelor contribuabili identifica郡i cu risc de 
neconformare. 

b) Subsecvent demersurilor ce vizeaza imbunatatirea capacitatii analitice a ANAF si 
complementar efortului de identificare, în郡elegere, documentare, prevenire 群i combatere a 
fenomenelor de frauda fiscala 群i de evaziune fiscale, nationale 群i transfrontaliere, vom avea in 
vedere o analiza a cadrului institutional si legal incident in materie.  

Din acest punct de vedere, un prim demers vizeaza realizarea unei analize a activitatilor 
desfasurate de structurile de control si, in mod special, a structurii de antifrauda fiscala, stuctura 
cu competente distincte in domeniul prevenirii si combaterii fraudei si evaziunii fiscale.  

Analiza va viza atat aspectele de ordin cantitativ, cat si pe cele de ordin calitativ, cu accent pe  
specificul activitatilor derulate, al resurselor alocate, al rezultatelor obtinute si al impactului 
acestora in combaterea fenomenelor de frauda, dar si al impactului asupra reducerii decalajelor 
fiscale, avand in vedere ca o componenta importanta a decalajelor este reprezentata de partea 
de evaziune fiscala. In egala masura, analiza trebuie sa aiba in vedere si cadru legal existent si 
masura in care cadrul normativ actual faciliteaza/limiteaza eficienta activitatii structurilor cu 
competente in domeniul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale. 

Analiza va include si o componenta comparativa, urmand a fi efectuat un studiu aprofundat al 
bunelor practici existente la nivel european in ceea ce priveste competentele structurilor de 
antifrauda fiscala ca organe de control fiscal operativ. 

c) Rezultatele acestei analize vor fi valorificate in vederea consolidarii institutionale a acestei 
componente. Urmare analizei 群i reproiect<rii proceselor de activitate,in masura in care se 
impune, vor fi efectuate modificari si completari ale cadrului legal aplicabil atat in ceea ce 
priveste consolidarea competentelor existente, cat si al procedurilor de investigare. 

Complementar, efortul institutional intern in prevenirea si combaterea fenomenelor de frauda 
si evaziune fiscale, nationala 群i transfrontaliera, va fi sustinut prin consolidarea cooperarii cu 
celelalte instititii avand competente in domeniu. 

In cadrul acestui proces de reform< o atentie deosebita va fi acordat< dezvolt<rii profesionale 
a personalului din cadrul activit<郡ilor de control fiscal 群i asigurarea adapt<rii continue a acestuia 
la provoc<rile realit<郡ii economico-financiare prin intermediul unor sesiuni de formare 
profesional<. 

5. In contextul implement<rii proiectelor de digitalizare, al reproiect<rii proceselor de 
activitate, al dezvolt<rii func郡iilor-cheie ale aparatului propriu pentru realizarea unei reforme 
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durabile, va fi efectuat< o analiz< a resurselor umane în scopul identific<rii 群i elimin<rii 
posibilelor dezechilibre la nivelul structurilor centrale 群i teritoriale ale ANAF. 

Rezultatele acestei analize vor folosi la eficientizarea utilizarii resurselor umane ale ANAF. 

De asemenea,  dezvoltarea competen郡elor digitale este abordat< în cadrul tuturor 
componentelor reformei, iar nevoile de formare vor fi abordate în consecin郡<. 

Schema informa郡ional< (urmare a interven郡iilor amintite): 

 

 

 

 
Pe cine/sau ce vizeaz< reforma:  

Ce e vizat de reform<: sistemul IT al MF 群i ANAF. 

Cine e vizat de reform<: Contribuabili, MF 群i ANAF, furnizori de bunuri 群i servicii, alte 
institu郡ii publice. 

Implementare 

M<surile amintite se vor implementa de la nivelul administra郡iei centrale, respectiv MF 群i 
ANAF, cu sprijinul organelor fiscale teritoriale prin urm<toarele investi郡ii: 

InvestiМii referitoare la sistemul de administrare al contribuabililor persoane juridice, 
respectiv: st
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• centralizarea tuturor bazelor de date locale pentru administrarea fiscal< a 
contribuabililor persoane juridice 群i a altor entit<郡i f<r< personalitate juridic<; 

• crearea unei baze de date agregate prin integrarea informa郡iilor din aplica郡iile de 
administrare a contribuabililor persoane juridice; 

• modernizarea sistemelor informatice pentru administrarea fiscal< a contribuabililor 群i 
asigurarea interoperabilit<郡ii acestora cu sistemele institu郡iilor statului care au 群i pot 
furniza informa郡ii utile în activitatea de colectare a impozitelor / taxelor 群i contribu郡ii la 
bugetul general consolidat; 

• achizi郡ionarea 群i implementarea infrastructurii hardware 群i software pentru asigurarea 
capacit<郡ii necesare de procesare 群i stocare pentru o func郡ionare optim< a sistemului de 
administrare al contribuabililor persoane juridice. 

InvestiМii referitoare la implementarea unei platforme pentru valorificarea masiv< de date Кi 
informaМii, respectiv: 

• integrarea 群i valorificarea în termeni opera郡ionali 群i analitici de volume mari de date 
(structurate 群i nestructurate), prin platforme avansate de procesare a datelor folosind 
echipamente hardware-software integrate 群i protocoale de securitate, pentru a 
transforma datele de interes în informa郡ii 群i cuno群tin郡e; 

• analiza 群i modelarea predictiv< a acestora; 
• implementarea unui instrument informatic integrat care s< asigure automatizarea 

analizei riscului fiscal al contribuabililor. 

InvestiМii referitoare la implementarea sistemului de facturare electronic<: 

• managementul facturilor emise, primite 群i procesate în mod electronic în sistem B2G 群i 
voluntar B2B; 

• transmiterea în timp real c<tre ANAF 群i accesul la informa郡iile din facturile electronice; 
• dezvoltarea competen郡elor tehnologice, inclusiv pentru infrastructuri de tip PaaS/SaaS. 

InvestiМii referitoare la implementarea sistemului aparatelor de marcat electronice fiscale: 

• automatizarea procesului de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscal; 
• dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat electronice; 
• colectarea 群i monitorizarea datelor fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice 

fiscale, astfel încât migrarea datelor 群i valorificarea informa郡iilor s< poat< fi realizat< 
inclusiv prin interconectarea cu celelalte platforme sau sisteme informatice; 

• platforma hardware-software pentru asigurarea capacit<郡ii de procesare 群i stocare 
pentru sistemul aparatelor de marcat electronice fiscale 群i pentru sistemul de facturare 
electronic<. 

Investi郡ii pentru îmbun<t<郡irea şi extinderea platformei utilizate pentru schimbul interna郡ional 
de informa郡ii (AEOI). Necesitatea realiz<rii prezentului proiect a fost determinatã atât de 
cerin郡ele intracomunitare, OECD 群i na郡ionale specifice AEOI_RO-DAC3/BEPS5, DAC 6 cât 
群i de necesitatea între郡inerii tuturor componentelor sistemului informatic AEOI_RO, prin st
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asigurarea corespunzãtoare a mentenan郡ei corective, adaptive 群i evolutive. conform cerin郡elor 
men郡ionate. 

Se are în vedere: 

• alinierea Sistemului informatic AEOI_RO, la ultimele cerin郡e interna郡ionale, 
intracomunitare 群i na郡ionale, reprezint< un instrument important de combatere a fraudei 
şi a evaziunii fiscale prin promovarea transparen郡ei fiscale cu urm<ri pozitive asupra 
veniturilor aduse Bugetului de Stat; 

• sprijin electronic pentru mecanismele definite în Directivele şi Regulamentele Uniunii 
Europene privind Cooperarea Administrativ< între Statele Membre, în Standardul 
Comun de Raportare, etc;  

• respectarea cerin郡elor de securitate 群i confiden郡ialitate specifice sistemului informatic 
AEOI_RO, indiferent de componentele sale: DAC1, DAC2,  DAC3/BEPS5, DAC4, 
CRS, CbC, FATCA 群i DAC 6. 

InvestiМii referitoare la centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului (TREZOR) 

• dezvoltarea aplica郡iei informatice integrate 群i centralizate de gestionare a informa郡iilor 
financiar-contabile 群i a opera郡iuni efectuate prin unit<郡ile Trezoreriei Statului. 
 

Impedimente:  

Posibil< derulare anevoioas< a procedurilor de achizi郡ii publice. 

Un alt aspect critic este legat de faptul c< personalul ANAF, dar 群i al MF va trebui s< dezvolte 
abilit<郡i tehnice specific/de ni群< în anumite domenii-cheie de activitate (mai ales zona de 
analytics), o aten郡ie important< urmând s< fie acordat< recrut<rii, re郡inerii 群i form<rii 
profesionale continue a acestor persoane.  

Orizont de timp:  implementarea va fi finalizat< pân< în august 2026 (luând în considerare 
termenele aferente milestones-urilor 群i 郡intelor). 

Ajutor de stat: M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind 
în general aspecte de natur< administrativ<, iar acolo unde sunt subsumate investi郡ii, acestea 
vor fi realizate prin proceduri de achizi郡ie public<, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, pentru derularea unor activit<郡i specifice autorit<郡ilor publice (non–economice). 

 

Subcomponenta 1.3 Asigurarea capacit<Мii de r<spuns pentru provoc<rile informaМionale 
actuale Кi viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digital< a MF/ANAF  

Provoc<rile majore cu care se confrunt< MF 群i ANAF 群i care au un impact semnificativ asupra 
colect<rii impozitelor sunt reprezentate de:  

• gradul sc<zut de digitalizare 群i adaptarea limitat< a serviciilor din sistemul de finan郡e 
publice pentru a face fa郡< efectelor negative ale unei crize economice;  st
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• cre群terea rapid< a volumului de date 群i informa郡ii;  

• infrastructur< IT complex<, cu componente par郡ial integrate şi specificitatea aplicaYiilor 
informatice incluse în acesta (sute de aplica郡ii, sute de puncte de prezen郡< la nivel 
central 群i teritorial); 

• num<rul în cre群tere de proiecte majore de dezvoltare a sistemului informatic şi cu 
termene limit< de finalizare, impuse de cerinYe UE, Banca Mondial<, FMI, acte 
normative, cerinYe de eficientizare a activit<Yilor compartimentelor MF 群i structurilor 
din subordine, cerinYe de îmbun<t<Yire a serviciilor oferite cet<郡enilor 群i mediului de 
afaceri ;  

• procese par郡ial automatizate;  

• platforme tehnologice IT învechite 群i insuficiente pentru majoritatea func郡iilor 
sistemului informatic  

• aplica郡ii care nu sunt actualizate 群i dificult<郡i în optimizarea acestora într-un mod rapid 
群i coordonat;  

• dezvoltarea tehnologic< rapid< în domeniul IT 群i resurse umane IT insuficient preg<tite 
pentru migrarea de la tehnologiile existente la noi tehnologii; 

• aplica郡ii informatice insuficiente pentru a deservi domeniile opera郡ionale ale MF/ 
ANAF; 

• necesitatea de diversificare 群i cre群tere a num<rulului de servicii electronice oferite de 
ANAF;  

• necesitatea de a îmbun<t<郡i abilit<郡ile digitale necesare personalului.  

Volumul crescut de sarcini, resursele limitate pentru îmbun<t<郡irea infrastructurii hardware 群i 
software pentru a sprijini toate dezvolt<rile IT realizate în ultimul deceniu au condus la 
platforme IT care nu sunt actualizate sau eficiente 群i au avut rezultate directe în termeni de 
eficien郡< 群i costuri. 

Din perspectiva sistemului IT al MF/ANAF, capacitatea tehnologic< limitat< nu mai permite 
dezvoltarea de servicii 群i func郡ionalit<郡i adaptate cerin郡elor pie郡ei 群i necesitatea de a opera 
volume imense de date în condi郡ii de siguran郡< (siguran郡< a datelor, cerin郡e de date cu caracter 
personal), necesitatea asigur<rii unui sistem performant de sprijin pentru colectarea impozitelor 
群i taxelor, precum 群i pentru valorificarea informa郡iilor sunt toate provoc<rile actuale ale 
sistemului de finan郡e publice. 

Necesit<Yile identificate în cadrul instituYiei de a eficientiza prin informatizare procesele 群i 
activit<Yile proprii, iar pe de alt< parte de necesitatea de a crea un ”hub” al finanYelor publice la 
nivel naYional (centru de servicii 群i date financiar-fiscale al administra郡iei publice), care s< 
colecteze, gestioneze şi s< pun< la dispoziYia tuturor factorilor interesaYi (din interior – direcYiile 
MF şi ale instituYiilor subordonate, din exterior - instituYii publice din administraYia public< 
central< şi local<, alte instituYii ale statului, instituYii externe, societ<Yi comerciale, organizaYii, 
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cet<Yeni) informaYii fiabile, coerente 群i actuale de natur< financiar<, patrimonial< sau în leg<tur< 
cu bani publici, fac tot mai presant< necesitatea asigur<rii cadrului tehnologic necesar tranzi郡iei 
c<tre o administra郡ie fiscal< digital< prin cre群terea num<rului de echipamente IT utilizate în 
administra郡ie, corelate cu procesele automatizate 群i prin dezvoltarea infrastructurii hardware-
software 群i a infrastructurii suport necesare pentru a sprijini dezvoltarea tehnologic< continu<. 

Necesitatea transform<rii organiza郡ionale, înso郡it< de o schimbare a culturii organiza郡ionale 
(elemente care nu pot fi vizualizate separat), este justificat< 群i de provoc<rile prezentului 
digital, precum 群i de provoc<rile viitoare, care sunt din ce în ce mai surprinz<toare 群i mai 
presante (la nivel european exist< deja îngrijor<ri legate de provoc<rile provocate de economia 
colaborativ<, modelele digitale de afaceri 群i/sau e-guvernarea). 

Reforma vizeaz< transformarea digital< intern< pentru su郡inerea procesului de digitalizare. 

Obiectivele specifice au în vedere: 

• implementarea hub-ului financiar; 

• interoperabilitatea sistemelor informatice atât la nivelul MF/ANAF, precum 群i cu cele 
ale altor institu郡ii; 

• standardizarea aplica郡iilor 群i gestionarea uniform< a datelor;  

• managementul securit<郡ii cibernetice 群i rezilien郡ei datelor, inclusiv efectuarea 
schimbului de date în timp real în condi郡ii de securitate 群i cu date corecte/ actualizate;  

• modernizarea 群i adaptarea CNIF la noile cerin郡e, transformarea digital< intern<, inclusiv 
dematerializarea fluxurilor de lucru interne la nivelul MF/ANAF, asigurând 
flexibilitatea programului 群i a locului de munc<, cre群terea nivelului de competen郡e, 
inclusiv a celor digitale ale angaja郡ilor; 

• actualizarea tehnologic< a infrastructurii hardware 群i software a sistemului informatic. 

Natura/tip 群i m<rime: 

Reforma urm<re群te s< modernizeze întregul sistem IT al MF / ANAF, abordând probleme 
legate de infrastructura IT, precum 群i probleme complementare acesteia, care sunt necesare 
pentru o func郡ionare adecvat<.  

Introducerea digitaliz<rii este considerat< o abordare inteligent< pentru domeniile opera郡ionale 
ale administra郡iei fiscale, fiind înso郡it< în mod necesar de o consolidare a capacit<郡ii 
administrative necesare procesului de transformare digital<. Având în vedere evolu郡iile 
inevitabile de la nivel global în ceea ce prive群te performan郡a activit<郡ii, precum 群i schimb<rile 
profunde de abilit<郡i, se va c<uta s< se flexibilizeze modul de lucru 群i mediul, s< se sprijine 
angaja郡ii s< faciliteze adaptarea la un mediu în continu< schimbare 群i s< gestioneze abilit<郡ile 
necesare într-un proces formal.  

Se va asigura cadrul tehnologic necesar tranzi郡iei c<tre o administra郡ie fiscal< digital< prin 
trecerea infrastructurii hardware-software c<tre noi tehnologii, cre群terea num<rului de 
echipamente IT utilizate în administra郡ie, corelate cu procesele automatizate 群i prin dezvoltarea 
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infrastructurii suport  necesare pentru a sprijini dezvoltarea tehnologic< continu< la nivelul 
centrelor de date ale MF. 

Astfel,  vor fi urm<rite, abordarea urm<toarelor aspecte: 

o men郡inerea func郡ion<rii 群i moderniz<rii infrastructurii hardware-software a sistemului 
informatic al MF/ANAF 群i implementarea noilor tehnologii; 

o men郡inerea func郡ion<rii 群i moderniz<rii infrastructurii suport a centrelor de date (furnizare 
energie electric<; aer condi郡ionat; alarm< 群i stingere a incendiilor; securitate fizic<; 
administrare 群i monitorizare); 

o îmbun<t<郡irea func郡iei IT a MF; 
o primirea 群i oferirea de date în timp real; 
o gestionarea datelor 群i asigurarea fluxurilor optime, gestionarea datelor; 
o asigurarea dezvolt<rii durabile a bazelor de date pentru interoperabilitate cu sistemele 

interne, sistemele altor institu郡ii, sistemele interna郡ionale, asigurarea interoperabilit<郡ii 
sistemelor IT; 

o gestionarea securit<郡ii cibernetice 群i a rezilien郡ei platformelor informatice; 
o gestionarea confiden郡ialit<郡ii 群i securit<郡ii datelor 群i informa郡iilor; 
o gestionarea proceselor IT pentru a asigura respectarea standardelor interna郡ionale în 

domeniu (pentru transparen郡<, m<surare 群i trasabilitate); 
o asigurarea arhitecturii sistemului IT utilizat; 
o transformarea digital< intern< a MF/ANAF. 

Preg<tirea/perfec郡ionarea competen郡elor digitale sunt abordate în toate ini郡iativele specifice 
concepute pentru a implementa aceast< reform<, iar nevoile de formare vor fi abordate în 
consecin郡<. Ini郡iativele acestei componente vor aborda în mod specific identificarea nevoilor 
de formare sau a nevoilor de a atrage noi competen郡e, precum 群i a metodei de r<spuns 
corespunz<toare (群i anume, preg<tirea profesional< a angaja郡ilor, recrutarea etc.).  

Pe cine/sau ce vizeaz<: 

Ce: sistemul informatic al MF/ANAF. 

Cine: angaja郡ii MF/ ANAF. 

Transformarea digital< 群i îmbun<t<郡irea modului de func郡ionare a celor dou< institu郡ii vor aduce 
beneficii indirecte pentru contribuabili (persoane fizice 群i juridice), precum 群i pentru alte 
categorii de p<r郡i interesate care au contact frecvent cu Ministerul Finan郡elor 群i ANAF: 
consultan郡i fiscali, antreprenori, b<nci, alte institu郡ii publice etc. 

Implementare: 

InvestiМii referitoare la infrastructura hardware-software Кi de comunicaМii a sistemului IT 

• retehnologizarea infrastructurii hardware 群i software; 

• migrarea tehnologiilor utilizate pe ultimele versiuni disponibile. 

• solu郡ie hardware-software pentru efectuarea 群i restaurarea salv<rilor de siguran郡<; 
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• platform< informatic< de procesare 群i stocare; 

• upgrade tehnologic echipamente de comutare date; upgrade solu郡ie DWDM 

• solu郡ie centralizare e-mail. 

InvestiМii pentru asigurarea securit<Мii cibernetice a sistemului informatic al MF 

• Solu郡ie securitate re郡ea MF cu servicii IPS incluse; 

• Solu郡ie securitate front–end; 

• Solu郡ie management centralizat infrastructur< sta郡ii de lucru 群i servere; 

• Upgrade infrastructura Active Directory 群i PKI; 

• Consultan郡< pentru proiectarea, implementarea si certificarea unui sistem de 
management al securit<郡ii informa郡iilor la nivelul organiza郡iei 

• Audit securitate informatic< a sistemului informatic AEOI (cerin郡e OECD, FATCA). 

InvestiМii pentru implementarea / modernizarea infrastructurii fizice suport (electroalimentare, 
climatizare, alarmare Кi stingere incendiu, securitate fizic<, administrare Кi monitorizare) din 
centrul principal de date: 

• modernizarea sistemului de stingere incendiu din spa郡iile tehnice; 

• lucr<ri de înlocuire 群i extindere a infrastructurii fizice suport a centrului de date primar; 

• echipamente pentru asigurarea aliment<rii de rezerv< cu energie electric< în centrul de 
date primar. 

InvestiМii pentru modernizarea infrastructurii fizice suport din centrul secundar de date al MF. 

InvestiМii pentru retehnologizarea UIR 

• Sisteme integrate de imprimare de mare capacitate (inkjet si laser); 

• Sistem integrat de prelucrare  si stocare date, de mare capacitate. 

 

InvestiМii  pentru transformarea digital< intern<, inclusiv modernizarea CNIF 

• consultan郡< pentru preg<tire, dezvoltare 群i implementare proiecte IT; 

• dematerializarea fluxurilor interne de lucru ale MF-ANAF (renun郡area la hârtie 群i 
digitalizarea proceselor de lucru interne – cel pu郡in pentru coresponden郡a intern< 群i 
procesul de luare a deciziei); 

• flexibilizarea mediului de lucru, a timpului de lucru 群i a locului de prestare a muncii: 

o Sta郡ii de lucru mobile de tip laptop; st
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o Solu郡ie digital< pentru videoconferin郡< video-colaborare, sesiuni de comunicare 
intern< - extern<, sesiuni instruire; 

o Extindere Virtual Private Network (VPN) cu Network Access Control (NAC). 

• fluidizarea circula郡iei interne a informa郡iei 群i a datelor 群i pentru interpretarea avansat< 
a acestora (prin simplificarea proceselor de lucru 群i introducerea de instrumente  noi 
pentru managementul informa郡iei);  introducerea de sisteme informatice integrate (de 
tip ERP) pentru serviciile suport, pentru a crea un mediu de lucru colaborativ, par郡ial 
automatizat 群i care va schimba interac郡iunea cu clien郡ii interni; 

• modernizarea CNIF, flexibilizarea culturii organiza郡ionale 群i cre群terea motiva郡iei 
personalului; 

• cre群terea nivelului de competen郡e, inclusiv competen郡e digitale, pentru angaja郡ii 
ministerului 群i ai institu郡iilor subordonate. 

• ’’case management’’ pentru activitatea juridic<. 

InvestiМii pentru digitalizarea activit<Мii de monitorizare proiecte PPP/ concesiune Кi de 
management a riscurilor fiscale aferente; 

InvestiYii privind sistemul informatic de gestiune a patrimoniului public Кi privat al statului – 
PATRIM. 

Impedimente: 

Procesul de achizi郡ii publice ar putea crea probleme în realizarea investi郡iilor; acest risc va fi 
tratat prin implicarea persoanelor potrivite, respectiv a persoanelor care de郡in seturile de 
competen郡e necesare 群i sunt instruite în acest domeniu. 

Un alt aspect critic este legat de faptul c< resursele umane actuale, mai ales în zona de IT, sunt 
insuficiente sau insuficient preg<tite în noile tehnologii. Personalul MF va trebui s< dezvolte 
abilit<郡i tehnice specifice/de ni群< în anumite domenii-cheie de activitate (ingineri IT), o aten郡ie 
important< urmând s< fie acordat< recrut<rii, re郡inerii 群i form<rii profesionale continue a acestor 
persoane.  

Posibila reticen郡< la schimbare 群i reticen郡< a angaja郡ilor MF/ANAF în trecerea la lucru într-un 
mediu intern digital. 

Întârzieri în derularea contractelor sau produse/ servicii neconforme. 

Orizont de timp:  Implementarea se finalizeaz< pân< în luna August 2026. 

Ajutor de stat: M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind 
în general aspecte de natur< administrativ<, iar acolo unde sunt subsumate investi郡ii, acestea 
vor fi realizate prin proceduri de achizi郡ie public<, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, pentru derularea unor activit<郡i specifice autorit<郡ilor publice (non–economice). 

 st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.III.1 Reforme fiscale  

ｧi reforma sistemului de pensii 

 

 

Modernizarea sistemului vamal şi implementarea v<mii electronice  

În calitate de stat membru, România gestioneaz< aproximativ 2.050 km din frontiera extern< a 
Uniunii Europene, respectiv a doua ca lungime dup< Finlanda. Amenin郡<rile fenomenelor 
infrac郡ionale transfrontaliere identificate: migra郡ia persoanelor, tranzitul ilegal,  traficul de 
droguri 群i precursori, fraudele vamale cu m<rfuri subevaluate sau contraf<cute, contrabanda cu 
produse accizabile 群i de larg consum, eviden郡iaz<, 郡inând cont de competen郡ele stabilite la 
nivelul UE pentru autorit<郡ile vamale, rolul important pe care autorit<郡ile vamale din România 
îl au în protejarea intereselor financiare 群i de securitate ale Uniunii Europene 群i ale statelor 
membre, precum 群i a operatorilor economici legitimi din Uniunea European<. 

Structurile vamale func郡ioneaz< în cadrul ANAF, institu郡ie în subordinea Ministerului 
Finan郡elor. Astfel Direc郡ia General< a V<milor func郡ioneaz< în cadrul aparatului propriu al 
ANAF, iar structurile teritoriale (89 de birouri vamale, de frontier< 群i de interior), organizate 
în 8 direc郡ii regionale vamale, func郡ioneaz< în subordinea celor 8 direc郡ii generale regionale ale 
finan郡elor publice. 

Birourile vamale de frontier< efectueaz< controlul vamal la trecerea frontierei externe a 
României 群i a Uniunii Europene: 7 birouri vamale la frontiera cu Republica Moldova, 5 birouri 
vamale la frontiera cu Ucraina, 6 birouri vamale la frontiera cu Serbia, 4 birouri vamale la 
Marea Neagr<, 15 birouri vamale în aeroporturile interna郡ionale 群i 15 birouri vamale la fluviul 
Dun<rea. 

Totodat<, cele 37 de birouri vamale de interior efectueaz< activit<郡i de v<muire a m<rfurilor, 
precum 群i de supraveghere 群i control a producerii, de郡inerii, mi群c<rii 群i utiliz<rii produselor 
accizabile. Aproximativ 2.700 de func郡ionari vamali contribuie la îndeplinirea sarcinilor 
specifice, bazându-se pe bunele practici la nivel european 群i interna郡ional în domeniul vamal 群i 
fiscal, utilizând sistemul informatic integrat vamal, vehiculele sau mijloacele de control 
nedistructiv 群i supraveghere instalate la frontier<, echipe canine pentru detectarea drogurilor, 
banilor 群i produselor din tutun 群i un laborator vamal. 

Între structura vamal< central< (Direc郡ia General< a V<milor) 群i structurile vamale teritoriale 
nu exist< un raport de subordonare, rolul Direc郡iei Generale a V<milor fiind doar de coordonare 
metodologic< a structurilor teritoriale. Activit<郡i precum: managementul resurselor umane 群i 
perfec郡ionarea personalului, activitatea juridic<, auditul intern 群i verific<rile interne, activitatea 
economico–financiar<, rela郡iile interna郡ionale şi managementul proiectelor sunt exercitate de 
structurile administra郡iei fiscale din cadrul A.N.A.F.: aparat propriu (pentru DGV) 群i direc郡iile 
generale regionale ale finan郡elor publice (pentru structurile vamale teritoriale). 

Astfel, organizarea actual< a autorit<郡ii vamale din România, prin func郡ionarea în cadrul 
acelea群i institu郡ii a dou< sisteme care au pu郡ine tr<s<turi comune – sistemul vamal 群i cel fiscal, 
a condus la dezvoltarea unei serii de discontinuit<郡i în asigurarea unui cadru managerial 
coordonat 群i integrat al activit<郡ilor vamale la toate cele trei niveluri (central, regional 群i local), 
legate de: 

o realizarea operativ< 群i eficient< a unor ac郡iuni de control la nivel na郡ional ca urmare a 
palierelor multiple de decizie; 
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o gestionarea 群i alocarea resurselor financiare în mod eficient, în func郡ie de nevoile 
stringente specifice (echipamente de control, mijloace auto 群i carburan郡i, consumabile 
specifice activit<郡ii vamale, sigilii, uniforme de serviciu, etc); 

o asigurarea unui mod uniform 群i unitar de dotare la nivel na郡ional cu echipamente de 
control 群i consumabile specifice activit<郡ii vamale datorit< realiz<rii de achizi郡ii la nivel 
regional; 

o asigurarea operativ< a personalului necesar în unele situa郡ii specifice (cre群terea 
volumului de activitate, îmboln<viri 群i limit<ri cauzate de pandemia COVID, etc.); 

o reprezentarea în instan郡< pe ac郡iuni vizând aspecte vamale de c<tre persoane care au 
suficient< expertiz< în gestionarea domeniul vamal; 

o implementarea standardelor de integritate 群i a m<surilor de protec郡ie la corup郡ie, pe 
fondul lipsei unei structuri de control intern dedicate activit<郡ii vamale; 

În vederea elimin<rii acestor discontinuit<郡i este necesar< realizarea unui cadru organizatoric 
群i func郡ional unitar al autorit<郡ii vamale care s< asigure o solu郡ie viabil< de administrare 群i 
coordonare integrat< a activit<郡ii vamale 群i a resurselor bugetare alocate 群i, totodat<, o cre群tere 
a eficien郡ei 群i a capacit<郡ii operative în combaterea fenomenelor de evaziune fiscal< si fraud< 
fiscal< 群i vamal<, prin: 

o asigurarea unui management unitar 群i eficient al resurselor umane (coordonare unit<郡i 
subordonate, recrutare 群i gestionare personal, preg<tire profesional<, dispunere m<suri de 
cercetare administrativ< a personalului, mobilitate personal vamal, etc); 

o gestionarea eficient< a resurselor financiare alocate autorit<郡ii vamale 群i crearea cadrului 
necesar pentru asigurarea unei flexibilit<郡i în utilizarea bugetului, pe baza priorit<郡ilor 
stabilite de managementul institu郡iei, f<r< alte interferen郡e în modul de alocare a acestuia; 

o asigurarea unei autonomii opera郡ionale 群i cre群terea eficien郡ei în ceea ce prive群te 
activit<郡ile de control vamal, pentru asigurarea securit<郡ii 群i siguran郡ei cet<郡enilor 
spa郡iului european; 

o scurtarea lan郡ului decizional de comand<, prin concentrarea ac郡iunilor 群i m<surilor luate 
de factorii de decizie într-un singur punct, f<r< a fi nevoie de consumarea unor resurse de 
timp în ceea ce prive群te parcurgerea fluxului decizional la nivelul mai multor paliere; 

o crearea cadrului necesar pentru reprezentarea în instan郡< de speciali群ti în domeniul vamal, 
cu expertiz< în solu郡ionarea unor cauze litigioase, specifice domeniului vamal; 

o înfiin郡area unei structuri proprii de reprezentare la nivel interna郡ional a autorit<郡ii vamale 
群i de gestionare a programelor comunitare ce sprijin< activitatea vamal<, format< din 
personal vamal cu experien郡< în domeniu 群i expertiz< tehnic< în implementarea unor 
m<suri specifice dispuse la nivel european; 

o dezvoltarea unei structuri proprii de formare profesional<, alc<tuit< din speciali群ti în 
domeniul vamal, selecta郡i din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorit<郡ii 
vamale, care s< furnizeze o instruire optim< – necesar<, în sensul aplic<rii reglement<rilor 
vamale na郡ionale 群i unionale în mod uniform 群i unitar; 

o crearea unor structuri proprii ce desf<群oar< activit<郡i de verificare (audit public intern 群i 
verificare intern<), astfel încât s< existe în permanen郡< asigurat< o pârghie de 
conformitate a activit<郡ii vamale cu cadrul legal. 
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M<surile men郡ionate vor fi luate utilizând resurse financiare limitate, prin relocarea 
personalului între structurile organizatorice existente, pe baza unei analize detaliate a gradului 
de înc<rcare a personalului 群i prin reproiectarea atât a proceselor de activitate în curs, în func郡ie 
de priorit<郡i 群i în sensul optimiz<rii activit<郡ii, cât 群i a procedurilor opera郡ionale, ce vor fi 
adaptate mediului complet electronic de func郡ionare al V<mii. 

Astfel, impactul m<surilor luate, în ceea ce prive群te resursele financiare alocate va fi minim, în 
compara郡ie cu rezultatele ob郡inute ca urmare a implement<rii acestora, care vor conduce la 
eficientizarea activit<郡ii în domeniul vamal.  

De asemenea, exist< câteva puncte slabe ale informatiz<rii în domeniul vamal, respectiv 
func郡ionarea pe o platform< învechit< ceea ce creeaz< dependen郡< de o resurs< hardware 
învechit<. Aceast< situa郡ie genereaz< eforturi suplimentare 群i dificult<郡i de operare, precum 群i 
cre群terea costurilor necesare pentru între郡inerea permanent< (mai mult de 6.000.000 Euro / 4 
ani), în plus fiind necesar< actualizarea acestora în conformitate cu modific<rile legislative ale 
Uniunii 群i cerin郡ele formulate de beneficiarii sistemului, prin includerea acestor cerin郡e în 
contractele de între郡inere care se semneaz< periodic. 

Dependen郡a de o resurs< hardware, care nu mai r<spunde cerin郡elor actuale (noi tehnologii 群i 
sisteme de operare, num<rul crescut de utilizatori ai sistemului 群i func郡ionalit<郡i suplimentare 
impuse de legisla郡ie etc.) duce la întreruperi frecvente ale func郡ion<rii sistemului, blocarea - 
repornirea de cel pu郡in 3 ori / zi 群i, prin urmare, nu se poate respecta cerin郡a DG TAXUD de 
asigurare a disponibilit<郡ii 99,5% a sistemelor IT. 

Având în vedere problemele actuale este nevoie de alinierea sistemelor vamale române群ti la 
cerin郡ele Codului vamal al Uniunii prin aplicarea reglement<rilor europene 群i na郡ionale 
referitoare la mediul computerizat pentru vam< 群i comer郡 群i la necesitatea coordon<rii activit<郡ii 
de v<muire c<tre un sistem 群i un mediu complet electronic. 

Obiective 

Reforma urm<re群te îmbun<t<郡irea capacit<郡ii administrative 群i operative a autorit<郡ii vamale 群i 
orientarea activit<郡ii de v<muire c<tre un mediu complet electronic. Schimbul de informa郡ii 
între operatorii economici 群i autorit<郡ile vamale, precum 群i între autorit<郡i vamale din SM, se 
va desf<群ura exclusiv prin tehnici electronice de prelucrare 群i diseminare a datelor. 

În mod concret, sunt vizate: 

• opera郡ionalizarea Autorit<郡ii Vamale,  

• dezvoltarea sistemelor informatice ale autorit<郡ii vamale în conformitate cu cerin郡ele 
Codului vamal al Uniunii; 

• orientarea activit<郡ii de v<muire c<tre mediul electronic 群i reducerea barierelor 
birocratice; 

• simplificarea formalit<郡ilor vamale. 

Reforma î群i propune: 
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- opera郡ionalizarea Autorit<郡ii Vamale, pentru aceasta fiind necesar< 群i implementarea unui 
cadru organizatoric 群i func郡ional unitar al administra郡iei vamale în vederea asigur<rii unei 
coordon<ri integrate a tuturor structurilor acesteia în vederea cre群terii eficien郡ei 群i a 
capacit<郡ii operative în combaterea fenomenelor de fraud< vamal< 群i fiscal<; 

- s< modernizeze sistemul informatic al MF-ANAF în domeniul vamal, abordând 
problematici legate de infrastructur< IT, precum 群i cele complementare acestora, necesare 
pentru func郡ionarea corespunz<toare a sistemelor, înso郡ite de proceduri de v<muire 
simplificate. 

Schimbarea fundamental< pe care o va suporta actuala structur< a administra郡iei vamale din 
România, se bazeaz< pe crearea unei singure entit<郡i, de sine st<t<toare, cu personalitate juridic< 
群i buget propriu, ceea ce îi va permite îmbun<t<郡irea procesului decizional 群i de execu郡ie, 
precum 群i gestionarea mai eficient< a propriilor resurse.  

În procesul decizional, gestionarea eficient< a resurselor umane 群i logistice 群i crearea unor 
structuri specifice dedicate activit<郡ii vamale va conduce la îmbun<t<郡irea/eficientizarea 
activit<郡ii de control operativ. 

Trecerea structurilor regionale vamale 群i a birourilor vamale de interior 群i frontier< în 
subordinea direct< a structurii vamale centrale va asigura îmbun<t<郡irea procesului decizional 
群i implementarea eficient< a tuturor deciziilor privind aspectele operative 群i organizatorice la 
toate cele trei niveluri ale administra郡iei vamale (central, regional 群i local). 

Gestionarea aspectelor privind managementul resurselor umane 群i perfec郡ionarea personalului, 
activitatea juridic<, auditul 群i verific<rile interne, activitatea economico-financiar< 群i de 
achizi郡ii, rela郡iile interna郡ionale 群i managementul proiectelor, prin structuri proprii înfiin郡ate, 
va conduce la o eficientizare a cheltuielilor de fonduri 群i resurse a administra郡iei vamale. 

Rea群ezarea structurilor vamale pe principiul enun郡at mai sus va conduce la  diminuarea 
birocra郡iei interne 群i a ierarhiilor formare, la atingerea obiectivelor specifice activit<郡ii vamale 
群i la reducerea poverii administrative pentru cet<郡eni 群i mediul de afaceri. 

O astfel de organizare a administra郡iei vamale permite adaptarea permanent< a acesteia la 
cerin郡ele 群i provoc<rile societ<郡ii contemporane, inclusiv printr-o capacitate mai mare de 
modernizare 群i de reac郡ie la nevoile cet<郡enilor 群i a mediului de afaceri. 

Preciz<m c< organizarea autorit<郡ii vamale în subordinea Ministerului Finan郡elor 群i separat de 
ANAF are în vedere acordarea autorit<郡ii vamale a calit<郡ii de ordonator de credite, aceasta 
fiind solu郡ia prev<zut< de lege pentru punerea la dispozi郡ia autorit<郡ii vamale a instrumentelor 
necesare (structuri proprii de achizi郡ii, de personal, de management al proiectelor, de verific<ri 
interne) pentru a-群i gestiona în mod independent, potrivit necesit<郡ilor specifice, activitatea 
proprie. Subliniem c< prin aceast< organizare colaborarea între structurile vamale 群i fiscale nu 
va fi afectat<, schimbul de informa郡ii, accesul reciproc la bazele de date relevante 群i ac郡iunile 
comune nefiind afectate. 

Necesitatea aplic<rii prevederilor Codului Vamal al Uniunii (CVU) a determinat adoptarea 
Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019, de stabilire 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.III.1 Reforme fiscale  

ｧi reforma sistemului de pensii 

 

 

a programului de lucru referitor la dezvoltarea 群i instalarea sistemelor electronice prev<zute în 
Codul vamal al Uniunii, care prevede un plan amplu pentru implementarea sistemelor 
electronice necesare derul<rii formalit<郡ilor vamale în vederea aplic<rii sale de c<tre 
administra郡iile vamale din fiecare stat membru. Pentru a sprijini acest proces complex de 
tranzi郡ie electronic< spre un mediu vamal digital complet, programul de lucru CVU stabile群te 
termene limit< pentru fiecare sistem electronic 群i eventualele sale etape în perioada 2020-2025. 
Astfel, statele membre, inclusiv România, trebuie s< dezvolte 群i s< instaleze sistemele 
electronice relevante pân< la datele de încheiere ale perioadelor de instalare stabilite în 
programul de lucru. 

Schimbarea fundamental< pe care o va suporta sistemul de administrare vamal< din România 
pentru a se alinia cerin郡elor CVU se bazeaz< atât pe investi郡ii majore în infrastructura IT, solu郡ii 
software 群i hardware, dar 群i pe elaborarea normelor metodologice 群i a procedurilor în vederea 
standardiz<rii proceselor vamale 群i simplific<rii formalit<郡ilor vamale, pe analiza impactului 
prevederilor Comisiei 群i a cerin郡elor na郡ionale din domeniul vamal.  

Prin interven郡ie se urm<reşte: 

- îmbun<t<郡irea calit<郡ii 群i eficien郡ei serviciilor prestate de structurile vamale în folosul 
comunit<郡ii pentru protejarea Uniunii de comer郡ul inechitabil 群i ilegal 群i încurajarea 
activit<郡ii economice legitime; 

- îmbun<t<郡irea calit<郡ii 群i eficien郡ei serviciilor prestate de echipele de control operativ (în 
frontier< 群i echipe mobile), pentru asigurarea securit<郡ii 群i siguran郡ei cet<郡enilor 群i 
protejarea intereselor financiare ale Uniunii 群i ale statelor membre; 

- asigurarea transparen郡ei în interac郡iunea dintre lucr<torul vamal 群i participantul la traficul 
transfrontalier/persoana controlat<; 

- asigurarea suportului de specialitate în materie de analiz< de risc pentru siguran郡< 群i 
securitate (de tip help-desk) pentru toate structurile vamale, în regim permanent; 

- eficientizarea controlului vamal asupra mijloacelor de transport prin dotarea cu 
echipamente de control nedistructiv; 

- crearea unui mediu de lucru ’’paperless’’ între autorit<郡ile cu atribu郡ii de control, 
conducând la reducerea sarcinii administrative prin automatizarea procedurilor de control; 

- eficientizarea activit<郡ii vamale prin standardizarea proceselor vamale şi punerea la 
dispozi郡ia mediului de afaceri a unor servicii noi, prin intermediul sistemelor electronice, 
în conformitate cu cerin郡ele CVU; 

- crearea unui cadru 群i a unui mecanism eficient în cre群terea siguran郡ei 群i securit<郡ii la 
intrarea pe teritoriul vamal al UE, prin implementarea de noi cerin郡e care rezult< din CVU 
privind depunerea 群i procesarea declara郡iei sumare de intrare; 

- facilitarea fluxului de m<rfuri care tranziteaz< sau se deplaseaz< în 群i din Uniune, astfel 
încât s< sporeasc< competitivitatea întreprinderilor europene, precum 群i protejarea 
intereselor financiare 群i economice ale Uniunii 群i ale statelor membre 群i siguran郡a 群i 
securitatea consumatorilor UE, prin dezvoltarea unui sistem care permite urm<rirea tuturor 
mi群c<rilor de m<rfuri neunionale; st
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- consolidarea capacit<郡ii în ceea ce prive群te optimizarea serviciilor publice electronice 
oferite operatorilor economici, asigurându-se astfel aplicarea reglement<rilor unionale 群i 
na郡ionale în domeniul procedurii de tranzit 群i export; 

- alinierea sistemului na郡ional de import din România la cerin郡ele CVU prin aplicarea 
reglement<rilor unionale şi na郡ionale privind mediul informatizat pentru vam< şi comer郡; 

- simplificarea procedurilor de v<muire 群i abordarea problemelor-cheie, precum necesitatea 
de a prezenta informa郡ii similare mai multor autorit<郡i prin intermediul mai multor sisteme 
pentru acelea群i m<rfuri, prin crearea unui canal unic de comunicare în cadrul c<ruia 
operatorii economici s< îndeplineasc< atât formalit<郡ile vamale, cât 群i formalit<郡ile 
nevamale ale UE, necesare pentru eliberarea m<rfurilor 群i accesul la pia郡a unic<; operatorii 
economici vor putea s< prezinte toate datele necesare pentru plasarea m<rfurilor sub 
regimuri vamale 群i s< primeasc< r<spuns pe cale electronic< într-un punct unic de la 
autorit<郡ile de reglementare implicate; 

- asigurarea m<surilor eficiente în lupta împotriva fraudei în domeniul produselor accizabile  
群i cre群terea încas<rilor prin combaterea evaziunii fiscale generate de producerea 群i 
mi群carea produselor accizabile, prin crearea unui mecanism electronic eficient de urm<rire 
a mi群c<rilor acestor produse; 

- modernizarea infrastructurii hardware-software a sistemului informatic, precum 群i 
modernizarea infrastructurii suport pentru asigurarea unei infrastructuri de înalt< 
disponibilitate 群i fiabilitate, inclusiv un sistem de replicare activ<, instantanee, cu baze de 
date on line; 

- ob郡inerea unei platforme software de virtualizare 群i cloud privat, cu administrare 群i 
automatizare inclus<; 

- configurarea unei conexiuni cu o capacitate de transfer la viteze mari; la nivelul acces, în 
cadrul centrelor de date trebuie asigurat< o arhitectur< unitar< 群i uniform< pentru accesul 
sistemelor existente, cât 群i al sistemelor ce urmeaz< a fi integrate în infrastructura SIIV; 
pentru administrarea 群i operarea echipamentelor la nivelul agregare, interconectare 群i 
acces, este necesar< o platform< centralizat< de administrare, care s< asigure integrarea 群i 
cu alte sisteme de management; 

- asigurarea capacit<郡ilor de prelucrare şi de stocare a datelor pentru func郡ionarea la 
parametrii normali a aplica郡iilor/sistemelor informatice componente ale SIIV; 

- prevenirea bre群elor în securitatea informa郡iilor sau a pierderii de date din sistemele critice 
este esen郡ial< pentru evitarea posibilelor incidente de securitate, astfel ca solu郡ia 
implementat< va asigura continuitatea şi disponibilitatea SIIV, precum şi asigurarea 
nivelului de peste 99,5% a disponibilit<郡ii pentru toate sistemele informatice 
transeuropene; 

- contribu郡ia la o dezvoltare durabil< prin achizi郡ia de autovehicule hibrid cu emisii reduse; 
- dezvoltarea capacit<郡ii de reac郡ie 群i management al situa郡iilor de criz<, inclusiv al celor de 

criz< sanitar<, precum cea generat< de pandemia de COVID-19. 

Reforma vizeaz< opera郡ionalizarea Autorit<郡ii Vamale prin adoptarea unui nou cadru legislativ 
necesar înfiin郡<rii 群i func郡ion<rii autorit<郡ii vamale 群i prin investi郡ii în echipamente necesare 
activit<郡ii de control pe teritoriul na郡ional 群i la frontiera extern< UE, astfel încât s< fie asigurat< 
siguran郡a 群i securitatea cet<郡enilor UE. 
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Prin aceast< reform< sunt vizate infrastructura 群i sistemul informatic al MF 群i al institu郡iilor 
subordonate, inclusiv sistemul informatic integrat vamal prin modernizarea componentelor 
existente 群i dezvoltarea unor componente noi, aliniate la cerin郡ele unionale în domeniul 
vamal/fiscal 群i prin implementarea unei infrastructuri hardware de înalt< disponibilitate 群i 
fiabilitate. 

Cine este vizat de reform<:  

- cet<郡enii UE 群i mediul de afaceri care vor beneficia de servicii îmbun<t<郡ite ce conduc la 
reducerea barierelor în calea comer郡ului 群i a investi郡iilor interna郡ionale 群i asigur< securitatea 
群i siguran郡a frontierelor externe ale Uniunii; 

- administra郡ia vamal< 群i personalul acesteia care vor beneficia de un cadru organizatoric 
unitar care confer< eficien郡< în aplicarea legii, de echipamente moderne, de sisteme 群i 
infrastructur< IT aliniate la cerin郡ele unionale.  

Cet<郡enii 群i mediul de afaceri vor beneficia de o metodologie unitar< care s< îi ghideze în 
procesul de derulare a formalit<郡ilor vamale, s< conduc< la con群tientizarea drepturilor 群i 
obliga郡iilor pe care le au în raport cu autoritatea vamal<, normele 群i procedurile aprobate 
contribuind la reducerea birocra郡iei, a timpilor de a群teptare în ceea ce prive群te îndeplinirea 
formalit<郡ilor vamale 群i la crearea unui mediu electronic pentru comer郡 (paperless), precum 群i 
func郡ionarii administra郡iei. 

Înfiin郡area Autorit<郡ii Vamale Române ca entitate distinct< 群i autonom<, vizeaz< crearea unui 
cadru organizatoric şi func郡ional unitar al acesteia care s< asigure: 

- o coordonare integrat< a tuturor structurilor vamale; 
- cre群terea eficien郡ei 群i a capacit<郡ii operative în combaterea fenomenelor de contraband<, 

fraud< vamal<, evaziune 群i fraud< fiscal< în domeniul produselor accizabile; 
- administrarea eficient<, potrivit necesit<郡ilor 群i specificului activit<郡ii autorit<郡ii vamale, a 

resurselor umane 群i bugetare alocate, în vederea înt<ririi capacit<郡ii de control; 
- cre群terea eficien郡ei 群i operativit<郡ii m<surilor de protec郡ie la corup郡ie 群i implementarea unui 

standard ridicat de integritate în activitatea vamal<. 

Rela郡ia autorit<郡ii vamale cu operatorii economici, cu celelalte administra郡ii vamale din statele 
membre 群i cu Comisia European< se realizeaz< electronic prin intermediul sistemului vamal 
computerizat integrat (SIIV), un sistem centralizat, interconectat cu sistemele europene 
similare. 

Atât vame群ii români, cât 群i operatorii economici / cet<郡enii ar beneficia de opera郡ionalizarea 
autorit<郡ii vamale 群i de dezvoltarea sistemelor propuse în cadrul acestei reforme, în ceea ce 
prive群te reducerea birocra郡iei 群i a timpilor de a群teptare pentru îndeplinirea formalit<郡ilor vamale 
群i crearea unui mediu complet electronic. Aplicarea uniform< a reglement<rilor vamale în 
procesul de efectuare a formalit<郡ilor vamale va duce la un nivel mai ridicat de con群tientizare 
a drepturilor 群i obliga郡iilor pe care operatorii economici le au în raport cu autoritatea vamal<, 
fapt ce va  contribui în cele din urm< la facilitarea fluxului licit al comer郡ului, permi郡ând 
autorit<郡ilor vamale s<-群i îndeplineasc< sarcinile într-un mod mai eficient. 
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Administra郡ia vamal< român< este responsabil< pentru aplicarea prevederilor legale în 
domeniul vamal 群i al accizelor, într-un mod uniform, impar郡ial, transparent 群i nediscriminatoriu 
pentru toate persoanele indiferent de statutul lor juridic 群i de forma lor de organizare 群i 
func郡ionare. 

Vama este singura autoritate public< care are o imagine de ansamblu 群i o responsabilitate de 
control pentru toate m<rfurile care trec prin frontierele externe ale UE, care, odat< puse în liber< 
circula郡ie pe teritoriul UE, se pot deplasa liber. Datorit< acestei pozi郡ion<ri, rolul v<mii române 
a evoluat semnificativ, iar sarcinile sale au crescut începând cu anul 2007. Astfel, vama a 
devenit un furnizor important de servicii pentru mediul de afaceri 群i societate, servind o gam< 
larg< de obiective opera郡ionale. De群i r<mâne o autoritate cu responsabilitate de colectare a 
veniturilor UE, autorit<郡ile vamale sunt tot mai solicitate în rolul s<u de autoritate de aplicare 
a legii pentru a proteja securitatea 群i siguran郡a UE, ac郡ionând din ce în ce mai mult ca un gardian 
al integrit<郡ii pie郡ei interne a m<rfurilor, precum 群i ca protector al multor alte interese 
guvernamentale la frontiera extern<.n era where terrorism and other serious crimes operate on 
a cross-border and tran applying necessary controls on the o 

Implementare 

Reforma urm<re群te reorientarea activit<郡ii de v<muire c<tre un mediu complet electronic 群i 
îmbun<t<郡irea capacit<郡ii administra郡iei vamale. Schimbul de informa郡ii între operatorii 
economici 群i autorit<郡ile vamale, precum 群i între autorit<郡ile vamale, se va baza în întregime pe 
tehnici electronice de prelucrare a datelor. În mod concret, sunt vizate: 

InvestiМii referitoare la operaМionalizarea Autorit<Мii Vamale, respectiv: 

• dotarea cu mijloace de transport în vederea asigur<rii/înt<ririi capacit<郡ii de control; 

• dotarea cu un sistem de radiocomunica郡ii securizate de tip TETRA; 

• dotarea cu uniforme de serviciu; 

• dotarea personalului operativ de control cu echipament de tip body camera; 

• înfiin郡are 群i opera郡ionalizare structur< analiz< de risc 群i asisten郡< de tip helpdesk/call 
center; 

• construire centru na郡ional de analiza imagistic<. 

InvestiМii pentru dotarea cu scannere a birourilor vamale de frontier<. 

Având în vedere c< România gestioneaz< aproximativ 2.050 km din frontiera extern< a Uniunii 
Europene, respectiv a doua ca lungime dup< Finlanda, 郡inând cont de riscurile specifice 
înregistrate la frontier< este necesar< dotarea celor mai importante birouri vamale de frontier< 
cu echipamente de control nedistructiv pentru m<rfuri cargo. 

InvestiМii referitoare la soluМie reМea programabil<, respectiv: st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.III.1 Reforme fiscale  

ｧi reforma sistemului de pensii 

 

 

• achizi郡ia unei solu郡ii pentru re郡eaua de comunica郡ii în centrul de date primar 群i secundar 
pentru Sistemul Informatic Integrat Vamal care va asigura necesit<郡ile de conectivitate 
între sistemele informatice existente; 

• instalare 群i configurare echipamente de re郡ea în centrele de date. 

InvestiМii referitoare la Infrastructur< hardware software pentru creКterea capacit<Мii de 
procesare Кi stocare pentru aplicaМiile stabilite de DGTAXUD. 

InvestiМii referitoare la Upgrade Кi licenМe pentru infrastructur< virtualizat<, respectiv 
implementare platform< de virtualizare cu administrare 群i automatizare inclus<. 

InvestiМii referitoare la SoluМie de securitate pentru infrastructura IT a Sistemului Informatic 
Integrat Vamal, inclusiv servicii de suport, licenМe Кi subscripМii, respectiv achizi郡ia unei solu郡ii 
ce va asigura continuitatea şi disponibilitatea Sistemului Informatic Integrat Vamal precum şi 
asigurarea nivelului de peste 99,5% a disponibilit<郡ii pentru toate sistemele informatice 
transeuropene. 

InvestiМii referitoare la LicenМe pentru bazele de date necesare funcМion<rii componentelor 
Sistemului Informatic Integrat Vamal, respectiv achizi郡ia de licen郡e baze de date cu minimum 
3 ani (36 de luni) suport tehnic. 

InvestiМii referitoare la SoluМie pentru administrarea centralizat< a utilizatorilor, staМiilor de 
lucru Кi servicii de update pentru sistemele de operare pentru Sistemul Informatic Integrat 
Vamal, respectiv implementarea unei solu郡ii de management al utilizatorilor 群i sta郡iilor de lucru 
ce va administra autentificarea, autorizarea 群i aplicarea politicilor de securitate la nivel de 
utilizator/sta郡ie de lucru, iar propagarea politicilor de securitate se va realiza pe un model 
arborescent, respectiv nivel central – nivel regional – nivel birou vamal. 

InvestiМii referitoare la Implementarea sistemului IT privind DeclaraМia vamal< cu set redus de 
date pentru trimiterile cu valoare sc<zut<, ca urmare a intr<rii în vigoare de la 1 iulie 2021 a 
noilor prevederi legislative de implementare a „pachetului TVA privind comer郡ul electronic”, 
cu scopul facilit<rii comer郡ului transfrontalier 群i combaterii fraudei TVA. 

InvestiМii referitoare la Alinierea la sistemul ICS2 – Faza 1, respectiv interconectarea 
sistemului na郡ional de analiz< de risc RMF-RO cu sistemul transeuropean ICS2 în vederea 
efectu<rii unei analize de risc complete în domeniul siguran郡ei 群i securit<郡ii pentru m<rfurile 
transportate pe cale aerian< de operatorii po群tali 群i transportatorii expres. 

InvestiМii referitoare la Implementarea NCTS_RO  faza 5 Кi AES_RO, respectiv: 

• dezvoltarea 群i implementarea în comun a sistemelor NCTS5-RO 群i AES; 

• automatizarea procesului de export 群i tranzit; 

• dezvoltarea unei interconect<ri între cele dou< sisteme şi interconectarea acestora cu 
celelalte sisteme  transeuropene 群i na郡ionale; 

• integrarea în Sistemul Informatic Integrat Vamal; st
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• utilizarea de standarde 群i platforme comune (alinierea datelor la noul set de date 
prev<zut în anexa B a Codului Vamal al Uniunii, utilizarea platformei CCN/CSI Common 
Communication Network/ Common Systems Interface) pentru asigurarea compatibilit<郡ii 
totale a acestora cu sistemele similare ale celorlalte state membre 群i cu sistemele centrale de la 
nivelul DGTAXUD în scopul facilit<rii activit<郡ii comerciale şi simplificarea formalit<郡ilor 
vamale în conformitate cu cerin郡ele Codului Vamal al Uniunii. 

InvestiМii referitoare la Alinierea sistemului EMCS_RO la EMCS Faza 4, respectiv alinierea la 
versiunile curente, a sistemului EMCS (Excise Movement Control System), sistem de urm<rire 
a mi群c<rilor produselor accizabile în regim suspensiv, utilizat de c<tre toate Statele Membre 
ale Uniunii Europene 

InvestiМii referitoare la Modernizarea Sistemului naМional de import în cadrul Codului vamal 
al Uniunii, respectiv modernizarea sistemului na郡ional de import şi implicit actualiz<rile 
aplica郡iilor conexe. 

InvestiМii referitoare la GhiКeul unic al UE pentru vam< – CERTEX, respectiv extinderea 
func郡ionalit<郡ilor EU CSW-CERTEX, de asemenea, cu disponibilitatea de gestionare a 
cantit<郡ii 群i a formatului documentului portabil (PDF). 

InvestiМii referitoare la Gestionarea uniform< a utilizatorilor Кi semn<tura digital< UUM&DS, 
respectiv dezvoltarea şi implementarea Sistemului de gestiune uniform< a utilizatorilor şi 
semn<tura digital< (UUM&DS) pentru a permite accesul direct al operatorilor economici la 
serviciile vamale centrale ale UE 群i a gestiona în mod unic a conturilor de utilizatori ca 群i 
utilizatori unici recunoscu郡i în toate statele membre. 

InvestiМii referitoare la Alinierea la Sistemul ICS2 - faza 2, respectiv implementarea noilor 
obliga郡ii privind declara郡iile sumare de intrare, a proceselor aferente 群i a proceselor de 
gestionare a riscurilor pentru toate m<rfurile din traficul aerian. 

InvestiМii referitoare la Alinierea la Sistemul ICS2 - faza 3, respectiv interconectarea sistemului 
na郡ional de analiz< de risc RMF-RO cu sistemul transeuropean ICS2 în vederea efectu<rii unei 
analize de risc complete în domeniul siguran郡ei 群i securit<郡ii pentru toate m<rfurile transportate 
pe cale maritim<, fluvial<, în trafic rutier 群i feroviar. 

InvestiМii referitoare la Sistem de monitorizare a activit<Мii de supraveghere si control vamal, 
respectiv: 

• aplica郡ie privind gestionarea controalelor de c<l<torie 群i a celor efectuate de echipele 
mobile; 

• aplica郡ie privind gestionarea controalelor 群i auditurilor vamale ulterioare (inclusiv 
auditurile AEO; 

• aplica郡ie privind gestionarea controalelor la intr<rile / ie群irile de autoînc<rcare declarate 
f<r< înc<rc<tur<; 

• achizi郡ia de echipamente hardware dedicate (tablete, imprimante wifi etc). st
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InvestiМii referitoare la AplicaМie de autorizare Кi gestionare a activit<Мilor din Zona liber<, 
respectiv: 

• aplica郡ie pentru depunerea electronic< a cererilor de înregistrare a depozitelor utilizate 
pentru depozitarea m<rfurilor într-o zon< liber< 群i acordarea numerelor de înregistrare a 
acestora, a cererilor de aprobare de efectuare a construc郡iilor în zona liber<, cât 群i deciziile 
autorit<郡ii vamale şi a cererilor de aprobare a eviden郡elor operative cât 群i deciziile autorit<郡ii 
vamale. 

InvestiМii referitoare la AplicaМie pentru gestionarea deciziilor (autorizaМiilor) naМionale, 
respectiv: 

• aplica郡ie pentru gestionarea cererilor/autoriza郡iilor de comisionar în vam< 群i de 
comisionar în vam< care desf<群oar< activit<郡i de curierat rapid, inclusiv extinderea, suspendarea 
群i anularea autoriza郡iilor; 

• aplica郡ie pentru gestionarea cererilor/certificatelor de amânare de la plata în vam< a 
TVA, inclusiv modificarea/revocarea acestora;                  

• aplica郡ie pentru gestionarea cererilor/autoriza郡iilor pentru garan郡ie izolat< pe titluri, 
inclusiv modificarea/revocarea acestora. 

Impedimente: Posibile întârzieri în procesul de aprobare a cadrului legal necesar înfiin郡<rii 
autorit<郡ii vamale, precum 群i în procesul de achizi郡ii publice ceea ce ar conduce şi la riscuri în 
realizarea la timp a investi郡iilor. Aceste riscuri vor fi tratate prin implicarea factorilor de decizie 
relevan郡i în vederea acceler<rii procesului de aprobare a cadrului legal, precum 群i prin 
implicarea persoanelor instruite în domeniul achizi郡iilor publice. 

Orizont de timp: Finalizarea investi郡iilor este preconizat< a se încheia în decembrie 2025. 

Ajutor de stat: M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind 
în general aspecte de natur< administrativ<, iar acolo unde sunt subsumate investi郡ii, acestea 
vor fi realizate prin proceduri de achizi郡ie public<, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, pentru derularea unor activit<郡i specifice autorit<郡ilor publice (non–economice). 

 

Îmbun<t<郡irea managementului cheltuielilor publice în vederea eficientiz<rii 群i 
prioritiz<rii acestora  

Pentru cheltuielile publice, managementul bugetar trebuie s< fie orientat spre obiective, 
rezultate şi  performan郡<. Astfel, politicile publice şi programele bugetare care se finanYeaz< 
din bugetele ordonatorilor principali de credite trebuie s< s< fie evaluate în funcYie de 
performan郡e. Acest efort implic< folosirea de indicatori de rezultat/de performa郡<, care permit 
evaluarea progresului realizat efectiv în comparaYie cu Yintele stabilite la elaborarea bugetului.  

În acest sens este important pentru Ministerul Finan郡elor ca la elaborarea bugetului ordonatorii 
principali de credite s< prezinte programe bugetare de finan郡are a ac郡iunilor din domeniile 
coordonate corelate cu politicile publice în domeniu, s< definesc< 群i s< asocieze fiec<rui 
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program bugetar obiective specifice, m<surabile, realizabile, realiste şi limitate în timp 
(SMART) indicatori de rezultat/eficien郡< pe care în acela群i timp, pe parcusrul anului, s< îi 
monitorizeze în execu郡ie. 

Analizele de cheltuieli sunt un instrument de gestionare a bugetului, utilizat sub dou< forme: 

• analize 郡intite de eficientizare a cheltuirii banilor publici (SR - Spending Review); au 
loc, de obicei, anual, pe domenii stabilite (cum ar fi în Olanda, Danemarca); 

• analize cuprinz<toare ale cheltuielilor (CSR - Comprehensive Spending Review); care 
se realizeaz< la o perioada mai mare de timp (2 – 5 ani), propunându-群i pe lâng< 
eficientizare 群i o prioritizare a finan郡<rii, specific UK. 

Exist< trei mari perioade /“valuri”3 în care statele membre UE au început s< desf<群oare analize 
de spending review:  

• înainte de 2007 - pionierat în câteva 郡<ri UE (Danemarca, Olanda, Suedia, UK), ca efort 
de modernizare a procesului de preg<tire bugetar<, în special ca urmare a unor crize 
fiscale acute; 

• 2007-2012 - în urma crizei financiare, analizele au devenit un instrument bugetar 
r<spândit în zona UE: Fran郡a, Irlanda, Italia, Portugalia 群i Spania. Inspira郡ia a venit de 
la analizele celorlalte 郡<ri membre din primul “val”, cât 群i din exemplul 郡<rilor de pe 
alte continente - Canada, a c<rui model a fost urmat de Fran郡a/RGPP 2007.  În 2013, 
cel pu郡in 8 state UE erau angajate sau finalizaser< deja o analiz< de spending review 
(Marea Britanie, Olanda, Fran郡a, Italia, Irlanda, Danemarca, Spania, Suedia) 

• din 2013 - s-a al<turat al 3-lea “val” al 郡<rilor UE: Croa郡ia, Malta, Slovacia, Slovenia 群i 
din 2016 România. 

Nevoia dezvolt<rii unor analize de eficientizare a cheltuielilor publice în România a fost 
subliniat<  în repetate rânduri de c<tre Institu郡iile Financiare Interna郡ionale 群i nu numai, îns< 
din p<cate procesul este unul foarte anevoios. În cadrul unui prim exerci郡iu de analiz< a 
cheltuielilor publice s-au realizat analize pilot cu scopul de a identifica m<surile poten郡iale 
pentru realizarea de economii, m<suri care s< fie incluse în cadrul bugetar pe termen mediu. 

Astfel, în 2016 a fost elaborat un Raport pilot preliminar privind cheltuielile în sectorul 
transporturi, iar în 2017-2018 au fost elaborate dou< Rapoarte exerci郡iu privind cheltuielile în 
domeniile educa郡ie (înv<郡<mânt preuniversitar) 群i s<n<tate. În cadrul acestor Rapoarte s-au 
identificat o serie de m<suri de eficientizare, în general m<suri de natur< calitativ<, dar care nu 
au fost implementate. 

Din considerente ce au 郡inut de schimbarea modului de abordare a analizelor de cheltuieli 
publice, începând cu anul 2018, procesul de analiz< 群i eficientizare a cheltuielilor publice a fost 
direc郡ionat c<tre analize de o anvergur< redus< sau 郡intite pe activit<郡i specifice ministerelor. 

 

3 Claude Wendling - “Spending Reviews in the European Union” -  blog FMI, 2016 
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O priorititate major< 群i continu< a Guvernului o constituie reforma privind eficientizarea 
utiliz<rii fondurilor publice, mai ales în contextul în care InvestiYiile publice din România 
necesit< o evaluare, selecYie şi prioritizare riguroas<, întrucît în prezent proiectele care 
concureaz< pentru finanYare din fonduri publice dep<şesc resursele disponibile. 

Investi郡ia public< reprezint< totalitatea cheltuielilor care efectuate din fonduri publice pentru 
realizarea de noi capitaluri fixe, inclusiv înlocuirea capitalului fix uzat, precum 群i cheltuielile 
ocazionate de modernizarea sau repararea capitalurilor fixe existente. 

Astfel, Guvernul României a f<cut paşi importanYi în ultimii ani în privinYa reformelor necesare 
eficientiz<rii utiliz<rii fondurilor publice, atât în privin郡a proiectelor de investi郡ii finan郡ate de la 
bugetul de stat, cât 群i a proiectelor finan郡ate din fonduri externe, iar aceste eforturi trebuie 
continuate pentru a cre群te eficien郡a 群i transparen郡a modului de cheltuire a resurselor publice, 
pentru a oferi un mediu atractiv, predictibil 群i stabil investitorilor. 

Aplicarea mecanismului de prioritizare prev<zut de OUG 88/2013 群i normele metodologice de 
punere în aplicare au eviden郡iat câteva aspecte ce trebuie s< fac< obiectul unei analize viitoare a 
cadrului legal.  

Astfel, având în vedere c< programul de investi郡ii publice este caracterizat printr-un stoc excesiv 
de proiecte în derulare, ceea ce a dus la o finan郡are inadecvat< 群i nesigur< pentru aceste proiecte 
având drept consecin郡< implementarea ineficient<, pentru a combate acest lucru, procesul de 
preg<tire a bugetului trebuie s< impun< o restric郡ie la aprobarea finan郡<rii pentru proiecte noi, 
astfel încât s< se asigure c< num<rul de proiecte aprobat nu este mai mare decât cel pe care 
bugetul îl poate finan郡a în mod adecvat pentru finalizarea eficient< a acestora în timp util. 
 
Obiectiv 

Reforma managementului cheltuielilor publice 群i actualizarea 群i modernizarea sistemului 
informatic privind dezvoltarea 群i gestionarea bugetului na郡ional, prin valorificarea masiv< de 
date 群i informa郡ii care s< reflecte cât mai bine cheltuielile bugetare, la nivel de politici 群i 
programe (analiza procedurilor bugetare, eficientizarea timpului pentru generarea rapoartelor 
群i a formatului în care sunt generate rapoartele), cu efect asupra: 

• cre群terii transparen郡ei în cadrul procesului bugetar prin publicarea de analize 群i rapoarte 
care simplific< procesul de cheltuieli pentru programe specifice. 

• îmbun<t<郡irii sistemului de monitorizare 群i raportare a programelor bugetare. 

Dezvoltarea serviciilor implic<, la nivel intern, reproiectarea proceselor de activitate, precum 
群i automatizarea proceselor de activitate din organiza郡ie, implicând în acela群i timp dezvoltarea 
de aplica郡ii informatice pentru sprijinirea ordonatorilor de credite. 

M<sura va avea un efect direct asupra asigur<rii transparen郡ei 群i eficien郡ei procesului bugetar 
群i implementarea de noi servicii pentru a îmbun<t<郡i interac郡iunea cu principalele autorit<郡i de 
cheltuieli.  

Obiective specifice: 
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1. Prioritizarea proiectelor de investi郡ii mari 群i introducerea buget<rii multianuale pentru 
obiectivele/proiectele de investi郡ii semnificative prin: 

o Modificarea Legii nr.500/2002 privind finan郡ele publice, cu modific<rile 群i complet<rile 
ulterioare, în sensul stabilirii de criterii 群i condi郡ii pentru construc郡ia bugetar< privind 
proiectele de investi郡ii multianuale, în special cheltuielile din cadrul proiectelor de 
investi郡ii semnificative, astfel încât s< fie asigurat< finan郡area pân< la finalizarea 
acestora. 

o Modificarea Ordonan郡ei de urgen郡< a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor 
m<suri fiscal – bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 
interna郡ionale, precum 群i pentru modificarea 群i completarea unor acte normative, cu 
modific<rile 群i complet<rile ulterioare prin care se vor actualiza principiile care stau la 
baza prioritiz<rii proiectelor de investi郡ii publice semnificative, noi 群i în continuare, în 
ce prive群te  suportabilitatea 群i sustenabilitatea financiar<, precum 群i justificarea 
economic< 群i social<;  se va actualiza calendarul procesului de prioritizare a investi郡iilor 
publice semnificative în vederea corel<rii cu calendarul elabor<rii bugetului; se vor 
institui condi郡ii / sanc郡iuni pentru ordonatorii principali de credite care nu respect< 
calendarul 群i regulile procesului de prioritizare a investi郡iilor semnificative; 

o Modificarea Hot<rârii Guvernului nr.225/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind prioritizarea proiectelor de investi郡ii publice, cu modific<rile 群i 
complet<rile ulterioare, prin care se vor modifica criteriile de prioritizare care se aplic< 
proiectelor de investi郡ii publice semnificative noi 群i în continuare, astfel încât bugetarea 
s< fie orientat< spre finalizare cu prioritate a proiectelor de investi郡ii majore aflate în faze 
avansate de execu郡ie. 

2. Realizarea analizelor de cheltuieli în domeniul s<n<t<郡ii 群i educa郡iei (urmate de alte analize 
ulterioare) prin: 

o Elaborarea 群i sus郡inerea unui Memorandum în Guvern cu stabilirea obiectivelor 
analizei cheltuielilor în cele 2 domenii 群i constituire de grupuri de lucru tematice cu 
reprezentan郡i ai ministerelor de linie implicate în vederea elabor<rii de planuri de 
implementare a rezultatelor analizelor; 

o Elaborarea 群i sus郡inerea unui Memorandum în Guvern cu prezentarea de planuri de 
implementare a rezultatelor analizelor (m<surilor legislative 群i/sau administrative ce 
trebuie implementate de autorit<郡ile competente); 

o Luarea în considerare a rezultatelor implement<rii m<surilor cuprinse în analize în 
proiectul de buget al anului 2024; 

3. Înt<rirea rolului Consiliului Fiscal în decizii bugetare, inclusiv prin implementarea unui 
parteneriat cu Consiliul fiscal privind schimbul de informa郡ii în domeniul managementului 
cheltuielilor publice. 

4. Elaborarea 群i supunerea aprob<rii Guvernului a unei Hot<râri de Guvern pentru aprobarea 
metodologiei de elaborare, monitorizare 群i raportare a programelor bugetare. Prin acest act 
normativ, MF îşi propune îmbun<t<Yirea planific<rii bugetare bazate pe performanY< şi 
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orientarea acesteia spre rezultate, ceea ce presupune, pe termen lung, revizuirea procesului 
bugetar, introducerea de noi paşi în procedurile bugetare. Este important< stabilirea clar< a 
unor obiective, Yinte, rezultate ale acYiunilor, impactul politicilor, precum şi a indicatorilor 
care s< permit< atât dezbateri ex-ante riguroase asupra politicilor publice ce urmeaz< a fi 
finanYate, cât şi o evaluare transparent< şi argumentat< a felului în care programele bugetate 
au atins obiectivele şi Yintele politicii publice. Aceast< abordare permite o evaluare coerent< 
a felului în care s-au cheltuit banii publici şi s< demonstreze c< aceştia sunt utilizaYi în mod 
raYional, transparent şi pentru politici publice coerente, în interesul societ<Yii. Aceast< 
hot<râre de guvern va fi corelat< cu revizuirea aplica郡iei Buget_NG. 

Bugetarea digital< ar trebui utilizat< pentru a aborda orice aplica郡ie sau instrument TIC care este 
utilizat pentru func郡ii bugetare, proceduri sau servicii de-a lungul ciclului bugetar (planificare, 
programare, bugetare, credite, control).  

Unul dintre principalele beneficii asociate digitaliz<rii procedurilor bugetare este reducerea 
costurilor. În Ministerul Finan郡elor din România, aplica郡ia Budget_NG este utilizat< pentru 
procesul bugetar. Aceast< aplica郡ie a fost proiectat< intern în anul 2010, cu resurse proprii MF, 
beneficiind de sprijinul unor exper郡i de la ORACLE. Sistemul a fost implementat începând cu 
anul 2011 群i este înc< utilizat în prezent.  

BUGET_NG este un sistem informa郡ional centralizat, unitar, integrat, dezvoltat modular, care 
asist< procesul bugetar pe parcursul unui exerci郡iu bugetar în toate fazele sale (elaborarea 
proiectului de convergen郡<, strategia bugetar<, limitele cheltuielilor, bugetul ini郡ial, defalc<rile 
trimestriale ale legilor bugetului ini郡ial 群i rectificativ, rectific<ri 群i modific<ri prin acte normative 
ale prevederilor bugetare ini郡iale pentru bugetul de stat, bugetul asigur<rilor sociale de stat, 
bugetul 群omajului, asupra tuturor componentelor care alc<tuiesc legile bugetare: bugetul de 
numerar 群i anexele acestuia (bugetul de program, obiectivele de investi郡ii, FEN 群i declara郡iile 
de func郡ii - ultima component< nefiind utilizat< de câ郡iva ani).  

Pentru aceea群i faz< bugetar<, sistemul IT BUGET_NG (SI) permite definirea 群i configurarea 
mai multor variante succesive, precum 群i transferul de date semnificative, în cadrul aceleia群i 
componente, dintr-o singur< faz< bugetar< la alta. Arhitectura BUDGET_NG este una 
complex<, utilizând tehnologii web.  

Natura/tip 群i m<rime: 

Pentru actualizarea aplica郡iei IT bugetare se propune implementarea unei noi platforme IT, prin 
care vor fi integrate 群i valorificate volume mari de date, din punct de vedere opera郡ional 群i 
analitic. 

Platforma va putea gestiona un volum masiv de date. De asemenea, va putea reflecta mai bine 
cheltuielile bugetare, atât în ceea ce prive群te politicile, cât 群i programele. 

De asemenea, aceast< reform< va aborda necesitatea unei transparen郡e sporite în cadrul 
procesului bugetar prin publicarea de analize 群i rapoarte care simplific< procesul de cheltuieli 
pentru programe specifice. st
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Eficientizarea acestei aplica郡ii va avea ca rezultat eficien郡a timpului, economii de costuri 群i 
transparen郡< privind procesul bugetar. 

Pentru a avea analize 群i rapoarte de bun< calitate, avem nevoie de instruire 群i metodologie cu 
privire la aceste analize 群i rapoarte, trebuie s< includem aici: ce tip de informa郡ii ar trebui s< 
con郡in<, ce frecven郡< ar trebui utilizat< 群i, bineîn郡eles, pentru a stabili canalele de comunicare 
(cine ar trebui s< fie responsabil pentru elaborare, cine r<spunde 群i cine este informat înainte 
de publicarea datelor). 

Dezvoltarea serviciilor implic< la nivel intern reproiectarea proceselor de activitate, precum 群i 
automatizarea proceselor de activitate din organiza郡ie, implicând în acela群i timp dezvoltarea de 
aplica郡ii informatice pentru a sprijini ordonatorii de credite bugetare. 

Pe cine/sau ce vizeaz< reforma: 

• Reforma managementului cheltuielilor publice; 

• sistemul IT al Ministerului de Finan郡e – aplica郡ia Buget_NG  

• Ministerul de Finan郡e 群i to郡i utilizatorii care folosesc aplica郡ia Buget_NG 

Implementare: Ministerul Finan郡elor 群i ministerele de linie în cazul spending reviews. 

Se dore群te: 

• îmbun<t<郡irea experien郡ei utilizatorilor prin crearea de func郡ionalit<郡i noi, simple 群i 
accesibile ale instrumentului bugetar IT; 

• schimbarea mediului de interac郡iune din interiorul administra郡iei publice. 

Impedimente:  

Posibile întârzieri în derularea procedurilor de achizi郡ie public< 群i atribuirea sistemului de 
contract IT (eventuale contesta郡ii). 

Abilit<郡i digitale insuficient dezvoltate în rândul angaja郡ilor, drept pentru care formarea 
profesional< a angaja郡ilor va constitui una dintre cele mai importante preocup<ri. 

Orizont de timp: implementarea va fi finalizat< pân< la sfâr群itul anului 2024. 

Ajutor de stat: M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind 
în general aspecte de natur< administrativ<, iar acolo unde sunt subsumate investi郡ii, acestea 
vor fi realizate prin proceduri de achizi郡ie public<, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, pentru derularea unor activit<郡i specifice autorit<郡ilor publice (non–economice). 

 

Consolidarea capacit<郡ii institu郡ionale de prognoz< a cheltuielilor cu pensiile prin 
utilizarea de instrumente complexe de modelare economic< 

În contextul Reformei 7 descris< mai jos, o component< critic< a efortului este estimarea 
impactului fiscal pe termen mediu 群i lung. În calitate de stat membru, România trebuie s< 
transmit< periodic c<tre Eurostat estim<ri ale drepturilor de pensie acumulate pân< în prezent 
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(accrued-to-date pension liabilities) – indicatorul ADL. Totodat<, în cadrul Pactului de 
Stabilitate 群i Cre群tere, sustenabilitatea finan郡elor publice este evaluat< la fiecare 3 ani prin 
intermediul Grupului de lucru pentru Îmb<trânirea popula郡iei 群i sustenabilitate (AWG). 

Similar altor state membre, România folose群te din 2009 un instrument de simulare a op郡iunilor 
de reform< a pensiilor (modelul Pension Reform Options Simulation Toolkit). Modelul 
genereaz< proiec郡ii ale popula郡iei care sunt combinate cu ipoteze economice pentru a prognoza 
num<rul viitor de contribuabili 群i beneficiari (determinând contribu郡iile 群i nivelul cheltuielilor). 
Astfel, sunt generate fluxuri de venituri 群i cheltuieli, inclusiv impactul fiscal. 

Versiunea actual< a modelului nu este îns< adaptat< specificului sistemului de pensii din 
România, iar calitatea rezultatelor este una limitat<. A群adar, este necesar< o îmbun<t<郡ire 群i 
adaptare a modelului. Estim<rile realizate cu ajutorul modelului vor constitui fundamente 
solide în designul 群i implementarea viitoarelor reforme ale sistemului de pensii 群i vor contribui, 
în acela群i timp, la îmbun<t<郡irea calit<郡ii informa郡iilor furnizate legate de sistemul de pensii 
(informa郡ii solicitate în Raportul Comisiei Europene privind Îmb<trânirea popula郡iei 群i calculul 
ADL solicitat de Eurostat). 

Obiective 

Obiectivul reformei vizeaz< dezvoltarea capacit<郡ii de a implementa 群i estima impactul 
reformelor structurale ale sistemului de pensii pe termen mediu 群i lung, prin îmbun<t<郡irea 
semnificativ< a proiec郡iilor realizate 群i analiza sustenabilit<郡ii sistemului de pensii. Totodat<, 
se urm<re群te îmbun<t<郡irea estim<rilor necesare Raportului privind Îmb<trânirea popula郡iei 
realizat în colaborare cu Comisia European<, dar 群i pentru calculul ADL solicitat periodic de 
c<tre Eurostat.  

Pentru îmbun<t<郡irea estim<rilor privind cheltuielile cu pensiile este necesar< dezvoltarea/ 
adaptarea modelului Pension Reform Options Simulation Toolkit conform specificului 
sistemului de pensii din Romania 群i îmbun<t<郡irea capacit<郡ii de utilizare a acestuia. 

Modelul Pension Reform Options Simulation Toolkit este utilizat strict pentru a estima 
impactul ex-ante al reformelor sistemului de pensii – estim<ri deosebit de importante 郡inând 
cont de ponderea mare în PIB a acestei categorii de cheltuieli 群i de riscurile asupra 
sustenabilit<郡ii finan郡elor publice pe termen mediu 群i lung.  

Obiective specifice:  

• Optimizarea modului de func郡ionare a modelului; 
• Dezvoltarea/consolidarea capacit<郡ii de utilizare a modelului; 
• Dezvoltarea capacit<郡ii de analiz< a rezultatelor ob郡inute, a reformelor privind sistemul 

de pensii 群i de preg<tire a informa郡iilor furnizate Comisiei Europene (pentru Raportul 
privind Îmb<trânirea popula郡iei 群i indicatorul ADL). 
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Natura/tip 群i m<rime: 

M<sura vizeaz< îmbun<t<郡irea expertizei de a implementa 群i a estima impactul reformelor 
structurale ale sistemului de pensii pe termen mediu 群i lung. Se urm<re群te îmbun<t<郡irea 
semnificativ< a proiec郡iilor realizate 群i analiza sustenabilit<郡ii sistemului de pensii. 

Aceast< reform< este complementar< reformei propuse de Ministerul Muncii descris< în 
Reforma 7 群i investi郡iile aferente. În timp ce instrumentul propus de c<tre Ministerul Muncii 群i 
Protec郡iei Sociale are rol de transparentizare (crearea unei platforme online pentru 
contribuabili), modelul Pension Reform Options Simulation Toolkit este un instrument de 
modelare a cheltuilolor cu pensiile, deosebit de util pentru a asigura sustenabilitatea finan郡elor 
publice pe termen mediu 群i lung. Acesta genereaz< proiec郡ii ale popula郡iei ce sunt combinate 
cu ipoteze economice pentru a prognoza num<rul viitor de contribuabili 群i beneficiari 
(determinând contribu郡iile 群i nivelul cheltuielilor), fiind astfel generate fluxuri de venituri 群i 
cheltuieli 群i inclusiv impactul fiscal.  

Ministerul Finan郡elor urm<re群te s< î群i extind< echipa ce utilizeaz< modelul de la 1 la 8 exper郡i 
(personal deja existent, nu e nevoie de recrutarea unor noi exper郡i).  

Pe cine/sau ce vizeaz< reforma: 

Ce:  Ob郡inerea asisten郡ei tehnice pentru dezvoltarea modelului Pension Reform Options 
Simulation Toolkit 群i consolidarea capacit<郡ii de utilizare a acestuia (inclusiv extinderea 
echipei) va contribui semnificativ la îmbun<t<郡irea proiec郡iilor realizate în ceea ce prive群te 
sistemul de pensii 群i a analizelor privind sustenabilitatea acestuia. Acestea vor constitui 
fundamente solide în designul 群i implementarea viitoarelor reforme ale sistemului de pensii, 群i 
vor contribui, în acela群i timp, la îmbun<t<郡irea calit<郡ii informa郡iilor legate de sistemul de pensii 
solicitate în Raportul privind îmb<trânirea popula郡iei 群i calculul ADL. 

Cine este vizat de reform<:  Ministerul Finan郡elor 群i indirect Ministerul Muncii prin analizele 
realizate de MF 

Implementare  

Implementarea se realizeaz< la nivelul administra郡iei publice centrale. 

Va fi asigurat< asisten郡< tehnic< în vederea îmbun<t<郡irii analizelor privind sistemul de pensii 
群i a proiec郡iilor realizate în acest domeniu. Asisten郡a tehnic< se refer<, în principal, la 
urm<toarele: 

1. Suport tehnic pentru actualizarea/dezvoltarea modelului Pension Reform Options 
Simulation Toolkit conform specificului sistemului de pensii din România 

2. Training-uri privind utilizarea modelului Pension Reform Options Simulation Toolkit, 
(realizate pentru o echip< extins<)  

3. Training-uri în vederea îmbun<t<郡irii informa郡iilor transmise Comisiei Europene pentru 
Raportul privind Îmb<trânirea popula郡iei 群i calculul ADL transmis c<tre Eurostat st
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4. Asisten郡< tehnic< pentru analiza modific<rilor politicilor 群i reglement<rilor privind 
pensiile 

Impedimente:  

• Posibile întârzieri cauzate de procedura de achizi郡ii publice (suprapunerea unui num<r 
mare de proiecte vs capacitatea limitat< a echipei de achizi郡ii publice); 

• Un num<r mic de poten郡iali furnizori 郡inând cont de specificitatea modelului Pension 
Reform Options Simulation Toolkit. 

Ministerul Finan郡elor de郡ine capacitatea administrativ< de a implementa acest proiect. În plus, 
echipa are deja experien郡< cu un proiect similar dezvoltat împreun< cu exper郡i din cadrul DG 
REFORM 群i Joint Research Centre (divizia de cercetare a Comisiei Europene). În prezent, 
echipa implementeaz< un proiect ce vizeaz< dezvoltarea de instrumente/modele de 
microsimulare pentru a evalua impactul politicii fiscale asupra indicatorilor sociali (20RO26 - 
SRSP2020/38.01). 

Orizont de timp: implementarea se va finaliza pân< la sfâr群itul anului 2023. 

Ajutor de stat: M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind 
în general aspecte de natur< administrativ<, iar acolo unde sunt subsumate investi郡ii, acestea 
vor fi realizate prin proceduri de achizi郡ie public<, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, pentru derularea unor activit<郡i specifice autorit<郡ilor publice (non–economice). 

 

Reforma 4 Revizuirea cadrului fiscal 

România are una dintre cele mai reduse ponderi ale veniturilor fiscale în PIB din Uniunea 
European<. Mai mult, aceast< pondere a înregistrat o dinamic< negativ< în ultimii ani.  

O alt< caracteristic< comun< 群i altor state membre UE din centrul, estul 群i sud-estul Europei 
este aceea c<  România î群i bazeaz< veniturile pe impozitarea consumului 群i mai pu郡in pe 
impozitarea profiturilor, veniturilor sau propriet<郡ilor (impozite ce reprezint< baza în cazul 
郡arilor membre UE din vestul Europei caracterizate de o economie mai dezvoltat<).  

In acord cu obiectivele de trecere de la o economie care a atras investi郡ii în trecut datorit< 
salariilor mai mici 群i a unui sistem fiscal foarte atractiv c<tre una cu un grad de dezvoltare 
superior, al<turi de obiectivul de cre群tere a eficien郡ei în colectare, este necesar< alinierea 
sistemului de impozitare cu actuala 群i viitoarea etap< de dezvoltare economic< a României. 

Structura veniturilor fiscale la nivel de 郡ar< se bazeaz< în mare parte pe impozitele pe consum 
(TVA 群i accize), 群i în acela群i timp se înregistreaz< un nivel sc<zut al veniturilor fiscale în PIB 
(26,3% din PIB fa郡< de 39,2% media înregistrat< la nivelul Uniunii Europene).  

În scopul echilibr<rii structurii dintre veniturile din consum 群i veniturile fiscale recurente, este 
esen郡ial s< în郡elegem evolu郡iile actuale din zona de impozitare a 郡<rilor UE. Analiza extern< a 
ar<tat c< domenii precum sarcina fiscala pe veniturile persoanelor fizice , precum 群i impozitele st
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pe proprietate ar trebui comparate cu alte politici elaborate la nivelul UE pentru a evalua 
eficien郡a actual< a legisla郡iei române群ti, precum 群i aspectele care trebuie îmbun<t<郡ite.  

Acesta este motivul pentru care este necesar s< în郡elegem mai bine, cel pu郡in la nivel teoretic, 
oportunit<郡ile de dezvoltare a politicilor în ceea ce prive群te impozitul pe proprietate, impozitul 
pe profit precum 群i sarcina fiscala aferenta  veniturilor persoanelor fizice prin compara郡ie cu 
politicile privind taxarea din statele membre UE. 

Mai mult, sistemul actual de impozitare a propriet<郡ii nu 郡ine cont de obiectivele unei economii 
durabile (de exemplu, criterii de eficien郡< energetic< la modelarea bazei impozabile la 
impozitarea propriet<郡ile imobiliare, respectiv principiile unor emisii reduse de CO2), 
respectând în acela群i timp principiile autonomiei locale din România.  

O component< a reformei este reprezentat< de construirea unui sistem informatic na郡ional care 
s< asigure colectarea 群i furnizarea de date corespunz<toare propriet<郡ilor din România, aceste 
informa郡ii fiind necesare atât în procesul legislativ, cât 群i în procesul de colectare, monitorizare, 
control al veniturilor bugetelor locale, precum 群i pentru simplificarea poten郡ial< a cerin郡elor 
actuale de conformare. 

Obiectivul principal al analizei ar fi identificarea celor mai bune practici, a modului în care 
acestea pot fi implementate în România, 群i a intervalul de timp necesar care s< permit< 
armonizarea mai bun< a structurii veniturilor fiscale din România cu media UE.  

Impozitarea muncii, a群a cum este în prezent, prezint< un impact distorsionant mare 群i nu 
asigur< un efect substan郡ial de redistribuire, motiv pentru care sc<derea acestei sarcini este 
esen郡ial< pentru a restabili eficien郡a sistemului pe termen lung.  

O alta provocare este legat< de sustragerea contribuabililor de la înregistrarea veniturilor 群i, 
implicit, reducerea bazelor de impozitare. 

Obiectiv:  

Revizuirea legisla郡iei fiscale conform propunerii curente ar trebui s< aib< un impact pozitiv de 
0,5% asupra PIB fa郡< de media perioadei 2019–2020, începând cu anul 2025. 

Din perspectiva sistemului fiscal de impozitare (inclusiv din perspectiva contribu郡iilor sociale), 
obiectivul este de a supune dezbaterii publice, 群i de a aproba un proiect legislativ pân< la 
sfâr群itul anului 2022, cu implementare etapizat<, începând cu anul 2023, în func郡ie de analiza  
rezultatelor economice aferente actualului format, capacitatea din perspectiva administr<rii 群i 
alternativele rezultate în urma studiilor comparative. 

Revizuirea cuprinz<toare a sistemului fiscal vizeaz< sa identifice distorsion<rile 群i domeniile 
în care se poate dezvolta legisla郡ia fiscal< incident<, în special pentru impozitul pe profit, 
impozitul pe venit 群i contribu郡iile la asigur<rile sociale (CAS, CASS, CAM) precum 群i 
impozitarea propriet<郡ilor, astfel încât s< fundamenteze decizii pentru o retragerea treptat< a 
stimulentelor fiscale excesive, în special pentru impozitul pe profit, impozitul pe venit 群i CAS, 
CASS, CAM, f<r< a fi afectat< cre群terea economic< 群i dezvoltarea sectoarelor economice 
impactate de deciziile de politic< fiscal<. 
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Legisla郡ia fiscal< româneasc< va face obiectul unei analize am<nun郡ite, cu asisten郡a tehnic<, în 
special în domeniul impozitelor 群i contribu郡iilor sociale datorate pe veniturile ob郡inute de 
persoane fizice, impozitul pe profit (inclusiv regimurile speciale de care pot beneficia cu titlu 
de excep郡ie) 群i impozitele pe proprietate (i.e. impozite locale). 

Scopul principal este un sistem fiscal mai corect, mai eficient, mai simplu 群i mai transparent, 
capabil s< sus郡in< mai bine economia 群i s< creasca nivelul serviciilor catre contribuabil, în 
scopul cre群terii conform<rii voluntare. 

Aria de aplicabilitate a cotelor reduse de TVA nu va fi extins<.  

Ritmul elimin<rii treptate a stimulentelor fiscale acordate în legisla郡ia actual< se va baza pe 
rezultatul revizuirii asistate a legisla郡iei actuale. Aplicabilitatea stimulentelor fiscale va fi foarte 
strâns legat< de capacitatea administrativ< a ANAF, precum 群i de men郡inerea competitivit<郡ii 
economiei române群ti 群i a importan郡ei crescute a anumitor sectoare economice. 

Din perspectiva impozitelor pe proprietate, obiectivul acestei reforme este de a dezvolta 
legisla郡ia privind impozitarea propriet<郡ilor printr-un proiect legislativ ce va fi supus dezbaterii 
publice sfâr群itul anului 2022, cu implementare etapizat< (în func郡ie de rezultatul studiilor 
comparative 群i a determin<rii pa群ilor de dezvoltare, respectiv determinarea necesit<郡ii de 
dezvoltare a capacit<郡ii administrative necesare pentru implementare), începând cu anul 2023. 

Revizuirea principiilor privind impozitul pe proprietate, în special în ceea ce prive群te diferitele 
regimuri de impozitare a cl<dirilor, în func郡ie de statutul proprietarului (persoan< juridic< sau 
fizic<), vizeaz< abordarea poten郡ialului arbitraj între cele dou< sisteme de impozitare, aplicabile 
persoanelor fizice 群i persoanelor juridice care ob郡in venituri din propriet<郡ile imobiliare, 
precum si stabilirea automatã a valorii impozabile a propriet<郡ilor supuse impozitelor locale. 

Obiectivul celei de-a doua mãsuri este întreruperea practicii de folosire a unei baze impozabile 
care nu este legat< de valoarea de pia郡<. 

Natura/tip 群i m<rime: 

• îmbun<t<郡irea structurii veniturilor fiscale; 

• eliminarea distorsiunilor 群i lacunelor din sistemul fiscal care permit contribuabililor s< 
minimizeze taxele fiscale (subminând corectitudinea sistemului) în materia impozitului 
pe venit 群i a contribu郡iilor sociale; 

• Simplificarea regulilor fiscale pentru a facilita conformarea 群i administrarea, precum 群i 
eliminarea scutirilor 群i tratamentelor preferen郡iale.    

• Un sistem mai eficient în ceea ce prive群te distribuirea echitabil< a sarcinii fiscale.  

• revizuirea impozitului pe proprietate, respectând principii precum: încurajarea libert<郡ii 
de impunere a cotelor de c<tre autorit<郡ile în intervale mai largi definite la nivel central, 
estimarea bazei impozabile cât mai aproape de valoarea de pia郡< a propriet<郡ii în 
detrimentul altor criterii folosite pân< acum, includerea unor mecanisme de ajustare a st
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sarcinii fiscale care sa 郡in< cont de eficien郡a energetic< în cazul cl<dirilor 群i de nivelul 
emisiilor în cazul vehiculelor.  

Principii esen郡iale, cum ar fi p<strarea competitivit<郡ii prin cote reduse de impunere, echitate si 
eficien郡<, transparen郡<, stabilitate precum 群i obiective de includere în modelarea bazelor 
impozabile a unor elemente cu obiectiv de incluziune social<, neutralitate fiscal<, eficien郡< 
energetic<, digitalizare si altele vor constitui pilonii definitori ai acestei revizuiri. 

De asemenea, se va evita extinderea cotelor reduse de TVA aplicate în prezent. 

Pe cine/sau ce vizeaz< reforma: 

Ministerul Finan郡elor, Ministerul Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei, Agen郡ia 
Na郡ional< de Cadastru 群i Publicitate Imobiliar<, Structurile asociative ale autorit<郡ilor locale 
din România, Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale, Ministerul S<n<t<郡ii, Ministerul 
Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii, contribuabilii. 

Implementare 

• Contractarea serviciilor de consultant< privind elaborarea unor analize comparative la 
nivelul statelor membre ale UE. 

• Proiectarea sistemelor informatice de date în ceea ce prive群te impozitarea propriet<郡ilor 
din Romania, autorit<郡ile neavând acces la data prezentului document la niciun astfel de 
instrument. Sistemul informatic are ca obiectiv automatizarea evalu<rii propriet<郡ilor 
imobiliare cu scopul determin<rii bazei impozabile folosind informa郡ii disponibile în 
sistemele altor institu郡ii (e.g. Agen郡ia de Cadastru 群i Carte Funciar<, Autorit<ti locale) 
precum 群i informa郡ii publice (e.g. anun郡uri imobiliare, cataloage folosite de profesioni群ti 
în evaluare, date statistice, etc). De asemenea, ne propunem transmiterea deciziilor de 
impunere pre-completate cu informa郡ii privind valoarea impozabil<, începând cu anul 
2025. 

• Utilizând informa郡iile de mai sus, sistemul informatic trebuie s< fie capabil s< determine 
valoarea impozabil< utilizând mecanismele de evaluare a valorii de pia郡< din standardele 
interna郡ionale, pe care o va ajusta în func郡ie de eficien郡a energetic< a acestora pentru 
determinarea valorii impozabile; 

• Acest lucru ar permite utilizarea evalu<rilor pe baza valorii de piata acolo unde exist< 
informa郡ii din pia郡<, atât pentru propriet<郡i reziden郡iale, cât 群i pentru propriet<郡i 
nereziden郡iale, men郡inând  sistemul actual intr-un regim tranzitoriu în alte cazuri; 

• Sistemul informatic va avea o larg< utilizare 群i va fi pus la dispozi郡ie 群i altor organisme 
pentru care valoarea de pia郡< a imobilelor are relevan郡< (ex: în sistemul de emitere de 
garan郡ii de stat, în sistemul de stabilire a taxelor notariale, publicului larg 群i agen郡ilor  
economici, scopuri statistice, ANAF pentru stabilirea impozitelor datorate la cedarea 
propriet<郡ilor etc); 

• Contractarea serviciilor de consultan郡< care s< asigure într-o prim< etap< realizarea de 
studii comparative la nivelul Statelor Membre în ceea ce prive群te legisla郡ia fiscal< din 
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domeniul tax<rii muncii 群i impozitului pe profit, precum 群i cunoa群terea elementelor 
constitutive ale sistemelor de impozitare aplicabile în UE. De asemenea, un alt obiectiv 
este analiza rezultatelor din perspectiva politicilor publice a actualului sistem de 
impozitare (inlusiv din perspectiva rezultatelor economice sectoriale ale actualelor 
tratamente preferentiale). Rezultatul analizelor comparative va sta la baza reform<rii 
impozit<rii muncii în România. 

Orizont de timp:  implementarea va fi finalizat< pân< sfâr群itul anului 2025. 
Ajutor de stat: M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind 
în general aspecte de natur< administrativ<, iar acolo unde sunt subsumate investi郡ii, acestea 
vor fi realizate prin proceduri de achizi郡ie public<, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, pentru derularea unor activit<郡i specifice autorit<郡ilor publice (non–economice). 

 

Crearea 群i opera郡ionalizarea B<ncii Na郡ionale de Dezvoltare 

În prezent, nu exist< b<nci na郡ionale de dezvoltare în România care s< îndeplineasc<, în numele 
statului, rolul de stimulare 群i sus郡inere a investi郡iilor pentru a compensa disfunc郡ionalit<郡ile 
pie郡ei financiare 群i pentru decalajele de finan郡are.  

Prin crearea unei b<nci na郡ionale de dezvoltare pe deplin func郡ional<, România inten郡ioneaz< 
s< abordeze direct disfunc郡ionalit<郡ile pie郡ei financiare, în principal prin finan郡area proiectelor 
beneficiarilor eligibili cu profil de risc ridicat, dar cu poten郡ial ridicat de creare a valorii 
ad<ugate 群i a locurilor de munc< 群i fa郡< de  care sectorul privat manifest< un apetit sc<zut pentru 
asigurarea finan郡<rii.  

Principala justificare economic< pentru înfiin郡area BND este necesitatea de a aborda 
disfunc郡ionalit<郡ile pie郡ei existente care afecteaz< dezvoltarea economic< 群i constrâng 
nivelurile de investi郡ii. Concluzia evalu<rii ex-ante - Raport privind disfunc郡ionalit<郡ile pie郡ei 
群i decalajele de investi郡ii din România, realizat în cadrul proiectului „Înfiin郡area B<ncii 
na郡ionale de dezvoltare a României”, finan郡at de COM prin SRSS în perioada 2018-2019, este 
c< exist< diferite disfunc郡ionalit<郡i ale pie郡ei, atât pe partea de cerere, cât 群i de ofert<, dar 群i 
decalaje de finan郡are care trebuie solu郡ionate. 

Principalele disfunc郡ionalit<郡i ale pie郡ei din partea cererii includ:  

• acces limitat la finan郡are din cauza subcapitaliz<rii companiilor mici;  
• acces insuficient la finan郡are din cauza lipsei sau a garan郡iei eligibile limitate;  
• lipsa de cuno群tin郡e din partea companiilor române群ti cu privire la instrumentele de 

finan郡are, garan郡ie 群i de tip equity disponibile la nivel na郡ional 群i UE;  
• poten郡ialul insuficient de generare a veniturilor 群i / sau profitabilitatea în unele domenii 

cheie de investi郡ii, cum ar fi proiecte la scar< larg< care nu genereaz< venituri (cercetare, 
transport public, infrastructur< medical< pe scar< larg<); 

• capacitatea insuficient< pentru a preg<ti planuri de afaceri bancabile 群i bugete pentru a 
accesa împrumuturi bancare comerciale, de la institu郡ii nefinanciare 群i instrumentele de 
finan郡are ESIF. 
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În ceea ce prive群te e群ecurile pie郡ei pe partea de ofert<, am identificat:  

• constrângeri de pe pie郡ele de credit care încurajeaz< b<ncile s< adopte o abordare mai 
conservatoare a portofoliului, ceea ce reduce accesul la finan郡are pentru beneficiarii cu 
risc mai ridicat (de exemplu, microîntreprinderi 群i întreprinderi noi);  

• apetitul la risc limitat fa郡< de anumite sectoare ceea ce are ca rezultat cerin郡e ridicate de 
capitaluri proprii 群i / sau un cost crescut al împrumuturilor sau refuzul de a finan郡a 
anumite tipuri de proiecte (în special proiecte cu perioade lungi de recuperare sau 
întreprinderi care func郡ioneaz< într-un mediu de reglementare neclar);  

• costuri mai mari de tranzac郡ionare 群i administrare în gestionarea portofoliilor de 
împrumuturi cu valoare redus< (IMM-uri, agricultur<) din cauza fragment<rii excesive 群i 
a restric郡iilor privind împrumuturile bancare pe baza obliga郡iilor de adecvare a 
capitalului;  

• lipsa instrumentelor financiare menite s< stimuleze anumi郡i operatori economici (de 
exemplu, start-up-uri 群i spin-off-uri inovatoare). 

Decalajele medii de finan郡are identificate în Studiul de fezabilitate realizat de PWc în anul 2019 
sunt estimate la circa 26 miliarde Euro, astfel: 

SegBeCme ｨiCmă de aiaｨă M<dさ EUR 

IMM-uri 5,1 

Cedcemade - dezvoltare 1,6 

Agdicp<mpdă 2,3 

ApmHdimăｨi <Hca<e 6,3 

PdHiecme Badi de iCfdagmdpcmpdă 8,9 

EficieCｨă eCedgemică 1,8 

 

Prin produsele oferite se estimeaz< c< în primii 5 ani de activitate BND va acoperi cca 23% din 
decalajele de finan郡are identificate. 

 

AcHaedide mHma<ă  
deca<aj de fiCaCｨade 

  23% 

IMM-uri inovatoare   50% 

IMM-uri ne-inovatoare   50% 

Agdicp<mpdă   50% 

CDI   8% 
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ApmHdimăｨi LHca<e   18% 

EficieCｨă eCedgemică   30% 

Transporturi   10% 

SăCămame   12% 

 

Faza 1 a proiectului „Înfiin郡area B<ncii Na郡ionale de Dezvoltare a României” aprobat< în cadrul 
SRSS a fost finalizat< la sfâr群itul anului 2019, în cadrul c<reia a fost realizat< Analiza ex-ante 
a disfunc郡ionalit<郡ilor pie郡ei financiare din Romania precum 群i Studiul de fezabilitate. Faza 2 
„Sprijinirea implement<rii opera郡ionale a B<ncii Na郡ionale de Dezvoltare a României” a 
început în august 2020, cu termen de finalizare de 18 luni. 

În cadrul proiectului actual, Deloitte, consultantul angajat de SRSS/TSI, va sprijini MF în 
procesul de autorizare de c<tre Banca Na郡ional< a României (BNR) 群i COM (procesul de 
notificare NDB). Astfel, Deloitte va preg<ti dosarul de autorizare care trebuie depus la BNR 
cu toat< documenta郡ia 群i informa郡iile necesare procesului de autorizare, conform legisla郡iei 
bancare române群ti 群i aregulamentelor europene 群i va sprijini MF în discu郡iile cu BNR în 
procesul de autorizare pân< la ob郡inerea autoriza郡iei de func郡ionare. 

Autorit<郡ile române au pre-notificat Comisiei Europene proiectul de înfiin郡are inclusiv 
descrierea activit<郡ilor, produselor 群i beneficiarilor eligibili pe care noua banc< inten郡ioneaz< 
s< le furnizeze. Capitalul social total al  BND este estimat la 3 miliarde RON. 

În paralel cu preg<tirea dosarului pentru BNR, Deloitte va preg<ti o serie de documente  care 
s< asigure acoperirea tuturor activit<郡ilor BND respectiv structura organiza郡ional<, proiectarea 
sistemului de management 群i control al riscului sistemului de achizi郡ii, sistemului intern 群i 
extern raportare, bugetare, documente de politici pentru toate celelalte activit<郡i, inclusiv 
prezentarea sistem IT al viitoarei b<nci 群i specifica郡ii tehnice detaliate.  

Consultantul va sprijini, de asemenea, autorit<郡ile române pentru transferul opera郡iunilor în 
nume 群i cont stat desf<群urate de EximBank, respectiv garan郡ii si credite acordate în conditii de 
pia郡< ( cu preluarea fondurilor in capitalul social al BND la momentul infiintarii noii institutii), 
activitatea de asigurare la export (ECA) ce se va desfasura in continuare pe baza de mandat in 
numele si contul statului,  precum si garan郡ii, împrumuturi 群i scheme de minimis acordate în 
context COVID, pentru care la maturitatea sau expirarea derularii acestor scheme fondurile 
r<mase disponibile s< fie rambursate la bugetul de stat.  

Reforma propus< este complementar< proiectului actual finan郡at de CE prin SRSS/STI, cu 
scopul de a finan郡a cheltuielile care nu sunt acoperite de acest proiect, în vederea  
opera郡ionaliz<rii BND. 

Obiectiv 

Opera郡ionalizarea BND astfel încât odat< înfiin郡at<, aceasta s< func郡ioneze pe baze performante 
în ceea ce prive群te furnizarea produselor financiare, gestionarea riscurilor, transparen郡a 群i 
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responsabilitatea, contribuind astfel la o reputa郡ie solid< pe pia郡< 群i la atingerea gradului necesar 
de independen郡< în func郡ionare, cu personal instruit cu expertiza necesar< s< ofere produse 
vizând acoperirea decalajelor de finan郡are identificate. BND va fi înfiin郡at< ca o institu郡ie de 
credit, de郡inut< 100% de stat, care activeaz< sub supravegherea BNR 群i în conformitate cu 
legisla郡ia local< 群i UE în vigoare.  

Preg<tirea dosarului de autorizare va permite îndeplinirea condi郡iilor ca noua institu郡ie s< 
dispun< de toate resurele materiale financiare 群i umane care s< permit< implementarea 
mandatului 群i desf<群urarea activit<郡ii de acordare a produselor pe baze profesioniste cu 
atingerea obiectivelor de acoperire a decalajelor de finan郡are identificate în studiile de pia郡<.  

În paralel cu activitatea desf<群urat< pentru îndeplinirea condi郡iilor de autorizare a b<ncii se 
derululeaz< procesulde notificare a m<surii de ajutor de stat privind înfiin郡area BND 群i cu 
aprobarea cadrului legal pentru BND.  

Principalele etape în procesul de opera郡ionalizare sunt: 

1. Ob郡inerea deciziei CE privind m<sura ajutorului de stat  – estimat în S2 – 2021; 

2. Ob郡inerea aprob<rii din partea BNR pentru constituirea BND (avand ca preconditie 
aprobarea cadrului legal) 群i înregistrarea la Registrul Comer郡ului – estimat S1 2022; 

3. Ob郡inerea din partea BNR a autoriza郡iei de func郡ionare a BND care prepune îndeplinirea 
tuturor etapelor necesare func郡ion<rii b<ncii  - dotarea cu resurse materiale 群i umane, 
capital social, existen郡a normelor 群i procedurilor pentru desf<群urarea activit<郡ii precum 
群i respectarea cerin郡elor de pruden郡ialitate ca institu郡ie de credit astfel încât aceast< s< 
poat< îndeplini mandatul de banc< de dezvoltare – estimat S2 2024. 

Dup< înfiin郡area sa, obiectivele BND vor fi:  

• promovarea dezvolt<rii economice 群i a competitivit<郡ii; 

• accesul la finan郡are pentru proiecte de infrastructur< viabile din punct de vedere economic, 
inclusiv în perioadele de dezintermediere financiar<; 

• asigurarea accesului la finan郡are pentru IMM-uri;  

• îmbun<t<郡irea absorb郡iei fondurilor UE 群i a mecanismelor aferente; 

• func郡ionarea ca administrator de Fond al Fondurilor; 

• s< ac郡ioneze ca intermediar financiar cu rol de atragere a altor resurse private (crowding-
in);  

• furnizarea de servicii de consultan郡< 群i asisten郡< tehnic<.  
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Natura/tipul 群i m<rimea: 

1. opera郡ionalizarea BND.  

2. ob郡inerea de asisten郡< 群i consultan郡< tehnic<, dup< înfiin郡area BND, pentru 
implementarea unor noi instrumente financiare de c<tre banc< care s< acopere tot fluxul 
produsului de la acordare 群i derulare, inclusiv în ceea ce prive群te notificarea dup< caz a 
m<surii de ajutor de stat sau activitatea de fond al fondurilor, astfel încât expertiza 
dobândit< de personalul b<ncii, inclusiv cel preluat de la Eximbank s< fie replicat< în 
activitatea viitoare a b<ncii 群i pentru celelalte produse financiare. Totodat<, prin acest 
proiect se va asigura instruirea personalului MF implicat în evaluarea activit<郡ii 群i 
performan郡ei conducerii BND; 

3. contractare de servicii de consultan郡< în vederea realiz<rii evalu<rii pe baz< de piloni 
(Pillar Assessment) astfel încât banca s< poat< deveni partner direct de implementare al 
fondurilor europene/InvestEU. 

Ce vizeaz< reforma: 

1. investi郡ii în sistemul IT al BND.  Investi郡iile în sistemul IT sunt incluse în capitalul 
social al BND estimat la cca 3 mld. lei care a fost pre-notificat Comisiei Europene în 
anul 2020. Investi郡iile includ achizi郡ii de software (licen郡e) 群i hardware (laptopuri), 
servicii IT (CBS, ERP&BI) pentru un personal estimat într-o faz< ini郡ial< la cca 165 
persoane. Un aspect critic în preg<tirea dosarului pentru ob郡inerea autoriza郡iei de 
constituire a BND de la BNR îl reprezint< sistemul ITcare va fi implementat de noua 
institu郡ie dupa înfiin郡are. În prezent, pe lang< op郡iunea achizi郡ion<rii unui sistem IT 
complet nou similar cu cele utilizate de c<tre alte institu郡ii financiare, se analizeaz< 群i 
posibilitatea utiliz<rii sistemului IT al Eximbank. Conform discu郡iilor preliminare cu 
Deloitte care urmeaz< s< furnizeze solu郡ia privind implementarea sistemului IT, nivelul 
general al costurilor de implementare utilizând  sistemul actual al Eximbank este 
cuprins între 30% - 70% din valoarea estimat< a achizi郡ion<rii unui sistem IT nou. Dup< 
luarea deciziei asupra celei mai potrivite op郡iuni pentru implementarea sistemului IT, 
consultantul Deloitte va identifica structura 群i investi郡iile necesare pentru 
implementrarea acestuia. 

2. Ob郡inerea de consultan郡< astfel încât BND s< fie pe deplin opera郡ional<, cu un personal 
instruit, în m<sur< s< ofere primele instrumente financiare, conform celor mai bune 
practici în domeniu, în vederea reducerii decalajelor de finan郡are, asigurând 
îmbun<t<郡irea accesului la finan郡are pentru beneficiarii eligibili 群i expertiza pentru 
dezvoltarea de noi produse. 

3. Realizarea evalu<rii pe baz< de piloni care va permite ca BND s< devin< partener de 
implementare pentru fonduri europene/InvestEU. 
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Implementare:  
 
Implementarea se va realiza la nivelul  administra郡iei publice centrale prin intermediul 
Ministerului Finan郡elor. Astfel, organizarea implement<rii implic< ca efortul de implementare 
s< fie condus de la nivel central. 
 

Impedimente: 

Aprobarea înfiin郡<rii institu郡iei de credit de c<tre BNR nu garanteaz< ob郡inerea autoriza郡iei 群i 
indic< numai permisiunea acordat< ac郡ionarului de a proceda la înfiin郡area institu郡iei de credit 
în conformitate cu cadrul legal 群i în conformitate cu documentele prezentate în acest sens. 

Orizont de timp:  implementarea proiectului care include 群i activitatea de consultan郡< va fi 
finalizat< pân< la finalul S1 2026. 

Indicatori opera郡ionali (operational arrangements): 

- Acordarea de instrumente financiare în suma de cca 300 mil. Euro anual – S1 2026. 

- Instruire personal (personal BND 群i cel preluat de la Eximbank, precum 群i personal MF) – 
S2 2024; 

- Servicii de consultan郡< pentru evaluarea pe baz< de piloni – S1 2026. 

Ajutor de stat: 

Autorit<郡ile române au pre-notificat Comisiei Europene inten郡ia de înfiin郡are a BND în data de 
2 iulie 2020 (SA.57949(2020/PN)), iar serviciile Comisiei analizeaz< în prezent 
compatibilitatea m<surii de creare a BND cu regulile de ajutor de stat, inclusiv în ceea ce 
prive群te activit<郡ile 群i instrumentele financiare pe care le va utiliza noua institu郡ie, discu郡iile 
dintre autorit<郡ile române 群i exper郡ii DG Competition aflându-se într-o faz< avansat<. 

Segmentele 郡int< ale BND 群i produsele financiare care au fost prenotificate CE acopera toate 
categoriile de IMM-uri (inclusiv micro-companii, companii start-up 群i companii cu avantaj 
competitiv (companii inovatoare 群i companiile care activeaz< în domeniul IT), agricultura, 
Cercetare Dezvoltare Inovare, unit<郡i administrativ teritoriale, proiecte mari de infrastructur< 
群i eficien郡< energetic<. 

Printre beneficiarii 郡int< se vor afla 群i exploata郡ii agricole 群i fermieri individuali 群i UAT-uri.  

Banca va sprijini finan郡area pentru cercetare, dezvoltare 群i inovare, cu o concentrare pe 
universit<郡i, unit<郡i de CDI 群i alte institu郡ii, va asigura finan郡<ri pentru infrastructura de 
transport (exclusiv pentru entit<郡i din sectorul public cu activitate în infrastructura de transport) 
群i infrastructura serviciilor de s<n<tate. Eligibile pentru finan郡are vor fi 群i investi郡iile legate de 
eficien郡< energetic<.  

De asemenea, banca va ac郡iona ca administrator de Fond al Fondurilor pentru instrumente 
financiare ale ESIF (prin produse de creditare, garantare 群i equity 群i cvasi-equity). st
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Produsele financiare se vor acorda de c<tre BND cu respectarea legisla郡iei aplicabile în materie 
de ajutor de stat (cu respectarea GBER, Regulamentului de minims sau prin notificare la CE). 

Unele dintre finan郡<ri se vor realiza 群i cu îndeplinirea principiului operatorului privat în 
economia de pia郡<, dar limitat la e群ecurile de pia郡< avute în vedere. 

Investi郡ia realizat< din fonduri PNRR are în vedere, în general, acoperirea unor costuri de 
operare pe care ar trebui s< le suporte BND (sistem IT, consultan郡< în vederea opera郡ionaliz<rii, 
instruire personal etc.). 

În aceste condi郡ii, finan郡area din PNRR constituie ajutor de stat. Suma alocat< din PNRR (10 
mil. de euro) va constitui o parte a sumei totale (3 mld. de lei) cu care statul român va participa 
la capitalul social al BND. În acest context, pentru a clarifica aspectele legate de 
compatibilitatea acestui ajutor, în coresponden郡a pe care autorit<郡ile române o poart< cu 
reprezentan郡ii DG Competition (în contextul prenotific<rii inten郡iei de înfiin郡are a BND) 群i în 
formularul de notificare ce va fi înaintat Comisiei Europene, se va men郡iona existen郡a acestor 
m<suri. 

 

Dezvoltarea capacit<郡ii institu郡ionale pentru gestionarea unui Fond de capital de risc  

În ultimii ani, România s-a pozi郡ionat pe ultimul loc în UE ceea ce prive群te num<rul de 
întreprinderi/1.000 locuitori (circa jum<tate din densitatea medie la nivel UE a IMM-
urilor/1.000 locuitori, conform Eurostat). 訓i în ceea ce prive群te Indicele de inovare în UE, 
România s-a pozi郡ionat pe ultimul loc iar investi郡iile întreprinderilor în activit<郡i de cercetare-
dezvoltare-inovare s-au situat la un nivel ”modest”.  

Datorit< pandemiei generat< de virusul COVID-19 群i a m<surilor de limitare a circula郡iei 
persoanelor, luate începând cu anul 2020, lan郡urile de aprovizionare au fost întrerupte în toat< 
郡ara iar activit<郡ile economice s-au restrâns, cu impact negativ major asupra IMM-urilor care 
s-au confruntat cu deficit de lichidit<郡i, mai ales pentru investi郡ii 群i riscul de faliment. 

Consecin郡ele socio-economice ale pandemiei s-au resim郡it în mod inegal la nivelul regiunilor, 
datorit< diferen郡elor semnificative în ceea ce prive群te investi郡iile, productivitatea muncii 群i 
diversitatea activit<郡ilor economice. Prin urmare, exist< riscul ca disparit<郡ile între regiuni s< 
se adânceasc<, inversând procesul înregistrat în ultimii ani de u群oar< apropriere a regiunilor 
郡<rii fa郡< de Bucure群ti, precum 群i între zonele urbane 群i rurale. 

M<surile luate în anul 2020 de c<tre Guvernul României, de sprijinire a accesului la finan郡are 
pentru IMM-urile afectate de pandemie (de exemplu: IMM INVEST, IMM LEASING 群i IMM 
FACTOR), implementate de Fondul Na郡ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri 
(FNGCIMM), au avut o contribu郡ie major< la asigurarea lichidit<郡ilor IMM-urilor, îns< nevoia 
de finan郡are a investi郡iilor IMM-urilor este înc< foarte mare, mai ales pentru start-up-uri 群i 
scale-up-uri inovatoare. 

Pentru întreprinderile din România, creditele bancare sunt cea mai important< surs< de 
finan郡are extern<, reprezentând aproximativ 11,7% din PIB în 2018 (media UE fiind de 
aproximativ 34% din PIB). Metodele clasice de creditare nu pot r<spunde diferitelor nevoi de 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.III.1 Reforme fiscale  

ｧi reforma sistemului de pensii 

 

 

finan郡are cu care IMM-urile trebuie s< se confrunte în diferite etape ale ciclului lor de via郡<. 
Astfel, ”deficitul de finan郡are” devine un ”deficit de capital de cre群tere”, aceast< situa郡ie fiind 
în mod particular valabil< pentru start-up-uri 群i întreprinderi mici. 

În vederea cre群terii competitivit<郡ii, a capacit<郡ii de inovare, a productivit<郡ii 群i a 
interna郡ionaliz<rii afacerilor din perspectiva unei mai mari integr<ri în pia郡a unic<, IMM-urile, 
în special start-up-uri 群i scale-up-uri inovatoare, au nevoie de investi郡ii care s< fie sus郡inute prin 
instrumente diversificate de finan郡are, pe lâng< finan郡area bancar< clasic<, care s< le asigure 
accesul la capitalul necesar implement<rii de proiecte viabile, cu valoare ad<ugat< ridicat<. Prin 
asigurarea sprijinului financiar necesar dezvolt<rii afacerii se vor crea premisele de majorare a 
contribu郡iei IMM-urilor la veniturile fiscale ale statului. 

Obiectiv 

Reforma vizeaz< dezvoltarea capacit<郡ii institu郡ionale a FNGCIMM cu scopul înfiin郡<rii 群i 
opera郡ionaliz<rii unui Fond de capital de risc, prin intermediul c<ruia se vor finan郡a particip<ri 
directe la capitalul IMM-urilor cu poten郡ial mare de cre群tere, inclusiv start-up-uri 群i scale-up-
uri, dintre care 50% inovatoare, în scopul cre群terii num<rului de întreprinderi capitalizate 群i 
bancabile care implementeaz< proiecte viabile pentru utilizarea de tehnologii avansate 群i pentru 
interna郡ionalizarea întreprinderilor din România. 

Natur</tip sau m<rime: 

Ministerul Finan郡elor, prin FNGCIMM, implementeaz< politici publice, scheme de ajutor de 
stat sau de minimis pentru sprijinirea accesului IMM-urilor la finan郡are. Cu toate acestea, 
bugetele limitate ale programelor guvernamentale gestionate de FNGCIMM, condi郡iile 群i 
costurile mari de creditare impuse de finan郡atori, au f<cut ca deficitul de finan郡are s< r<mân< 
înc< mare, conform analizelor realizate de BNR. 

Chiar dac< programul guvernamental IMM INVEST a avut cel mai mare buget din ultimii 30 
de ani pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de criza generat< de pandemia din anul 2020, 
nevoia de finan郡are este înc< foarte mare. Multe dintre aceste IMM-uri, care au fost sprijinite 
s< dep<群easc< dificult<郡ile din anul 2020 prin instrumentul clasic de finan郡are, respectiv credit 
garantat de stat, în cadrul Programului IMM INVEST, au poten郡ial mare de cre群tere iar 
necesarul lor de capital poate fi asigurat printr-un instrument financiar adecvat, de tip equity. 

De群i în perioada 2014-2020 au fost înfiin郡ate peste 25.000 de noi întreprinderi prin programele 
Start-up Nation, Romania Start-up Plus 群i Diapora Start-Up, cele mai multe apelând la credite 
garantate de FNGCIMM, acestea vor avea în continuare nevoie de finan郡are pentru dezvoltarea 
afacerii. Dintre aceste IMM-uri (de tip start-up), multe 群i-au exprimat interesul pentru apelarea 
la mai multe forme de finan郡are, în special pentru investi郡iile în tehnologii inovatoare. În acest 
sens, FNGCIMM poate sprijini IMM-urile din portofoliul s<u precum 群i altele, de tip start-up 
sau scale-up, atât prin produsele sale clasice de garantare dar 群i printr-un instrument nou, de 
capital de risc, care s< furnizeze mai ales întreprinderilor mici dar cu poten郡ial mare de cre群tere, 
necesarul de capital pentru investi郡ii 群i dezvoltarea afacerii, în concordan郡< cu regulile privind 
ajutorul de stat. Pe parcursul dezvolt<rii afacerilor întreprinderilor sprijinite prin participare la 
capital de c<tre Fondul de capital de risc, dac< acestea vor avea nevoie 群i de credite comerciale, 
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FNGCIMM poate s< le garanteze - din fonduri proprii sau în administrare - creditele comerciale 
ob郡inute de la finan郡atorii prezen郡i pe pia郡a din România (b<nci sau IFN-uri). FNGCIMM are 
conven郡ii de colaborare cu to郡i finan郡atorii din 郡ar<. Garan郡iile vor fi acordate de FNGCIMM în 
condi郡ii de pia郡<, cu respectarea Comunic<rii Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 群i 
88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub form< de garan郡ii, nr. 155/2008. 

Cine 群i/sau ce este vizat de reform<: 
Reforma prive群te: structura 群i activitatea FNGCIMM (acumularea experien郡ei în instrumente 
de capital de risc);  
Impactul Reformei este asupra: FNGCIMM 群i ulterior asupra BND (2026), IMM-urilor, start-
up-uri 群i scale-up-uri. 

Implementare:  

Ministerul Finan郡elor este responsibil pentru reform< 群i FNGCIMM este institu郡ia financiar< 
care va implementa m<sura. Astfel, efortul de implementare va fi condus de la nivel central. 

Dezvoltarea capacit<郡ii de înfiin郡are 群i gestionare a unui Fond de Capital de Risc în cadrul 
FNGCIMM, singura institu郡ie financiar< nebancar< cu capital integral de stat, va deschide noi 
oportunit<郡i de finan郡are pentru start-up-uri 群i scale-up-uri, inclusiv inovatoare, printr-un 
instrument financiar nou, la un cost corect. În plus, FNGCIMM a dezvoltat o rela郡ie de 
încredere 群i colaborare cu IMM-urile din portofoliul s<u vast de clien郡i, din toate domeniile de 
activitate, de m<rime 群i maturitate divers<. 

Asisten郡a tehnic< va sprijini FNGCIMM 群i Ministerul Finan郡elor în elaborarea 群i promovarea 
cadrului legal pentru înfiin郡area unui Fond de Capital de Risc în cadrul FNGCIMM, luându-se 
în considerare inclusiv eventualele autoriz<ri suplimentare necesare 群i va asigura cuno群tin郡ele 
necesare opera郡ionaliz<rii Fondului de capital de risc pentru salaria郡ii FNGCIMM care se vor 
ocupa de acest instrument financiar. 

Dup< adoptarea cadrului legal 群i furnizarea cuno群tin郡elor 群i expertizei necesare implement<rii 
noului produs, capitalul social al FNGCIMM va fi majorat cu sumele ce urmeaz< a fi investite 
de Fondul de Capital de Risc în IMM-uri în vederea opera郡ionaliz<rii noului instrument 
financiar. Astfel, în anul 2024, capitalul social al FNGCIMM va fi majorat cu 20 milioane de 
euro, bani de la bugetul de stat. Procesul de opera郡ionalizare a Fondului de capital de risc va fi 
coordonat de c<tre FNGCIMM, pe baza materialelor elaborate de consultantul angajat. 

FNGCIMM nu va ob郡ine avantaje economice din capitalizarea sa cu sumele destinate 
investi郡iilor în IMM-urile finan郡ate de Fondul de Capital de Risc întrucât decizia privind 
utilizarea acestor sume este atributul exclusiv al Comitetului de Investi郡ii, organism 
independent de FNGCIMM. Suma pentru capitalizarea FNGCIMM va fi transferat< într-un 
cont distinct, din care se vor acoperi investi郡iile în IMM-uri 群i acoperirea cheltuielilor cu 
asisten郡a tehnic< 群i consultan郡a precum 群i plata exper郡ilor din Comitetul de Investi郡ii, efectuat< 
pe baza unor criterii de performa郡< stabilite în cadrul de reglementare al Fondului de capital de 
risc. 

FNGCIMM va sus郡ine activitatea Fondului de capital de risc cu toate serviciile suport necesare 
(contabilitate separat<, sistem IT dedicat, personal de specialitate, servicii RU 群i salarizare. 
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logistic< etc.) f<r< a percepe plata acestor costuri din suma destinat< Fondului de capital de 
risc. 

Surplusurile ob郡inute din suma care majoreaz< capitalul social al FNGCIMM pentru Fondul de 
capital de risc (de expl. dobânzi din plasamente) vor fi utilizate pentru reîntregirea sumelor 
investite în IMM-urile finan郡ate de Fondul de capital de risc, acoperirea pierderilor pân< la 
atingerea rentabilit<郡ii maxime a investi郡iilor în IMM-uri, plata Comitetului de Investi郡ii. 

Expunerea FNGCIMM va fi aceea群i, fiind raportat< la capitalul s<u ini郡ial, nu dup< majorare.  

Fondul de Capital de Risc va fi organizat în cadrul FNGCIMM ca structur< distinct<, pentru a 
asigura conformarea la cerin郡ele legisla郡iei UE.  

În legisla郡ia incident< organiz<rii Fondului de capital de risc vor fi reglementate aspectele 
privind nivelul comisioanelor de administrare 群i condi郡iile în care vor fi atra群i investitori 
priva郡i.  

FNGCIMM va aloca resursele suplimentare necesare organiz<rii acestei activit<郡i noi pentru 
Fondul de capital de risc, pe baza fundament<rii prezentate de consultantul selectat pentru 
înfiin郡area 群i opera郡ionaliz<rii acestui Fond, prin resurse puse la dispozi郡ie de MF în calitate de 
ac郡ionar unic, potrivit bazei legale de func郡ionare. 

FNGCIMM va fi responsabil pentru administrarea Fondului de Capital de Risc, dar selectarea 
群i aprobarea investi郡iilor va fi atributul Comitetului de Investi郡ii, organism independent de 
FNGCIMM, compus din exper郡i independen郡i ale群i pe baza criteriilor de selec郡ie stabilite în 
cadrul legal de înfiin郡are 群i func郡ionare al Fondului.  

Organizarea Fondului de capital de risc în cadrul FNGCIMM se bazeaz< pe experien郡a acestei 
institu郡ii de a gestiona un portofoliu mare de clien郡i de tip IMM 群i pe sistemul de monitorizare 
a ajutorului de stat acordat acestora pe care îl are deja implementat.  

Un alt avantaj pe care îl asigur< utilizarea FNGCIMM ca vehicul pentru func郡ionarea Fondului 
de capital de risc îl reprezint< rela郡iile de colaborare pe care le are stabilite cu toti finan郡atorii 
existen郡i pe pia郡<, conven郡iile de colaborare cu ace群tia putând fi extinse 群i pentru atragerea de 
investi郡ii private.  

De asemenea, trebuie men郡ionat c< FNGCIMM dispune de resurse umane specializate în 
sectorul financiar-bancare, iar prin cursuri de perfec郡ionare acestea vor dobândi capacitatea de 
a gestiona 群i noua activitate, a Fondului de capital de risc. 

În plus, sistemul informatic al FNGCIMM este adaptat activit<郡ilor unei institu郡ii cu capital de 
risc, deci poate fi extins 群i adaptat noii activit<郡i. 

Realizarea strategiei de exit a participa郡iilor de郡inute de Fondul de capital de risc pentru 
rezilien郡< economic< din întreprinderile finan郡ate se va efectua conform procedurii detaliate în 
Strategia de exit. În toate cazurile, lichidarea participa郡iilor efectuate de Fondul de capital de 
risc se va face în conformitate cu practicile standard de pe pia郡<, pentru a asigura structura de 
investi郡ii de tip autosus郡inere a Fondului de Capital de Risc. st
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Opera郡ionalizarea unui astfel de instrument de equity în cadrul FNGCIMM ar crea premisele 
ca la momentul fuziunii FNGCIMM cu Banca Na郡ional< de Dezvoltare a României, dup< ce 
aceasta devine func郡ional<, s< contribuie la formarea expertizei b<ncii în gestionarea acestui tip 
de instrument financiar, prin preluarea personalului specializat 群i a fondului de capital de risc 
de la FNGCIMM. Dup< cum s-a precizat la prezentarea Reformei 7.1, BND va introduce 
produsele financiare mai riscante, cum este 群i cazul celor de tip equity, dup< primii patru ani 
de func郡ionare 群i în acest sens, la implementarea Fondului de capital de risc în cadrul 
FNGCIMM se vor avea in vedere acelea群i principii urm<rite pentru înfiin郡area 群i func郡ionarea 
BND, inclusiv în ceea ce prive群te evaluarea pe baz< de piloni a capacit<郡ii FNGCIMM de a 
gestiona fonduri europene. Se preconizeaz< ca fuziunea FNGCIMM cu BND s< aib< loc în 
jurul anului 2026. 

InvestiМii finanМate: 

• Cheltuieli de consultan郡< 群i asisten郡< tehnic< pentru dobândirea de expertiz< în domeniul 
instrumentelor de tip equity. 

Ajutor de stat: 

Din perspectiva ajutorului de stat, înfiin郡area Fondului de Capital de Risc în condi郡iile descrise 
mai sus conduce la urm<toarele concluzii: 

 nu exist< elemente de ajutor de stat implicate în viitoarea majorare a capitalului social al 
FNGCIMM, deoarece nu vor exista avantaje pentru FNGCIMM urmare acestei 
opera郡iuni. În fapt, FNGCIMM va ac郡iona asemenea unui vehicul utilizat pentru 
transferul tuturor avantajelor c<tre IMM-urile finan郡ate de Fondul de capital de risc 群i, în 
plus, î群i va folosi propriile resurse pentru a acoperi serviciile de sprijin (cu excep郡ia 
Comitetului pentru investi郡ii). Sumele necesare procesului de majorarea a capitalului 
social al FNGCIMM nu vor fi alocate din surse PNRR ci de la bugetul de stat (20 
MEUR). 

 la nivelul beneficiarilor finali - IMM-urile, sprijinul prin intermediul Fondului de Capital 
de Risc va fi acordat în cadrul unei scheme de ajutor de minimis, elaborat< în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013. Bugetul schemei de 
ajutor de minimis va fi acoperit din suma care va majora capitalul social al FNGCIMM 
cu destina郡ia acoperirii sumele ce urmeaz< a fi investite de Fondul de capital de risc în 
IMM-uri, stabilit< de ac郡ionarul unic al FNGCMM, Statul Român reprezentat de 
Ministerul Finan郡elor 群i nu va fi asigurat din fonduri PNRR. 

 de asemenea, pentru evitarea acord<rii unor ajutoare de stat indirecte, investi郡iile necesare 
opera郡ionaliz<rii Fondului de Capital de Risc se vor realiza prin apelarea la proceduri 
competitive, transparente, nediscriminatorii, necondi郡ionate 群i suficient promovate. 

Impedimente: 

Posibile obstacole în implementarea reformei sunt: 

• Posibile întârzieri în contractarea consultan郡ilor externi cu experien郡< relevant<.  
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Ac郡iunile propuse pentru contracararea dificult<郡ilor de implementare sunt: 

• folosirea experien郡ei MF în angajarea de consultan郡i externi pentru servicii de consultan郡< 
群i asisten郡< tehnic< necesare 群i gestionarea corespunz<toare a riscurilor. 

Orizont implementare:   

La momentul opera郡ionaliz<rii Fondului de capital de risc, sumele investite vor fi sub forma de 
participa郡ii la capitalul social al IMM-urilor de pân< la maximum 30% din finan郡area necesar< 
IMM-urilor (max. 200.000 euro/întreprindere cu respectarea legisla郡iei din domeniul ajutorului 
de stat), 群i în completare pân< la atingerea a 100% din necesarul de finan郡are al acestor IMM-
uri prin garan郡ii acordate în condi郡ii de pia郡< de c<tre FNGCIMM din fonduri proprii 群i sume 
primite în administrare. 

Pe toat< perioada de func郡ionare a Fondului de capital de risc, activitatea întreprinderilor 
finan郡ate va fi monitorizat< 群i, dac< va fi cazul, FNGCIMM va garanta, din fonduri proprii 群i 
sume primite în administrare, creditele comerciale necesare acestora pentru implementarea 
proiectelor, credite contractate de la finan郡atori (b<nci, IFN-uri) care au conven郡ii de colaborare 
cu FNGCIMM. Garan郡iile vor fi acordate de FNGCIMM în condi郡ii de pia郡<, cu respectarea 
Comunic<rii Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 群i 88 din Tratatul CE privind 
ajutoarele de stat sub form< de garan郡ii, nr. 155/2008. 

Realizarea strategiei de exit a participa郡iilor de郡inute de Fondul de capital de risc din 
întreprinderile finan郡ate se va efectua conform procedurii detaliate în Strategia de exit 群i 
prezentat< în schema de ajutor de minimis. În toate cazurile, lichidarea participa郡iilor efectuate 
de Fondul de capital de risc se va face în conformitate cu practicile standard de pe pia郡<, pentru 
a asigura structura de investi郡ii de tip autosus郡inere a Fondului de Capital de Risc. 

Indicator opera郡ional: 

Aproximativ 15 angaja郡i din cadrul FNGCIMM vor fi instrui郡i pentru gestionarea unui fond de 
capital de risc (S2 2022). 

 

SISTEMUL DE PENSII 

Reforma 7. Reforma sistemului public de pensii 

Provoc<ri: 

Asigurarea sustenabilit<郡ii financiare a bugetului de asigur<ri sociale de stat în contextul 
acceler<rii tendin郡ei de sc<dere 群i îmb<trânire a popula郡iei României cu un num<r tot mai redus 
de contributori (salaria郡i pl<titori de contribu郡ii sociale) 群i tot mai mare de beneficiari 
(pensionari din sistemul public) devine o sarcin< tot mai dificil<, necesitând aloc<ri tot mai 
mari de la Bugetul de Stat pentru men郡inerea în echilibru a Bugetului Asigur<rilor Sociale de 
Stat. 

Necesitatea implement<rii Regulamentului UE nr. 1724/2018 - în scopul punerii la dispozi郡ia 
beneficiarilor a serviciului electronic de interac郡iune cu casele teritoriale de pensii în vederea 
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ob郡inerii presta郡iilor de pensie. Implementarea acestui regulament are ca scop punerea la 
dispozi郡ia beneficiarilor, pensionari 群i asigura郡i a serviciului electronic de interac郡iune cu casele 
teritoriale de pensii în vederea ob郡inerii presta郡iilor de pensie, confirmarea de primire a 
solicit<rii sau decizia referitoare la drepturile de pensie. Informa郡iile vor fi suficient de 
cuprinz<toare care vor include toate datele necesare pentru ca utilizatorii s< în郡eleag< drepturile 
群i obliga郡iile ce le revin. 

Identificarea de solu郡ii privind asigurarea unor pensii adecvate 群i echitabile pentru to郡i 
beneficiarii sistemului public de pensii corelate cu contribu郡ia acestora adus< în timpul vie郡ii 
active la bugetul asigur<rilor sociale de stat. 

Pensionarea la vârste diferite pentru b<rba郡i 群i femei, coroborat< cu o perioad< de contribu郡ie 
mai scurt< în cazul femeilor, duce la un decalaj de pensii considerabil între femei 群i b<rba郡i, 
element semnalat 群i în recomand<rile EC (RST) din 2019.  

Corectarea disfunc郡iilor 群i inechit<郡ilor dintre diferite categorii de beneficiari, în vederea 
restabilirii încrederii în sistemul public de pensii, eliminarea inechit<郡ilor dintre beneficiarii 
sistemului public de pensii din România. 

În sistemul public românesc, dreptul de pensie este un drept individual, iar cuantumul pensiei, 
ca venit de înlocuire a salariului ca urmare a ivirii riscului b<trâne郡ii, invalidit<郡ii, deces, este 
calculat în func郡ie de perioada de contribu郡ie 群i de nivelul veniturilor realizate de fiecare 
persoan< în timpul vie郡ii active. 

În prezent îns<, legisla郡ia din domeniul pensiilor, cu numeroasele modific<ri 群i complet<ri 
legislative, a determinat multe inechit<郡i care au generat nemul郡umiri pensionarilor afla郡i în 
plat< cu cuantumuri diferite, de群i au realizat aceea群i perioad< de contribu郡ii. Inechit<郡ile au fost 
generate în primul rând de folosirea unui parametru diferit raportat la  anul na群terii 群i data 
pension<rii.  

Experien郡a implement<rii legisla郡iei în domeniul sistemului public de pensii de-a lungul 
ultimilor ani a demonstrat existen郡a unui deficit de expertiz< la nivelul MMPS 群i CNPP. În 
plus, realizarea unor analize comparative cu sisteme de pensii publice din alte state se poate 
dovedi benefic< din perspectiva prelu<rii unor modele de bune practici, respectiv principii 
fundamentale de concepere, organizare 群i administrare a sistemului de pensii. 

România se confrunt< cu o problem< demografic< serioas<: popula郡ia va continua s< scad<, 
num<rul salaria郡ilor va descre群te, cel al pensionarilor va cre群te 群i, deci, raportul dintre salaria郡i 
群i pensionari se va diminua. În aceste condi郡ii, sistemul de pensii trebuie s< asigure un nivel de 
via郡< decent pensionarilor, în condi郡iile men郡inerii sustenabilit<郡ii bugetare. În acest scop, sunt 
necesare interven郡ii coordonate în întreg sistemul public cu privire la stimularea continu<rii 
activit<郡ii, stagiul de cotizare, formula de calcul 群i mecanismele de indexare. 

Sustenabilitatea este un subiect important pe agenda european<, fiind analizat< prin mai mul郡i 
indicatori ce sunt monitorizati în diferite publica郡ii periodice ale Comisiei Europene. 
Sustenabilitatea finan郡elor publice are la baz< o serie de factori determinan郡i, atât factori 
cantitativi cât 群i factori calitativi precum: pozi郡ia bugetar< ini郡ial< din prisma deficitului bugetar 
în raport cu nivelul datoriei, costul îmb<trânirii popula郡iei 群i modificarea structurii demografice 
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cu implica郡iile aferente, calitatea cheltuielilor publice precum 群i destina郡ia acestora, etc. 
Evaluarea situa郡iei României a fost influen郡at< semnificativ de prevederile legii pensiilor care 
includeau o cre群tere de semnificativ< a punctului de pensie 群i modific<ri ale formulei de calcul 
a pensiilor. 

Estim<rile din Raportul de îmb<trânire a populatiei (Ageing Report 2021) indic< o cre群tere a 
cheltuielilor cu pensiile comparativ cu evalu<rile anterioare. Exerci郡iul precedent (anul 2018) 
al Raportului privind îmb<trânirea popula郡iei prezenta o evolu郡ie echilibrat< a costurilor 
bugetare, media european< a sporului cheltuielilor strict legate de îmb<trânirea popula郡iei fiind 
de 1,7 pp. În runda de proiec郡ie 2021, dou< treimi din totalul statelor membre estimeaz<, la 
orizontul anului 2070, o cre群tere mai pronun郡at< a ponderii în PIB a acestui tip de cheltuieli. 
Efortul general în rândul statelor membre se îndreapt< 群i mai departe în direc郡ia ajust<rilor 群i 
reformelor din sectoarele pensiilor, s<n<t<郡ii 群i asisten郡ei sociale. 

Cre群terea cheltuielilor cu pensiile este determinat< atât de index<rile ad-hoc ale punctului de 
pensie, de formula de indexare mai generoas< pe termen lung dar 群i de recalcularea pensiilor 
prin noua formul< de calcul, potrivit Legii nr.127/2019. În perioada 2013-16 indexarea 
punctului de pensie a fost în medie de aproximativ 4% pe an, dar începând cu anul 2017 
cre群terile ad-hoc au inceput sa fie mai pronun郡ate (punctul de pensie a crescut cu 65% în 
perioada 2017-20). Proiec郡iile incluse în Raportul privind îmb<trânirea popula郡iei, edi郡ia 2021, 
indic< o cre群tere a ponderii cheltuielilor cu pensiile din pilonul 1, de la 8,1% din PIB în anul 
2019 la circa 14% din PIB la finele decadei 2040-50, urmat< de o sc<dere treptat<, c<tre finele 
perioadei de prognoz< în 2070.  

România înregistreaz< un risc ridicat privind sustenabilitatea, determinat de cre群terile mari ale 
cheltuielilor cu pensiile estimate, având în vedere legisla郡ia în vigoare (Legii nr.127/2019). În 
Raportul de monitorizare a sustenabilit<郡ii datoriei publice, publicat la începutul anului 2021, 
comparativ cu raportul anterior, România înregistreaz< o cre群tere a riscului privind 
sustenabilitatea finan郡elor publice pe termen scurt de la nivel sc<zut la nivel ridicat. Astfel, 
Romania se al<tur< unui grup restrâns de state membre care înregistreaz< risc ridicat pe toate 
orizonturile de timp analizate. Raportul precizeaz< c<, în cazul României, clasifica郡ia de risc 
ridicat este determinat< 群i de cre群terea cheltuielilor cu îmb<trânirea popula郡iei. Comparativ cu 
evolu郡iile la nivel european, ritmul de majorare a cheltuielilor legate de îmb<trânirea popula郡iei 
este caracterizat în România de o modificare accentuat< a piramidei vârstelor. 
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Gdafic ┷す Smdpcmpda aHap<aｨiei RHBâCiei îC aCp< ┸┶┸┶-2090 

Smdpcmpda PHap<aｨiei RHBâCiei  
îC aCp< ┸┶┸┶  

Smdpcmpda PHap<aｨiei RHBâCiei  
îC aCp< ┸┶┿┶  

 

Spdgaす EpdHgmam- EUROPOP ┸┶┷┿ 

 

Schimb<rile demografice vor modifica structura popula郡iei României. Amploarea 群i viteza 
îmb<trânirii popula郡iei depind de tendin郡ele viitoare în ceea ce prive群te speran郡a de via郡<, 
fertilitatea 群i migra郡ia. Procesul de îmb<trânire va modifica raportul dintre popula郡ia la vârsta 
de pensionare 群i popula郡ia activ<, ceea ce va aduce schimb<ri în structura pe vârste 群i implica郡ii 
pe pia郡a for郡ei de munc<. Raportul dintre persoanele în vârst< de peste 65 de ani 群i cele în vârst< 
de munc< (15-64 de ani) va cre群te, ceea ce înseamn< c< în perspectiva urm<torilor ani sistemul 
public de pensii va avea resurse mai diminuate în raport cu cheltuielile. Rezultatele previziunii 
demografice oferite de Eurostat pentru România4, indic< o sc<dere semnificativ< a popula郡iei, 
cu 5,7 milioane persoane mai pu郡in în 2070 comparativ cu anul 2019. De群i popula郡ia tân<r< 
este în sc<dere ca urmare a num<rului tot mai redus al femeilor aflate la vârsta de fertilitate, 
exist< totu群i o serie de semnale pozitive din cre群terea ratei fertilit<郡ii. Pe de alt< parte, conform 
estim<rilor Eurostat (EUROPOP2019), în România, speran郡a de via郡< la na群tere pentru b<rba郡i 
este estimat< s< creasc< cu aproximativ 12 ani pe parcursul perioadei de proiec郡ie, de la 71/9 în 
2019 la 83/5 ani în 2070. Speran郡a de via郡< la na群tere este estimat< s< creasc< cu 9 ani pentru 
femei, de la 79/5 ani în 2019 la 88/5 în 2070, ceea ce indic< o u群oar< convergen郡< a speran郡ei 
de via郡< între b<rba郡i 群i femei. Pe termen mediu 群i lung, evolu郡ia sectorului de pensii va fi  
influen郡at< de perspectivele demografice date de evolu郡ia ratei natalit<郡ii 群i a speran郡ei de via郡< 
群i de procesul natural de îmb<trânire a popula郡iei. 

Obiective: 

În preg<tirea reformei sistemului de pensii, va fi elaborat<, cu asisten郡< tehnic< din partea 
institu郡iilor financiare interna郡ionale cu expertiz< în domeniu, o propunere de politic< 

 

4 Eurostat – EUROPOP 2019 
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public</strategie. Aceasta va prezenta o viziune pe termen scurt, mediu 群i lung, stabilind un 
echilibru între vulnerabilitatea pensionarilor în raport cu alte categorii sociale, modalitatea de 
stabilire a pensiilor acordate acestora 群i necesitatea sustenabilit<郡ii financiare a sistemului de 
pensii publice. 

Va fi realizat< de asemenea o analiz< a  pensiilor speciale în vederea identific<rii unor solu郡ii 
concrete care s< vizeze corectarea inechit<郡ilor dintre beneficiarii acestor categorii de pensii 群i 
beneficiarii din sistemul public de pensii din punct de vedere al aspectului contributivit<郡ii 
luând în considerare 群i jurispruden郡a Cur郡ii Constitu郡ionale. O lege în acest sens va fi aprobat< 
în Parlament în trimestrul 4 din 2022. 

În baza obiectivelor 群i m<surilor stabilite prin strategie, va fi elaborat un cadru legislativ robust 
care s< corecteze dezechilibrele – Recomand<rile de 軍ar< 群i analiza din rapoartele Comisiei 
Europene indic< aceste dezechilibre masive induse mai ales de c<tre legea 127/2019. Aceast< 
lege va fi înlocuit< cu noua legisla郡ie men郡ionat< aici, elemementele pozitive urmând a fi 
p<strate.  

Noua legisla郡ie va include un mecanism de majorare a pensiilor clar 群i corelat cu realit<郡ile 
economice, având la baz< indicatori reali 群i predictibili, care s< genereze încredere în sistem 
concomitent cu asigurarea unei predictibilit<郡i reale a evolu郡iei pensiilor publice. Vom urm<ri 
înt<rirea principiului contributivit<郡ii astfel încât, cuantumul pensiei s< reflecte activitatea 
profesional< 群i contribu郡ia la sistemul public de pensii, în raport de veniturile realizate de 
asigurat. Cheltuielile cu pensiile se vor concentra pe cre群terea mai mare a pensiilor mici. Chiar 
dac< se a群teapt< c< nivelul pensiei medii va cre群te, 郡inând cont de cre群terea economic< a 
României în urm<torii ani, cheltuielile totale cu pensiile nu vor cre群te ca pondere în valoarea 
total< a PIB-ului, astfel încât indicatorul de sustenabilitate pe termen mediu 群i lung s< nu indice 
un risc ridicat. Un mecanism de monitorizare va fi creat în acest sens pentru a asigurarea 
sustenabilitatea fiscal<, utilizând inclusiv instrumentul dezvoltat de Ministerul Finan郡elor 群i 
finan郡at prin Investi郡ia 4 descris< mai sus. 

Solu郡ia legislativ< trebuie s< aib< în vedere asigurarea sustenabilit<郡ii 郡inând seama c< ea trebuie 
aplicat< tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii; aplicarea formulei de calcul doar 
pentru noii pensionari nu reprezint< o op郡iune, deoarece excluderea de la aplicarea noii formule 
a pensiilor aflate în plat< ar reprezenta o nou< inechitate, ceea ce ar genera noi nemul郡umiri 群i, 
pe cale de consecin郡<, ob郡inerea drepturilor în instan郡<. 

Se va încuraja 群i diversificarea activelor în care pot fi investite fondurile de pensii administrate 
privat – Pilon II pentru majorarea investi郡iilor pe pia郡a din România. 

Fundamentarea tuturor aceste noi acte legislative referitoare la sistemul de pensii, precum 群i 
impactul bugetar al acestuia vor face obiectul analizei 群i avizului Ministerului de Finan郡e. 

La fundamentarea noului cadru legislativ se va utiliza inclusiv expertiz< extern<, prin 
contractarea unor servicii de consultan郡< din partea unei institu郡ii financiare interna郡ionale, care 
s< creeze premisele elabor<rii unei legisla郡ii moderne 群i sustenabile în domeniul pensiilor 
publice. 
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Implementare: 

Implementarea reformei va fi asigurat< de c<tre MMPS 群i CNPP, care au demarat deja procesul 
de elaborare a noului cadru legislativ, în strâns< cooperare cu Ministerul Finan郡elor Publice. 

În paralel, MMPS va ini郡ia discu郡ii la nivelul institu郡iilor financiare interna郡ionale cu expertiza 
relevant< în domeniu, urmând a contracta servicii de asisten郡< tehnic< pentru definitivarea noii 
legisla郡ii în domeniul pensiilor publice. 

Nu în ultimul rând, în cadrul procesului de elaborare a noii legi, se va proceda la consultarea 
tuturor entit<郡ilor reprezentative din societatea civil< (asocia郡iile reprezentative ale 
pensionarilor, sindicate, patronate) etc. 

În final, MMPS va propune modificarea legisla郡iei aferente în Guvern spre a fi ulterior adoptat< 
de c<tre Parlament. Elementele avute în vedere la reformarea sistemului public de pensii sunt: 

- O formul< nou< de calcul a pensiei bazat< pe num<rul total de puncte realizat de titular 
având în vedere principiul contributivit<郡ii astfel încât cuantumul pensiei s< 郡in< cont 
integral de contribu郡iile de asigur<ri sociale pl<tite f<r< s< mai intervin< al郡i factori în 
stabilirea acestuia. 

- valorificarea veniturilor brute realizate pân< la data de 01.04.2001 pentru care s-au 
calculat contribu郡ii de asigur<ri sociale în vederea atingerii obiectivului asumat de a 
putea pl<ti o pensie decent< celor c<rora aceste venituri nu le-au fost luate în calcul la 
momentul stabilirii cuantumului pensiei. 

- stimularea continu<rii vie郡ii active a celor care au împlinit vârsta de pensionare în 
vederea echilibr<rii bugetului asigur<rilor sociale, reducând astfel cre群terea num<rului 
de pensionari concomitent cu cre群terea num<rului celor care contribuie. 

- contractul de asigurare cu privire la cump<rarea de vechime oferind posibilitatea celor 
ce nu îndeplinesc condi郡iile de pensionare (stagiu minim de cotizare de 15 ani) s<-群i 
achizi郡ioneze diferen郡a de stagiu necesar< ob郡inerii unei pensii, evitând astfel r<mânerea 
f<r< niciun venit la momentul atingerii vârstei de pensionare.   

- stagiul complet de cotizare nu va mai fi utilizat în noua formul< de calcul, acesta va 
avea un rol determinant doar în stabilirea eligibilit<郡ii condi郡iilor categoriei de pensie, 
f<r< impact în noua  formula de calcul pentru determinarea cuantumului pensiei, nu se 
va utiliza împ<r郡irea num<rului de puncte realizate la un numitor  stagiu de cotizare).  

- modificarea categoriei de pensie anticipat<. 

- digitalizarea func郡ion<rii sistemului de pensii private 群i diversificarea investi郡iilor din 
pilonul II de pensii. 

Se urm<re群te astfel înt<rirea principiului contributivit<郡ii, ca principiu de baz< al sistemului 
public de pensii, astfel încât s< se asigure o leg<tur< real< între veniturile asigurate 群i cuantumul 
presta郡iilor pentru un num<r de aproximativ 5 milioane de pensionari afla郡i în plat<, precum 群i 
pentru viitorii pensionari.  
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În vederea asigur<rii unei predictibilit<郡i reale a evolu郡iei pensiilor publice, formula de calcul 
prev<zut< în noua legisla郡ie va rezolva 群i problema index<rii acestora, pe baza unor indicatori 
macro-economici, reali 群i predictibili, în perfect< corelare cu realit<郡ile economice. În prezent, 
inten郡ia este ca mecanismul de indexare s< fie format din 100% infla郡ia anual< 群i 50% din 
cre群terea anual< a salariului mediu brut pe economie. În acest fel, va fi asigurat< echivalen郡a 
veniturilor din pensii, indiferent de anul pension<rii. Vor fi prev<zute mecanisme împotriva 
index<rilor ad-hoc ale punctului de pensie, în func郡ie de cele mai bune practici la nivel 
interna郡ional în aceast< privin郡<, astfel cum vor rezulta în faza elabor<rii propunerii de politic< 
public<. 

În practica judiciar< potrivit Deciziei nr. 19/2012 a ÎCCJ, s-a stabilit, în interpretarea 群i 
aplicarea prevederilor art.2 lit.2 群i art.164 alin.2 群i 3 din Legea nr.19/2000 privind sistemul 
public de pensii 群i asigur<ri sociale, 群i pct. V din anexa la OUG nr. 4/2005 privind recalcularea 
pensiilor din sistemul public de pensii, provenite din fostul sistem al asigur<rilor sociale, c< 
sporurile 群i alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 01.04.2001 vor fi luate în 
considerare la stabilirea 群i recalcularea pensiilor din sistemul public dac< au fost incluse în baza 
de calcul conform legisla郡iei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de munc< sau în adeverin郡e 
eliberate de c<tre unit<郡i 群i pentru care s-a pl<tit contribu郡ia de asigur<ri sociale. În acest 
context, parte din sporurile 群i veniturile salariale care nu au fost men郡ionate în Anexa nr.15 din 
Normele de aplicare aprobate prin HG nr.257/2011 la Legea nr.263/2010 precum: acord global, 
premii, prim< de vacan郡<, ore suplimentare, etc. nu se valorific< la calculul pensiilor, de群i în 
adeverin郡ele eliberate de angajatori se precizeaz< faptul c< a fost re郡inut CAS, contribuind astfel 
la cre群terea inechit<郡ilor dintre pensionari. Nemul郡umirile pensionarilor legate de 
nevalorificarea acestor sporuri, au pus presiune pe bugetul asigur<rilor sociale de stat, 
concretizate în numeroasele sentin郡e emise la nivelul CNPP, care au corectat în cea mai mare 
parte aceste inechit<郡i. Num<rul litigiilor din ultimii 5 ani a fost de 25.000 de dosare, iar 
cheltuielile judiciare 群i extrajudiciare derivate din ac郡iuni în reprezentarea intereselor statului 
s-au ridicat la valoarea de 42.150.434 lei, ceea ce justific< abordarea acestui aspect prin noul 
act normativ. 

Se are în vedere 群i crearea unui cadru legal care s< permit< op郡iunea persoanelor care 
îndeplinesc condi郡iile de pensionare s< r<mân< active dup< vârsta de 65 de ani , în mod voluntar 
pentru femei 群i b<rba郡i. Se va stimula astfel îmb<trânirea activ< 群i valorificarea avantajelor 
competitive ale lucr<torilor vârstnici, inclusiv experien郡a vast< a acestora.  Pentru stimularea 
r<mânerii în activitate, dup< vârsta standard de pensionare, se va propune aplicarea unei 
major<ri asupra punctajelor anuale acordate persoanelor care opteaz< pentru r<mânerea în 
activitate pân< la vârsta de 70 de ani. Aceste m<suri vor fi avute în vedere 群i în noua Lege 
privind sistemul public de pensii, 郡intind în acest fel egalizarea vârstei standard de pensionare 
群i crescând veniturile poten郡iale la bugetul asigur<rilor sociale de stat în paralel cu o mai bun< 
colectare, asigurat< de Ministerul de Finan郡e, prin Agen郡ia Na郡ional< de Administrare Fiscal< 
(ANAF). 

În prezent, vârsta standard de pensionare pentru b<rba郡i este de 65 de ani, iar pentru femei 
vârsta standard de pensionare este de 61 de ani 群i 6 luni 群i cre群te e群alonat pân< în anul 2030, la 
63 de ani.  
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Defini郡ia stagiului de cotizare se reg<se群te în actuala legisla郡ie privind sistemul public de pensii 
群i va fi preluat< ca atare 群i în noua propunere de lege. 

- Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât 群i pentru b<rba郡i 

- Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât 群i pentru b<rba郡i 

Pentru diverse categorii profesionale exist< excep郡ii de la regula stagiului complet de cotizare, 
ce vor fi analizate în perspectiva prelu<rii acestora în noua legisla郡ie. 

În noul act normativ, se are în vedere modificarea categoriei de pensie anticipat<, iar persoanele 
care au realizat cel pu郡in 8 ani peste stagiul complet de cotizare  pot solicita pensie pentru limit< 
de vârst< cu reducerea vârstei standard, cu cel mult 5 ani. Acest tip de pensie este reglementat 
群i de legisla郡ia european<, acordat ca o recompens< pentru persoanele care au contribuit o 
perioad< mult mai mare la sistemul de pensii decât perioada de contribu郡ie prev<zut< de lege. 

Totodat<, prin prevederile propuse de noua lege se va avea în vedere renun郡area la indicele de 
corec郡ie, care a contribuit la adâncirea inechit<郡ilor din sistem, iar perioadele asimilate, precum 
stagiu militar, studii universitare, concedii pentru cre群terea copiilor, vor fi p<strate 群i 
valorificate  la calculul pensiilor de limita de vârsta 群i invaliditate. 

În urma recalcul<rii tuturor dosarelor, nivelul mediu al pensiilor va cre群te pe seama cre群terii cu 
prec<dere a pensiilor mici, men郡inând îns< ponderea cheltuielilor cu pensiile în PIB, astfel încât 
indicatorul de sustenabilitate pe termen mediu 群i lung s< nu indice un risc ridicat. Acest lucru 
este de natur< a evita vulnerabilizarea sistemului 群i afectarea suplimentar< a sustenabilit<郡ii 
acestuia. Nivelul cheltuielilor cu pensii în raport cu PIB va fi monitorizat printr-un instrument 
dedicat. 

Noul sistem de pensii va prevedea plata unei pensii minime, a c<rei valoare va fi raportat< la 
salariul minim brut pe economie, pentru persoanele cu stagiu minim de cotizare satisf<cut. 
Parametrii concre郡i ai pensiei minime vor fi definitiva郡i în faza elabor<rii propunerii de politic< 
public<, având în vedere sustenabilitatea financiar< a sistemului 群i nevoia men郡inerii 
pensionarilor peste pragul de s<r<cie. Acordarea pensiei minime va fi condi郡ionat< de testarea 
mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei. 

Reforma sistemului de pensii va viza 群i capacitatea Casei Na郡ionale de Pensii Publice (CNPP) 
群i a Ministerului Finan郡elor Publice (MFP) de a realiza analize econometrice 群i prognoze ale 
veniturilor 群i cheltuielilor bugetului asigur<rilor sociale de stat. În acest scop, vor fi realizate 
ac郡iuni pe mai multe planuri: asigurarea bazei de date statistice (prin digitizarea dosarelor de 
pensii), crearea 群i dotarea cu personal 群i echipamente a unui compartiment de analiz< 
econometric< în CNPP 群i instruirea personalului de specialitate al CNPP 群i al MFP. 

În prezent, pe lâng< sistemul public de pensii, exist< sistemul pensiilor ocupa郡ionale aplicat în 
sectoarele de ap<rare 群i ordine public< 群i sistemul de pensii de serviciu. Acesta din urm< este 
reglementat prin acte normative individuale cu caracter special, aplicabil pentru 6 categorii: 
corpul diplomatic 群i consular, func郡ionarii publici parlamentari, personalul aeronautic civil 
navigant profesionist din avia郡ia civil<, procurori 群i judec<tori, personalului auxiliar de 
specialitate al instan郡elor judec<tore群ti 群i al parchetelor 群i beneficiari ai Cur郡ii de Conturi. 
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În ceea ce prive群te problematica pensiilor de serviciu 群i speciale, acestea vor fi reformate pe 
baza unor solu郡ii care s< vizeze corectarea inechit<郡ilor dintre beneficiarii acestor categorii de 
pensii 群i beneficiarii din sistemul public de pensii din punct de vedere al aspectului 
cotributivit<郡ii, luând în considerare 群i jurispruden郡a Cur郡ii Constitu郡ionale. 

Contribu郡iile la Pilonul II (în prezent 3,75%) vor cre群te în linie cu prevederile Strategiei Fiscal-
Bugetare pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii. 

Având în vedere importan郡a componentei facultative a sistemului de pensii private, ca mijloc 
de economisire pe termen lung pentru pensie, cât 群i de asigurare a unui venit suplimentar, 
adecvat si sustenabil la pensie, astfel încât s< se creeze premisele cre群terii calit<郡ii vie郡ii 
viitorilor pensionari, precum 群i necesitatea de a încuraja 群i facilita accesul la fondurile de pensii 
facultative, va fi modificat 群i completat 群i cadrul normativ necesar procesului de digitalizare 群i 
în cazul componentei de pensii facultative. Modific<rile propuse a fi implementare în semestrul 
II al anului 2021 sunt un pas important în vederea digitaliz<rii opera郡iunilor aferente 
func郡ion<rii sistemul de pensii private, care va contribui la automatizarea multor procese 群i 
fluxuri interne, la transformarea digital< a rela郡iei cu participan郡ii 群i beneficiarii. De asemenea, 
nu vor mai fi introduse modific<ri ad-hoc precum cele din OUG 114/2018. 

Ajutor de stat: N/A 

Grup Мint<: MMPS, Casa Na郡ional< de Pensii Publice – CNPP, pensionarii actuali 群i viitori  

Calendar de implementare: Adoptarea noii legi privind sistemul de pensii este prev<zut< pentru 
trimestrul 4 din 2022, cu intrare în vigoare din ianuarie 2023.  

 

 

InvestiМii: 

I.7. Sus郡inerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plat< 

Inexisten郡a unei baze de date unitare care s< acopere în integralitate cele 5 milioane de dosare 
de pensii aflate în plat<. În acest moment, doar aproximativ 1 milion de dosare sunt digitale (î群i 
reg<sesc datele în baze de date rela郡ionale), îns< 群i acestea au nevoie de complet<ri în vederea 
recalcul<rii. 

Restul datelor relevante pentru cele 4 milioane de dosare se reg<sesc par郡ial în baze de date 
Fox dep群it<, respectiv pe hârtie, în arhive fizice g<zduite la nivelul Caselor Teritoriale de Pensii 
(CTP-uri). 

În acest moment este practic imposibil< o recalculare a beneficiilor acestor cet<郡eni, pe baza 
unei noi solu郡ii legislative în domeniul pensiilor, f<r< o digitalizare complet< 群i normat< a 
tuturor acestor surse de date.  

Procesul de evaluare pentru aceste dosare este un proces extrem de dificil 群i de intens din 
perspectiva efortului uman implicat în manevrarea fondului arhivistic, culegerea, verificarea 群i 
analiza datelor surs<.  
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Personalul CNPP este insuficient 群i deja blocat în procesele opera郡ionale interne, nedigitalizate, 
pentru a putea finaliza într-un termen rezonabil procesul de evaluare (culegere, verificare, 
analiz<) date. Este necesar< o infuzie consistent< de capital uman pe o perioada limitat<, 群i 
dot<rile aferente, pentru finalizarea procesului de evaluare. 

În acest moment personalul existent face cu greu fa郡< termenelor de evaluare a dosarelor depuse 
zilnic 群i de eliberare a deciziilor de pensie aferente acestora, cu un soft rudimentar 群i 
neprietenos, având la dispozi郡ie mijloace fixe (calculatoare 群i mobilier) insuficiente 群i 
rudimentare (vechi, care func郡ioneaz< greoi la comenzi 群i necesit< mult timp de r<spuns, deci 
群i de analiz</dosar). 

Obiective: 

Obiectivul principal al investi郡iei este reprezentat de ob郡inerea unei baze de date unitare, 
constituit< pe baza informa郡iilor colectate 群i verificate din cele aproximativ 5 milioane de 
dosare de pensii, dosarele de pensii din format electronic 群i/sau pe hârtie existente la nivelul 
caselor teritoriale de pensii. 

Noua baz< de date va fi utilizat< pentru urm<toarele : 

- Recalcularea pensiilor aflate în plat< conform cadrului legislativ aprobat în vederea 
corect<rii inechit<郡ilor existente în sistem 

- Surs< pentru diverse servicii digitale oferite c<tre cet<郡eni, mediul de afaceri sau 
institu郡ii de stat 

- Surs< pentru justificarea obiectiv< a diverselor strategii economice sau sociale  

Implementare: 

MMPS a emis ordinul de ministru nr 108 din 28.01.2021, pentru demararea procesului de 
evaluare la nivelul tuturor structurilor teritoriale ale CNPP. 

În prezent, un angajat al unei Case Teritoriale de Pensii deserve群te aproximativ un num<r de 
1.800 pensionari, ceea ce dep<群e群te limita de lucru 群i genereaz< întârzieri în solu郡ionarea 
dosarelor de pensii 群i nemul郡umiri în rândul beneficiarilor sistemului public de pensii. 

Raportat la volumul de munc< pe care îl presupune ac郡iunea nou</suplimentar< de evaluare a 
dosarelor de pensii din sistemul public de pensii, aceasta nu se poate realiza doar cu personalul 
existent care este deja supraînc<rcat 群i migreaz< spre alte institu郡ii publice cu un volum de 
munc< mai mic 群i mai pu郡in stres, dar 群i cu salarii mai atractive. 

Casele Teritoriale de Pensii au fost puternic afectate de restructur<rile de posturi majore din 
ultimii ani, iar volumul de munc< a crescut/s-a dublat prin apari郡ia de noi modific<ri 
legislative/cereri de recalculare a dosarelor de pensii/eliberare adeverin郡e stagii de cotizare etc. 

Casa Na郡ional< de Pensii Publice a estimat un necesar suplimentar de 1.000 angaja郡i, pe o 
perioad< determinat< de maximum 18 luni, astfel încât s< poat< fi parcurs< cu succes etapa 
evalu<rii pensiilor în vederea recalcul<rii, respectiv: st
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- 800 de persoane - absolven郡i cu studii superioare finalizate cu diplom< de licen郡<, care 
vor realiza lucr<ri complexe (interpretarea legisla郡iei de pensii complexe 群i 
transpunerea acesteia în perioade de stagiu, având capacitatea de a integra rapid 
programele IT 群i softul de郡inut de Casa Teritorial< de Pensii); 

- 200 persoane cu studii medii liceale/generale care vor asigura activit<郡ile conexe 
(arhivare, copiere, înregistrare, clasare, întocmirea coresponden郡ei etc). 

Personalul aferent activit<郡ii de recalculare/evaluare a pensiilor va fi salarizat potrivit 
prevederilor Legii - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl<tit din fonduri 
publice, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare  - Anexa VIII – Salarii pentru personalul din 
unit<郡ile teritoriale. 

Personalul care va fi angajat pe cele 1.000 posturi va desf<群ura exclusiv activit<郡i dedicate 
procesului de recalculare/revizuire a dosarelor de pensii. 

În consecin郡<, MMPS va propune adoptarea unui act normativ privind recrutarea personalului 
necesar 群i stimularea personalului CNPP propriu necesar în realizarea procesului de evaluare 
(culegere/verificare) a dosarelor de pensii. Personalul suplimentar 群i acordarea stimulentului 
se va realiza doar pe perioada procesului de evaluare, cheltuielile neavând caracter recurent. 

Ulterior, CNPP va asigura recrutarea a aproximativ 1000 de persoane pentru o perioada de 
maxim 18 luni, ce vor sus郡ine opera郡ional procesul de culegere a datelor din dosare. Totodat<, 
CNPP/MMPS va realiza procedura de achizi郡ie public< a echipamentelor IT 群i non IT cu 
licen郡ele aferente ce urmeaz< s< fie utilizate de c<tre personalul implicat în procesul de evaluare 
a dosarelor de pensii. 

Ajutor de stat: n/a 

Grup Мint<: pension<rii sistemului public de pensii, func郡ionarii publici ai CNPP 群i ai caselor 
teritoriale de pensii, personalul recrutat temporar pentru evaluarea dosarelor de pensii. 

Calendar de implementare: procesul de evaluare a dosarelor de pensie aflate în plat< a fost 
demarat în februarie 2021 群i urmeaz< a se derula pe o perioad< de maxim 18 luni, estimând ca 
va fi finalizat pan< în Q4 2022. 

 

I.8. Eficien郡< opera郡ional< 群i servicii electronice avansate prin digitalizare 

Provoc<ri: 

Aplica郡iile ce alc<tuiesc sistemul informatic curent al CNPP sunt bazate pe tehnologii solide, 
dar învechite (2011-2012), f<r< suport produc<tor, ceea ce limiteaz< posibilit<郡ile de adaptare 
ale acestora la noile cerin郡e opera郡ionale 群i constituie un risc crescut de securitate cibernetic< a 
sistemului. 

Multe date critice în completarea unui dosar se g<sesc în format nestructurat, în aplica郡ii 群i 
sisteme de baze de date insulare sau chiar analogic (hârtie), îngreunând munca 群i sc<zând 
eficienta lucr<torilor. 
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Sistemele 群i procedurile de lucru curente nu permit renun郡area la hârtie ca 群i document oficial, 
atât intern, cât 群i în interac郡iunea cu factorii externi (ex: Talonul de Pensii). 

Portalul institu郡iei ofer< servicii limitate, cu grad de sofisticare redus, neputând substitui în 
acest moment prezen郡a fizic< la ghi群eu a celor interesa郡i. 

Posibilit<郡ile tehnologice de raportare/analiz< istoric< 群i predictiv< a datelor sunt   extrem de 
reduse generând dificult<郡i în fundamentarea deciziilor cu privire la sistemul public de pensii. 

Riscul major const< în imposibilitatea dezvolt<rii unor noi func郡ionalit<郡i, precum 群i riscul 
pr<bu群irii sistemului, ceea ce ar face imposibil< plata pensiilor pentru cca. 5 milioane de 
beneficiari, lunar. 

Absen郡a oric<ror posibilit<郡i de interconectare a bazelor de date cu principalii actori care 
utilizeaz< sistemul public de pensii (administratori priva郡i pentru pilonul II, ASF) astfel încât 
informa郡ia s< fie accesibil< în orice moment tuturor. 

Pentru a facilita atât procesul de aderare la un fond de pensii privat, de transfer, cât 群i de plat< 
a activului personal în caz de pensionare, invaliditate sau deces, în condi郡iile restric郡iilor 
ap<rute pe fondul pandemiei, s-au elaborat proiecte de acte normative care au prev<zut 
utilizarea semn<turii electronice în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 
910/2014. Aceste proiecte deschid calea c<tre utilizarea tehnologiilor digitale în sistemul de 
pensii private, c<tre transformarea modului de comunicare, a interac郡iunii cu participan郡ii 群i cu 
alte par郡i interesate, precum 群i remodelarea func郡iilor de business.  

Obiective: 

1. Digitalizare intern<. Valorificarea 群i organizarea digital< unitar< a tuturor surselor 
relevante de date în interiorul institu郡iei (documente, baze de date 群i aplica郡ii insulare, 
etc. ), în vederea cre群terii agilit<郡ii de adaptare la modific<ri legislative sau cerin郡e de 
interoperabilitate na郡ionale sau europene. 

2. Servicii publice personalizate. Automatizarea 群i simplificarea interac郡iunii digitale cu 
factorii externi (cet<郡eni, institu郡ii, guverne) prin oferirea de servicii electronice 
personalizate, holistice 群i sigure (sofisticare 5)  pe baza de identitate digital< 群i acces de 
la distan郡<.   

Exemple de servicii urm<rite :  

o Talonul de pensie electronic,  

o Modulul consultativ de estimare a valorii pensiei pentru asigura郡i 

o Asistentul electronic CNPP 

3. Raportare 群i predic郡ie. Sus郡inerea procesului guvernamental de luare a deciziilor prin 
implementare de sisteme 群i solu郡ii complexe de analiz< a datelor istorice (Business 
Intelligence), respectiv analiza predictiv< (Artificial Intelligence /Machine Learning, 
Big Data) st
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4. Interoperabilitate. Sus郡inerea directivelor europene de interoperabilitate de tip Open 
Data (Directiva 2019/1024) sau Public Sector Information prin tehnologii de tip 
registrul registrelor, hub de interoperabilitate, arhitectur< bazat< pe servicii.  

5. Securitate cibernetic<. Sus郡inerea directivelor europene de securitate cibernetic< 
(Directiva NIS EU 2016/1148)  

6. Cre群terea competen郡elor digitale ale angaja郡ilor CNPP, în scopul deservirii mai 
eficiente a cet<郡enilor, prin mijloace electronice (minim 1100 persoane din structurile 
CNPP) 

Implementare:  

MMPS/CNPP a demarat deja cu ajutorul ADR scrierea documenta郡iei tehnice aferente 
proiectului de digitalizare a CNPP. MMPS/CNPP va derula procedurile de achizi郡ie public< 
pentru contractarea serviciilor de rescriere 群i relicen郡iere a sistemelor Orizont (ERP), Diafix 群i 
Domino (CMS), în vederea sus郡inerii cu agilitate a reformelor legislative, furniz<rii de 
infrastructur< hardware de tip Client (PC-uri, multifunc郡ionale de re郡ea), a componentelor de 
comunica郡ie 群i securitate la nivel CTP 群i central, a dezvolt<rii serviciilor de tip „Spa郡iu Privat 
Virtual CNPP pentru fiecare cet<郡ean”, „Talon Pensie digital” 群i „Digitalizare proces de 
pensionare la cerere”, respectiv furniz<rii solu郡iilor de interoperabilitate, data management 
(DWH, BI, Big Data), Disaster Recovery 群i a serviciilor de digitalizare a arhivei istorice. 

Pentru interoperabilitate se are în vedere dezvoltarea mecanismelor moderne 群i sigure de 
interconectare a sistemelor informatice prin tehnologii de tip registrul registrelor, hub de 
interoperabilitate, arhitectur< bazat< pe servicii – în vederea schimbului de date G2G, G2B, 
G2C. 

Platforma informatic< pentru digitalizarea rela郡iei cu cet<郡enii va con郡ine urm<toarele elemente:  

- Sistem pentru digitalizarea 群i automatizarea proceselor interne;  

- Registre publice 

- Sistem pentru rela郡ia cu cet<郡enii; sistemul va fi unul de tip portal cu identificarea 
fiec<rui utilizator; va exista un sistem de management al identit<郡ilor pentru to郡i 
utilizatorii 群i va putea fi folosit< semn<tura digital<; fiecare cet<郡ean înregistrat în portal 
va avea un spa郡iu privat unde vor fi disponibile toate datele acestuia 群i prin intermediul 
c<ruia vor fi transmise toate comunic<rile electronice; în sistemul privat vor fi 
disponibile datele cet<郡eanului care sunt accesibile CNPP indiferent de sursa de date. 
Cet<郡enii vor avea posibilitatea 群i s<-群i completeze documentele; prin intermediul   
portalului vor putea fi f<cute 群i consult<ri/ simul<ri ale datelor personale privitoare la 
pensie. 

- Sistem analiz< 群i predic郡ii: 

• Sistem Data warehouse 群i Business Intelligence pentru necesit<郡ile de raportare 
– vor fi acoperite atât necesit<郡ile de raportare interne  群i rapoartele solicitate de st
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alte institu郡ii cu care CNPP are diferite rela郡ii; se vor putea rula scenarii de tip 
„What If” pentru condi郡ii date. 

• Sistem Data Lake 群i Big Data pentru necesit<郡ile de predic郡ie 群i antifraud<; 
datele structurate 群i nestructurate interne vor fi completate cu date externe 
(Internet, Social Media, etc.) astfel încât s< poat< fi rula郡i algoritmi de predic郡ie; 
se va putea modela comportamentul cet<郡enilor la diver群i stimuli, se vor putea 
detecta comportamente existente pentru diverse categorii astfel încât s< existe 
un suport decizional avansat pentru dezvoltarea sistemului de pensii sau pentru 
implementarea mecanismelor antifraud<. 

- Sisteme de securitate 群i rezilien郡<: 

• Sisteme de monitorizare 群i control – toate activit<郡ile vor trebui s< poat< fi u群or 
auditate; sistemul va con郡ine elemente de automatizare a proceselor, de auditare, 
precum 群i modalit<郡i de a implementa mecanisme de detec郡ie a anomaliilor; 

• Sisteme interne de management al identit<郡ii pentru to郡i utilizatorii interni 群i 
externi; va avea posibilitatea folosirii semn<turii sau identit<郡ii digitale; 

• Sistem de disaster recovery 群i backup; se va achizi郡iona hardware suplimentar 
care s< acopere zona DR 群i s< completeze echipamentele existente în site-ul 
principal; sistemul va implementa conceptele de Open Data, Cloud ready, 
servicii nivel de sofisticare 5, etc. 

Totodat<, CNPP va contracta servicii de formare profesional< pentru minim 1100 angaja郡i ai 
caselor teritoriale de pensii cu scopul de a eficientiza activitatea acestora în noul context digital. 

Ajutor de stat: N/A 

Grup Мint<: Casa Na郡ional< de Pensii Publice – CNPP, pensionarii viitori 群i actuali ai sistemului 
public de pensii 

Calendar de implementare: finalizarea investi郡iei constând în predarea unui sistem informatic 
func郡ional cu toate specifica郡iile, respectiv func郡ionalit<郡ile necesare va avea loc pân< la 
sfâr群itul anului 2024 

 

3. Aspecte de autonomie strategic< 群i securitate 

Nu e cazul. 

 

4. Dimensiunea verde 群i digital< a componentei 

A se vedea Anexa 2 
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5. Respectarea principiului de a nu d<una semnificativ (DNSH) 

A se vedea Anexa 1 

 

6. Milestones, targets 群i perioada de implementare  

A se vedea Anexa 2. 

 

7. Buget  

A se vedea Anexa 2. 
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Pilonul III 
Creｧmede iCme<igeCmăし gpgmeCabi<ă  

ｧi faｬHdabi<ă iCc<pｻipCii 

CHBaHCeCma III.2  

Suport pentru sectorul privat, 

cedcemadeし deｻｬH<made ｧi iCHｬade 

 
Obiectiv:  

Principalul obiectiv al componentei este crearea unui mediu sustenabil, predictiv 群i simplificat 
pentru derularea activit<郡ii mediului de afaceri, cre群terea accesului la finan郡are prin dezvoltarea 
de instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor, cu accent inclusiv pe contribu郡ia la 
schimb<rile climatice 群i tranzi郡ia digital<, cre群terea capacit<郡ii de inovare a sistemului CDI 
pentru crearea de sinergii cercetare–mediu de afaceri, precum 群i dezvoltarea premiselor 
necesare pentru reformarea sustenabil< a companiilor de stat; 

Reforme: 

Reforma 1. Transparentizare legislativ<, debirocratizare 群i simplificare procedural< destinate 
mediului de afaceri 

Reforma 2. Reforme în domeniul cercet<rii, dezvolt<rii 群i inov<rii 

Investi郡ii: 

Investi郡ia 1. Realizarea de platforme digitale pentru punerea în aplicare a reformelor  privind 
transparentizarea legislativ<, debirocratizare 群i simplificare procedural< destinate mediului de 
afaceri. 

Investi郡ia 2.1 Instrumente financiare pentru sectorul privat 

Investi郡ia 2.2 Scheme de ajutor pentru sectorul privat 

Inves郡ia 3. Investi郡ii inovative în microelectronic< (consor郡iu IPCEI) 

Investi郡ia 4. Cercetare, dezvoltare 群i inovare 

 

Buget: 2.359.200.000 euro st
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1. Provoc<ri 群i obiective 

  

a) Provoc<ri 

Strategia Europa 2020 a imprimat o viziune pe termen lung asupra economiei UE, asigurând 
angajarea statelor membre pe o traiectorie de cre群tere durabil<. Cu toate acestea, criza 
financiar< a anulat o mare parte din progresul realizat de statele membre, iar pandemia de 
COVID-19 a accentuat 群i mai mult impactul asupra economiei reale, afectând puternic locurile 
de munc<, productivitatea, accesul la finan郡are, cre群terea 群i rezilien郡a economic< a mediului de 
afaceri. De altfel, impactul economic al COVID-19 a fost, în esen郡<, triplu, în conformitate cu 
Comunicarea CE privind Strategia anual< pentru 2020 privind cre群terea durabil<, afectând în 
mod direct produc郡ia, cauzând perturbarea lan郡ului de aprovizionare 群i a pie郡ei, având inclusiv 
un impact financiar asupra societ<郡ilor 群i a pie郡elor financiare. 

Potrivit ultimelor previziuni economice ale Comisiei Europene, economia Uniunii Europene a 
înregistrat o contrac郡ie de 7,4% în 2020, îns< este previzionat< o revenire la nivelul de dinainte 
de pandemie în urm<torii doi ani. Impactul economic generat de pandemie variaz< îns< foarte 
mult între statele membre 群i aceea群i fluctua郡ie este valabil< 群i în ceea ce prive群te perspectivele 
de redresare. Aceast< neuniformitate reflect< modul de r<spândire a virusului, stricte郡ea 
m<surilor de s<n<tate public< adoptate pentru a-l 郡ine sub control, compozi郡ia sectorial< a 
economiilor na郡ionale, for郡a 群i structura r<spunsurilor politice na郡ionale. 

Economia României nu a f<cut excep郡ie de la efectele generate de criza COVID-19, având o 
sc<dere de aproximativ 4% din PIB în 2020. De群i în trimestrul al doilea a fost înregistrat< o 
sc<dere cu 12%, ultimele dou< trimestre au dus la o revenire a economiei. În principal în 
trimestrul al patrulea, economia a înregistrat o cre群tere cu 5,3% fa郡< de trimestrul anterior. Asta 
a f<cut ca România s< aib< una dintre cele mai mici contrac郡ii economice la nivelul UE 群i s< 
evite o recesiune tehnic< în 2020. Calendarul redres<rii ulterioare r<mâne incert depinzând în 
mare m<sur< de evolu郡ia crizei cauzate de pandemia de COVID-19, de m<surile de redresare 
群i de atragerea fondurilor din diverse instrumente ale UE. 

P.1. - Lipsa transparen郡ei modific<rilor legislative 群i birocra郡ia excesiv< pentru mediul de 
afaceri. 

Potrivit Raportului de 郡ar< din 2020, schimb<rile legislative frecvente 群i imprevizibile, 
împreun< cu birocra郡ia excesiv< 群i ineficien郡ele persistente din administra郡ia public< 
submineaz< deciziile de investi郡ii 群i risc< s< reduc< atractivitatea 郡<rii, inclusiv pentru 
investitorii str<ini. În pofida unor nevoi importante în materie de investi郡ii, acestea se men郡in 
la un nivel modest. 

Conform raportului Doing Business (2020) al B<ncii Mondiale, România se afl< pe locul 55 
între 郡<rile analizate. Referitor la posibilitatea de a deschide o afacere, România se afl< pe 
pozi郡ia 91 din totalul de 190 de 郡<ri, în urma unor 郡<ri din regiune cum ar fi Ungaria, Croa郡ia, 
Muntenegru, Moldova, Cehia sau Polonia. Indicele reflect< un cumul de indicatori lega郡i de 
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demararea unei afaceri, de ob郡inerea autoriza郡iilor de construire, de înregistrarea unor drepturi 
de proprietate, de protejarea investitorilor, încheierea de contracte sau procedurile de 
insolventa. Primele 20 de 郡<ri clasate au în comun o larg< r<spândire a utiliz<rii sistemelor 
electronice (platforme pentru înscriere, pentru plata taxelor, pentru proceduri electronice de 
transfer a drepturilor de proprietate, proceduri electronice de ob郡inere a autoriza郡iilor de 
construire), iar reglementarea în zona de business are un grad ridicat de transparen郡<. Astfel, 
pentru demararea unei afaceri, România înregistreaz< progrese fa郡< de anul precedent doar în 
ceea ce prive群te înregistrarea voluntar< de TVA 群i prin eliminarea unor contribu郡ii pl<tite de 
angajator, fiind eviden郡iate ca probleme importante racordarea la re郡eaua de energie, 
gestionarea autoriza郡iilor de construc郡ie, procedura insolven郡ei 群i protejarea investitorilor 
minoritari. 

Priorit<郡ile identificate de mediul de afaceri în rapoartele de 郡ar< 群i în Carta Alb< a IMM-urilor 
din România sunt legate de necesitatea continu<rii procesului de simplificare a procedurilor 
administrative cu reducerea cu cel pu郡in 10% a num<rului de autoriza郡ii, avize, licen郡e 群i 
permise pentru agen郡ii economici, percep郡ia întreprinz<torilor asupra mediului economic din 
România înr<ut<郡indu-se în 2019, comparativ cu 2018, crescând procentul responden郡ilor care 
consider< c< situa郡ia de ansamblu este mai degrab< defavorabil< dezvolt<rii (de la 22,7% în 
2018 la 36,7% în 2019). 

Crearea de noi firme reprezint< un element cheie în ceea ce prive群te crearea de noi locuri de 
munc<, dezvoltare economic< 群i cre群terea competitivit<郡ii întreprinderilor, dar a c<ror 
supravie郡uire depinde de adaptabilitate, investi郡ii 群i eficien郡<. Raportul de 郡ar< (2020) 
eviden郡iaz< faptul c< birocra郡ia reprezint< un obstacol principal pentru întreprinderi 群i cet<郡eni, 
inclusiv pentru dezvoltarea social< 群i economic<. În cadrul Eurobarometrului Flash 486 (2020) 
cea mai important< problem< a întreprinderilor mici 群i mijlocii este legisla郡ia (26%), respectiv 
birocra郡ia 群i sarcinile administrative, urmat< de problema finan郡<rii (23%). Aceste aspecte sunt 
eviden郡iate 群i în Carta Alb< a IMM-ului (2019), unde birocra郡ia este cea de-a doua dificultate 
semnalat< în activitatea firmelor mici 群i mijlocii (49,2%). 

Accesul pe pia郡< al întreprinderilor este îngreunat de procedurile birocratice 群i de reglementare. 
Potrivit unui sondaj realizat de Confedera郡ia Na郡ional< Reprezentativ< la Nivel Na郡ional pentru 
IMM-uri din România (2019), 9 din 10 întreprinderi sus郡in c< s-au confruntat cu piedici 
administrative în cadrul opera郡iunilor derulate. Printre barierele administrative care i-au afectat 
cel mai mult, responden郡ii au men郡ionat lipsa solu郡iilor publice digitale (25%), procedurile 
greoaie de autorizare sau înregistrare (18,9%), costurile administrative ridicate (14,4%) 群i 
numeroase taxe parafiscale (12,8%). De asemenea, tot de bariere administrative se lovesc 群i 
firmele str<ine care doresc s< deschid< reprezentan郡e în România, în  procesul de autorizare 群i 
func郡ionare a acestora. Un mediu de afaceri diversificat conduce la cre群terea competitiv<郡ii 
acestuia 群i, implicit, la cre群terea capacit<郡ii de integrare în economia UE 群i mondial, creând 
locuri de munc< 群i  contribuind la dezvoltarea capitalului uman. 

Legat de procesul de debirocratizare a mediului de afaceri, precum 群i de transparen郡a 
decizional< în adoptarea actelor normative relevante trebuie avut< în vedere 群i recomandarea 
specific< de 郡ar< (2020) privind previzibilitatea procesului decizional, inclusiv prin implicarea 
adecvat< a partenerilor sociali, 群i implicit a factorilor relevan郡i din mediul economic. Reducerea 
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sarcinilor administrative asupra întreprinderilor este, de altfel, 群i unul dintre obiectivele 
europene, iar statele membre trebuie sa creeze premisele unui mediu predictibil 群i stabil pentru 
întreprinderi prin oferirea de servicii integrate, digitale, prietenoase cu mediul de afaceri, 
precum 群i un mediu adecvat în care acestea s< î群i desf<群oare activitatea. 

P.2. - Acces redus la finan郡are pentru mediul de afaceri 

Pandemia COVID-19 afecteaz< în prezent lan郡urile de aprovizionare din UE 群i exercit< 
presiune asupra solvabilitat<郡ii 群i capitaliz<rii întreprinderilor din majoritatea industriilor, iar 
prognozele cu privire la indicatorii macro-economici  sunt pe un trend incert, dac< lu<m în 
considerare imprevizibilitatea sistemic< generat< de contextul pandemic. 

Potrivit Raportului de stabilitate financiar< al B<ncii Na郡ionale a României din iunie 2020, 
izbucnirea pandemiei de COVID-19 a afectat în mod deosebit toate sectoarele activit<郡ii 
economice, declan群ând o cre群tere semnificativ< a riscurilor sistemice pentru stabilitatea 
financiar<, în mod similar tendin郡elor din Europa 群i din întreaga lume.  

Accesul la finan郡are al întreprinderilor 群i riscul de neplat< pentru împrumuturile sectorului 
privat sunt identificate ca fiind unele dintre principalele riscuri pentru stabilitatea financiar< 群i 
mediului economic. De altfel, creditele bancare constituie cea mai important< surs< de finan郡are 
extern< pentru întreprinderile din România, reprezentând aproximativ 11,7% din PIB în 2018 
(media UE fiind de aproximativ 34% din PIB). În 2018, finan郡area bazat< pe pia郡a de capital a 
fost de 6,2% din PIB, tot mult sub media UE de 49,7%. Contextul crizei COVID-19 群i cre群terea 
incertitudinii economice pe care a generat-o, coroborat cu m<surile de izolare impuse au condus 
la blocaje în lan郡urile de aprovizionare ale sectorului economic, la o contrac郡ie accentuat< a 
cererii 群i la o accentuat< lips< de lichiditate a mediului de afaceri, fiind afectate fluxurile de 
produc郡ie 群i cele comerciale. 

Conform Raportului de 郡ar< (2020), România trebuie s< întreprind< ac郡iuni astfel încât s< 
asigure sprijin sub form< de lichidit<郡i pentru economie, de care s< beneficieze întreprinderile 
群i gospod<riile, în special întreprinderile mici 群i mijlocii 群i lucr<torii independen郡i. Perturbarea 
schimburilor comerciale, deficitul de lichidit<郡i 群i riscul de faliment sunt probleme identificate 
în cadrul documentului amintit pentru întreprinderile de toate dimensiunile, îns< în special 
pentru IMM.  

În privin郡a întreprinderilor nefinanciare, în special a IMM-urilor, cele mai puternice presiuni 
sub impactul pandemiei s-au manifestat asupra lichidit<郡ii acestora, având în vedere reducerea 
considerabil< a veniturilor. F<r< sprijin adecvat, dificult<郡ile întâmpinate în acest domeniu pot 
duce la probleme de solvabilitate a întreprinderilor. Pe termen mediu, exist< o necesitate 
suplimentar< de recapitalizare durabil< a întreprinderilor afectate. 

Dup< cum arat< „Sondajul privind accesul la finan郡are al companiilor nefinanciare din 
România” (BNR, August 2020), pe fondul crizei generate de pandemia COVID-19, s-a 
constatat o tendin郡< de înr<ut<郡ire a factorilor cheie care influen郡eaz< activitatea companiilor. 
Situa郡ia lor economic< 群i financiar< s-a deteriorat fa郡< de anul anterior, astfel încât o p<trime 
din companii au fost afectate semnificativ de sc<derea vânz<rilor (o reducere de peste 75%). În 
ceea ce prive群te m<surile luate de firme pentru a aborda efectele negative ale pandemiei asupra 
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afacerii lor, cele mai frecvente au fost închiderea par郡ial<, suspendarea activit<郡ii sau 群omajul 
tehnic pentru o parte sau to郡i angaja郡ii lor. 

Printre cele mai presante probleme cu care s-au confruntat companiile în activitatea lor se 
num<r< dificult<郡ile identificate în lipsa cererii, costurile cu for郡a de munc<, disponibilitatea 
for郡ei de munc< calificate 群i costurile de produc郡ie (Sondaj BNR decembrie 2020). Analiza FI-
Compass 2019 asupra decalajului în finan郡area IMM-urilor din UE1 a raportat un decalaj de 
finan郡are a datoriilor de 2,48 miliarde EUR (reprezentând 1,2% din PIB-ul României), în timp 
ce în cazul capitalului (care poate fi compensat, printre altele, prin investi郡ii de capital de risc), 
a fost identificat un decalaj de 10 miliarde EUR (4,8% din PIB-ul României). 

În urm<torii ani, este de a群teptat ca gradul de îndatorare 群i profitabilitatea unui num<r mare de 
întreprinderi din România s< se deterioreze, cu un impact negativ asupra profilului lor de risc. 
Acest lucru ar putea reduce în continuare capacitatea IMM-urilor de a accesa finan郡are din 
cauza costurilor crescute. În acest context, pentru ca economia s< î群i revin< din criza actual< 
cât mai repede posibil, este esen郡ial ca institu郡iile de credit s< î群i poat< îndeplini în mod adecvat 
rolul în finan郡area firmelor 群i gospod<riilor.  

S<n<tatea financiar< a firmelor limiteaz< accesul acestora la creditare. România are un procent 
mare de companii subcapitalizate, cu un nivel al capitalurilor sub limitele legale sau chiar 
negativ. Conform statisticilor EIB (EIBIS, 2018, 2019), num<rul companiilor cu capitaluri 
negative este al doilea cel mai mare din Europa. Astfel, un procent de doar 20% din companiile 
active sunt bancabile (Banca Mondial<, 2018). 

România înregistreaz< o rat< de finan郡are a capitalului raportat la PIB de 4,8%, dar 群i un procent 
de 2,7% de IMM-uri neperformante. Potrivit Invest Europe, în 2018 a avut loc o singur< 
tranzac郡ie de capital de risc în 郡ar<. În plus, doar 10% dintre IMM-uri consider< c< acest tip de 
finan郡are este relevant pentru ele (media UE fiind de 12%). Aceast< situa郡ie pare s< indice c< 
pia郡a de capital româneasc< r<mâne limitat< 群i c< ar putea fi nevoie de sprijin public atât din 
punct de vedere al ofertei cât 群i al cererii, pentru a contribui la dezvoltarea acesteia. 

Finan郡area nebancar< din România a continuat s< r<mân< cu mult în urma creditelor bancare 
acordate întreprinderilor. Întreprinderile care utilizeaz< finan郡area extern< se confrunt< cu 
costuri de finan郡are mai mari 群i cu rate mai ridicate de respingere a cererilor de împrumut, în 
special din cauza solidit<郡ii financiare sc<zute (Raportul de 郡ar<, 2020).  

 Conform actualiz<rii evalu<rii ex-ante pentru instrumente financiare pentru IMM (2018), 
realizat< de Ministerul Fondurilor Europene se arat< c< estimarea decalajului de finan郡are 
calculat ini郡ial (3,37 miliarde. euro) este considerat< în continuare de actualitate. Accesul la 
capitalul de risc al întreprinderilor nou-înfiin郡ate 群i al întreprinderilor în curs de extindere 
inovatoare este în continuare limitat. Întreprinderile române群ti care î群i desf<群oar< activitatea în 
sectorul serviciilor de înalt< tehnologie cu grad ridicat de cuno群tin郡e 群i în sectorul produc郡iei 
tind s< fie mai limitate din punct de vedere financiar decât întreprinderile care î群i desf<群oar< 
activitatea în sectoare cu grad mai redus de cuno群tin郡e. Acest lucru ar putea avea drept cauz< 

 

1 https://www.fi-compass.eu/publication/factsheets/gap-analysis-small-and-medium-sized-
enterprises-financing-european-union  
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lipsa unei oferte 群i a unor instrumente de finan郡are adecvate, adaptate la nevoile întreprinderilor 
nou-înfiin郡ate 群i ale întreprinderilor în curs de extindere.  

De群i guvernul a adoptat un set de m<suri care combin< asisten郡< personalizat< pentru 
întreprinderi, pentru ca acestea s< revin< din criz<, sunt necesare resurse suplimentare pentru a 
sus郡ine în continuare mediul de afaceri 群i pentru a favoriza redresarea acestuia. În acest context, 
accesul la finan郡are al companiilor, precum 群i adaptarea 群i diversificarea surselor de finan郡are 
reprezint< una din m<surile necesare stimul<rii unui mediu de afaceri competitiv, inovativ 群i 
sustenabil.  

Diversificarea surselor de finan郡are, prin utilizarea unor instrumente financiare care s< sprijine 
finan郡area bancar<, permi郡ând utilizarea lichidit<郡ilor disponibile în sistem, 群i, în acela群i timp, 
s< adreseze aceste dezechilibre ar putea contribui la atenuarea unora dintre constrângeri 群i la 
îmbun<t<郡irea semnificativ< a accesului la finan郡are. 

România s-a num<rat printre cele mai atractive destina郡ii din Europa Central< 群i de Est pentru 
fondurile de investi郡ii în societ<郡i necotate 群i fondurile cu capital de risc (Invest Europe, 2018a), 
iar investi郡iile cu capital de risc au sporit în ultimii ani. Cu toate acestea, dimensiunea pie郡ei 群i 
volumele sunt înc< relativ sc<zute 群i concentrate în câteva sectoare, în special în Bucure群ti 群i 
vestul 郡<rii. Autorit<郡ile na郡ionale trebuie s< sprijine înfiin郡area de întreprinderi prin diverse 
op郡iuni de finan郡are, iar pentru aceste eforturi este necesar< o abordare clar direc郡ionat< 群i 
fonduri specifice (OCDE 2018b). 

Totodat<, în România, sectorul TIC are un mare poten郡ial economic 群i o contribu郡ie important< 
la dezvoltarea economiei române群ti. Investi郡iile în noi tehnologii (IoT, Inteligen郡< Artificial<), 
digitalizarea proceselor de produc郡ie (Automatizare, Robotic<), aplica郡iile inovative de big 
data, serviciile de comer郡 electronic, cele de securitate cibernetic<, cele din domeniul e-
guvernare sau noua provocare pe e-s<n<tate sunt principala pârghie pentru convergen郡a c<tre 
郡intele strategice ale României 

Noile tehnologii rezultate în urma procesului de inovare pot constitui un stimulent pentru 
minimizarea disparit<郡ilor 群i pentru reducerea inechit<郡ii din perspectiva cet<郡enilor.  

Dezvoltarea 群i inova郡ia în domeniul TIC, precum si aplicarea rezultatelor ob郡inute prin 

respectivele investi郡ii reprezint< factori cheie de îmbun<t<郡ire a competitivit<郡ii IMM-urilor din 
toate sectoarele economiei na郡ionale. 

Cu toate acestea, conform Digital Innovation and Scale-up Initiative (DISC), regiunea Europei 
Centrale 群i de Est are mai pu郡ini factori care s< permit<  transformarea digital< decât 郡<rile din 
EU-15. 

În ceea ce prive群te investi郡iile în ac郡iunea climatic<, nevoile de investi郡ii estimate de Planul 
Na郡ional pentru Energie 群i Clim< (PNIESC) dep<群esc 12,7 miliarde EUR pentru perioada 2021-
30 în eficien郡a energetic< 群i energia regenerabil< numai în sectorul construc郡iilor. Instrumentele 
financiare care pot valorifica investi郡iile din sectorul privat 群i pot utiliza finan郡area public< într-
un mod mai durabil sunt instrumente esen郡iale în abordarea acestor nevoi de investi郡ii. Rolul 
instrumentelor financiare este, de asemenea, eviden郡iat în Strategia de renovare pe termen lung, 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.III.2 Suport pentru sectorul privat,  

cedcemadeし deｻｬH<made ｧi iCHｬade 

 

 

care constat< necesitatea utiliz<rii mai frecvente 群i mai direc郡ionate a instrumentelor financiare 
pentru a sprijini trecerea de la abord<rile numai subven郡iilor. 

Utilizarea redus< a mecanismelor de finan郡are prin pia郡a de capital constituie, de asemenea, o 
provocare în diversificarea surselor necesare pentru cre群terea accesului la finan郡are a 
întreprinderilor. Facilitarea accesului la pia郡a capital a întreprinderilor le permite acestora s< 
creasc< 群i s< identifice surse de finan郡are menite s< r<spund< nevoilor acestora de cre群tere.  

Analizând statisticile relevante se remarc< o utilizare redus< a mecanismelor de finan郡are prin 
pia郡a de capital de c<tre companiile române群ti. Astfel, nivelul indicatorului capitalizare bursier< 
(valoarea total< a companiilor listate) raportat la PIB este în jurul valorii de 12%, comparativ 
cu valori de peste 20% în statele relevante din Europa Central< 群i de Est 群i valori mult mai 
ridicate în Europa de Vest (peste 40%). În acela群i timp, activele investitorilor 群i ale popula郡iei 
au cunoscut o cre群tere substan郡ial< în ultimii ani: activele fondurilor de pensii au crescut cu 
127% în intervalul 2016-2020, pân< la valoarea de 81 mld. RON, iar depozitele popula郡iei în 
sistemul bancar au crescut cu 14% în acela群i interval, pân< la valoarea de 123 mld. RON. Exist< 
un poten郡ial uria群 pentru ca aceste disponibilit<郡i s< fie utilizate în finan郡area dezvolt<rii 
întreprinderilor.  

Astfel, provocarea principal< pe pia郡a de capital este atragerea în special a întreprinderilor din 
mediul privat 群i în special a celor din segmentul întreprinderilor mici 群i mijlocii. Din cele 20 
de milioane de IMM-uri din Europa, doar 3.000 sunt în prezent cotate la burse de valori 
(Ministerul Finan郡elor, Consiliul UE, 2019). Aceast< situa郡ie este determinat<, pe de o parte, 
de costurile de conformare ridicate 群i, pe de alt< parte, de nivelul insuficient de lichiditate.  

De altfel, 群i Regulamentul UE nr. 2115/ 2019 în ceea ce priveКte promovarea utiliz<rii pieМelor 
de creКtere pentru IMM-uri vine în sprijinul unor categorii de întreprinderi pentru reducerea 
dependen郡ei de împrumuturile bancare prin diversificarea surselor de finan郡are bazate pe pia郡< 
pentru toate tipurile de IMM-uri 群i promovarea emiterii de obliga郡iuni garantate / negarantate 
群i de ac郡iuni de c<tre acestea pe pie郡ele publice prin intermediul pie郡elor de cre群tere pentru 
IMM-uri, ca o nou< categorie de loc de tranzac郡ionare. În ciuda cre<rii unei pie郡e specializate, 
care se adreseaz< segmentului IMM-urilor, num<rul de emiten郡i prezen郡i pe aceast< pia郡< 
r<mâne înc< destul de redus. 

Coroborat cu cele de mai sus, o tendin郡< la nivelul pie郡elor de capital este legat< 群i de 
înr<d<cinarea conceptelor de dezvoltare sustenabil< 群i investi郡ii responsabile (standardele ESG 
- environment, social, governance) a celor mai importan郡i investitori interna郡ionali pentru 
evaluarea non-financiar< a oportunit<郡ilor de investi郡ii 群i alocarea capitalului. În egal< m<sur<, 
o bun< parte din fondurile disponibile sunt alocate pornind de la acelea群i principii, iar 
institu郡iile financiare suprana郡ionale iau în considerare acelea群i criterii în selectarea proiectelor 
fezabile. În acest moment, în România, segmentul 'verde' este într-un stadiu incipient, ceea ce 
afecteaz< semnificativ poten郡ialul de atragere de capital din aceste surse dezvoltate 群i poate 
sl<bi competitivitatea economiei pe termen lung.  

P.3. –  Necesitatea promov<rii competitivit<郡ii prin sprijinirea activit<郡ilor de cercetare 群i 
dezvoltare (CDI) 群i respectiv a activit<郡ilor de inovare  
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În cadrul Recomand<rilor specifice de 郡ar< 2020 se atrage aten郡ia asupra faptului c< sunt 
importante 群i investi郡iile menite s< promoveze competitivitatea economiei prin sprijinirea 
activit<郡ilor de cercetare 群i dezvoltare, a IMM-urilor inovatoare 群i a integr<rii în lan郡urile 
valorice strategice ale Uniunii. Astfel, investi郡iile întreprinderilor în cercetare 群i dezvoltare 
r<mân sub nivelul optim 群i se limiteaz< la un num<r mic de subsectoare (...).Reducerea 
finan郡<rii publice pentru cercetare 群i dezvoltare a dus la o calitate slab< în domeniul 群tiin郡ei 群i 
tehnologiei 群i la leg<turi slabe între mediul universitar 群i întreprinderi. 

De altfel, subfinan郡area cronic< a cercet<rii 群i inov<rii  afecteaz< realizarea 郡intelor strategiei 
na郡ionale CDI  (2015-2020) 群i implementarea  programelor planului na郡ional CDI în regim 
competitiv  群i necompetitiv. Alocarea insuficient< a resurselor împiedic< orice consolidare a 
capacit<郡ilor 群i cauzeaz< grave disfunc郡ionalit<郡i ale sistemului, din ce în ce mai ineficient 群i 
decuplat de la provoc<rile societale 群i nevoile mediului de afaceri, pe de o parte, 群i de la 
tendin郡ele europene, pe de alt< parte. Crearea premiselor necesare pentru consolidarea CDI a 
reprezentat 群i reprezint< o provocare pentru strategia nationala CDI, cu toate c< alocarea 
resurselor c<tre acest domeniu este mult sc<zut< în raport cu nevoile identificate 群i cu 郡intele 
asumate la nivel na郡ional. Sistemul CDI este cronic subfinan郡at în compara郡ie cu 郡intele asumate 
în documentele strategice na郡ionale 群i în compara郡ie cu UE28. România a alocat în 2018 cel 
mai sc<zut buget C&D per capita în UE28 (52.5 EUR comparativ cu 656.8 EUR în UE28), 
cheltuielile C&D (publice 群i ale mediului de afaceri) atingând 0.5% din PIB fa郡< de 2,12% în 
UE28. Intensitatea cheltuielilor pentru CDI în UE 28 a crescut, în timp ce în RO a stagnat, sau 
chiar a sc<zut, l<rgind 群i mai mult decalajul dintre România 群i UE28.  

România se afl< pe ultimul loc în Europa la Inovare, conform European Innovation Scoreboard 
(2019). Mai mult, performan郡ele 郡<rii noastre sunt în continu< sc<dere în ultimii 8 ani (2011-
2018). Astfel, cheltuielile CDI în sectorul public au fost de numai 4,9% din media european< 
în 2018, cheltuielile CDI în industrie au înregistrat doar un modest  13,3%, iar indicatorul 
IMM-uri inovatoare în parteneriat, doar 10,7%. De asemenea, ocuparea for郡ei de munc< în 
sectoarele high 群i medium-high technology este de 22% (2018) din total for郡< de munc< 
ocupat<, cea mai mic< din UE.  

Sistemul de cercetare, dezvoltare 群i inovare (CDI) din România cuprinde 263 organiza郡ii  
publice 群i aproximativ 600 de întreprinderi . Institutele 群i centrele  de cercetare ale Academiei 
Române sunt în num<r de 51, respectiv 18. Distribu郡ia capacit<郡ii de cercetare-dezvoltare este 
extrem de neechilibrat< la nivel na郡ional, majoritatea activit<郡ilor de CDI desf<群urându-se în 
regiunea Bucure群ti-Ilfov, urmat< de zonele unde exist< centre universitare puternice.  

Consecin郡ele vizibile ale subfinan郡<rii sistemului de CDI, , sunt reflectate în: 

• formarea resursei umane calificate (ex. doctoranzi) cu perspective limitate de 
carier< în domeniul cercet<rii în România 群i care alege alte cariere profesionale in 
tara sau str<in<tate; 

• reducerea num<rului de cercet<tori seniori prin migrarea c<tre alte state cu sisteme 
CDI performan郡e 群i, implicit, restrângerea capacit<郡ii 群i competen郡elor CDI 
na郡ionale. st
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Analiza distribu郡iei cheltuielilor publice pentru CDI pe tipuri de institu郡ii indic< diferen郡e 
notabile fa郡< de UE 28: sectorul guvernamental cheltuie o pondere semnificativ mai mare din 
bugetul public na郡ional în compara郡ie cu UE 28 (70% fa郡< de 30% media în UE 28), iar sectorul 
de înv<郡<mântul superior cheltuie semnificativ mai pu郡in (18% din investi郡ia public< C&D fa郡< 
de 57% din UE 28). Ponderea sc<zut< a cheltuielilor CDI pentru dezvoltare experimental< este 
cauzat< de participarea sc<zut< a sectorului economic în activitatea CDI: doar 55% din 
cheltuieli sunt datorate activit<郡ii sectorului economic spre deosebire de 85% media în UE 28. 

De asemenea, România se afl< pe ultimul loc în Europa la inovare, conform European 
Innovation Scoreboard (2019). Mai mult, performan郡ele 郡<rii noastre sunt în continu< sc<dere 
în ultimii 8 ani (2011-2018). Astfel, cheltuielile CDI în sectorul public au fost de numai 4,9% 
din media european< în 2018, cheltuielile CDI în industrie au înregistrat doar un modest  
13,3%, iar indicatorul IMM-uri inovatoare în parteneriat, doar 10,7%. De asemenea, ocuparea 
for郡ei de munc< în sectoarele high 群i medium-high technology este de 22% (2018) din total 
for郡< de munc< ocupat<, cea mai mic< din UE.  

Rezultatele slabe ale României în materie de cercetare 群i inovare împiedic< tranzi郡ia c<tre o 
economie bazat< pe cunoa群tere 群i respectiv o slab< implicare 群i disponibilitate a sectorului 
economic de a prelua în pia郡< rezultate ale cercet<rii, dar 群i generarea unor rezultate ale 
cercet<rii cu o slab< relevan郡< în pia郡<, aspecte ce influenteaz<  competitivitate mediului de 
afaceri, cu efecte negative asupra tendin郡elor migratorii ale for郡ei de munca.  Se impune, a群adar, 
o stimulare a cooper<rii între mediul de afaceri 群i cel de cercetare în scopul orient<rii activit<郡ii 
de cercetare c<tre tematici de cercetare relevante pentru mediul economic 群i social, precum 群i 
cre群terea calit<郡ii rezultatelor de cercetare reflectat< într-o cre群tere a competitivit<郡ii 
întreprinderilor care preiau aceste rezultate în pia郡<. 

În cadrul recomand<rilor specifice de 郡ar< 2019 se men郡ioneaz< c< capacitatea general< de 
inovare a României r<mâne sc<zut<, iar competitivitatea sa viitoare este amenin郡at< de decalajul 
mare dintre întreprinderile cu capital str<in 群i cele na郡ionale în materie de productivitate 群i 
inovare. Investi郡iile României în cercetare 群i dezvoltare sunt cele mai sc<zute din Uniune (0,5 
% din PIB), iar cheltuielile publice pentru cercetare 群i dezvoltare au sc<zut între 2011 群i 2017, 
ceea ce împiedic< orice consolidare a capacit<郡ilor. În consecin郡<, calitatea bazei 群tiin郡ifice 
publice r<mâne foarte sc<zut<, iar leg<turile dintre 群tiin郡< 群i mediul de afaceri nu sunt suficient 
de dezvoltate, poten郡ialul de inovare al economiei române群ti r<mânând sc<zut. Digitalizarea 
este un factor esen郡ial pentru îmbun<t<郡irea inov<rii 群i a competitivit<郡ii 郡<rii. România este un 
inovator modest, fiind pe ultimul loc în UE, conform Tabloului de Bord privind Inovarea 
Regional< 2019. Performan郡ele în inovare urmeaz< un trend descendent la nivelul tuturor 
regiunilor. Datele indic< şi o capacitate de comercializare foarte limitat< a rezultatelor cercet<rii 
şi inov<rii române群ti. Astfel, în perioada 1978-2020 în baza de date USPTO s-au identificat 30 
brevete folosind criteriile de c<utare inventator român, aplicant român, cesionar român. 
România este 郡ara UE cu cea mai mare (群i majoritatea 51%) cot< de inven郡ii na郡ionale de郡inut< 
de o alt< 郡ar<. În perioada 2014-2020 exist< în jur de 251 de cereri de patente adresate EPO, cu 
inventator RO & solicitant RO 群i au fost acordate mai pu郡in de 20 de brevete. 
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Obiectiv general: 

Principalul obiectiv al componentei este crearea unui mediu sustenabil, predictiv 群i simplificat 
pentru derularea activit<郡ii mediului de afaceri, cre群terea accesului la finan郡are prin dezvoltarea 
de instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor, cu accent inclusiv pe contribu郡ia la 
schimb<rile climatice 群i tranzi郡ia digital<, cre群terea capacit<郡ii de inovare a sistemului CDI 
pentru crearea de sinergii cercetare–mediu de afaceri. 

 

Obiective specifice: 

• Stimularea competitivit<郡ii mediului de afaceri prin m<suri de transparentizare 
legislativ<, debirocratizare 群i simplificare procedural<; 

• Stimularea accesului la finan郡are al mediului de afaceri, prin crearea de mecanisme 
de finan郡are adaptate nevoilor întreprinderilor pentru a oferi lichiditate 
întreprinderilor, precum 群i pentru a recapitaliza întreprinderile pe termen mediu 群i 
lung, pentru atenuarea riscurilor de lichiditate 群i solvabilitate cu care se confrunt< 
întreprinderile, contribuind în cele din urm< la consolidarea rezilien郡ei, la cre群terea 
productivit<郡ii 群i a competitivit<郡ii pie郡ei române群ti; 

• Cre群terea nivelului investi郡iilor private pentru tranzi郡ia verde 群i digital<. 

• Asigurarea cre群terii competitivit<郡ii economice prin CDI prin cre群terea atractivit<郡ii 
sistemului na郡ional CDI si a carierei de cercet<tor în vederea unei mai bune integr<ri 
in Spa郡iul European de Cercetare; 

 

2. Descrierea reformelor 群i investi郡iilor  

Reformele 

R.1 Transparentizare legislativ<, debirocratizare 群i simplificare procedural< destinate 
mediului de afaceri  

In cadrul raportului de 郡ar< (2020) se men郡ioneaz< c< eliminarea obstacolelor pe care le 
întâmpin< furnizorii de servicii ar putea stimula investi郡iile. Mediul de afaceri din România ar 
mai putea fi îmbun<t<郡it mai ales în ceea ce prive群te autoriza郡iile în sectorul energiei electrice 
群i autoriza郡iile de construire (..). De asemenea, lipsa previzibilit<郡ii legislativ< 群i a politicilor au 
efecte negative asupra deciziilor de investi郡ii. 

Procedurile administrative greoaie pentru înfiin郡area unei întreprinderi, precum 群i cerin郡ele 
normative impuse prestatorilor de servicii, inclusiv profesiilor reglementate, limiteaz< 
dezvoltarea pie郡ei. Num<rul restric郡iilor impuse de România este mai mare în compara郡ie cu 
media pie郡ei unice pentru ingineri civili, arhitec郡i, contabili 群i ghizi turistici. Înl<turarea acestor 
obstacole ar putea stimula concuren郡a 群i investi郡iile, inclusiv inovarea, în cadrul sectorului 
serviciilor. 
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Sc<derea poverii administrative, prin eficientizarea procedurilor greoaie, are un rol important 
în prevenirea 群i combaterea nerespect<rii legii. Astfel, mediul de afaceri poate dedica mai mult 
timp dezvolt<rii 群i cre群terii, iar obliga郡iile legale se pot îndeplini într-un mod mai eficient. 
M<surile propuse în cadrul prezentei reforme implic< un amplu proces de analiz< 群i de 
identificare de solu郡ii atât legislative cât 群i procedurale de simplificare, inclusiv de digitalizare 
a unor servicii publice. 

De asemenea, a se vedea sec郡iunea privind principalele provoc<ri- P.1 

Recomand<ri specifice de 郡ar<: 

Legat de procesul de debirocratizare a mediului de afaceri, precum 群i de transparen郡a 
decizional< în adoptarea actelor normative relevante trebuie avut< în vedere 群i recomandarea 
specific< de 郡ar< (2020) privind previzibilitatea procesului decizional, inclusiv prin implicarea 
adecvat< a partenerilor sociali, 群i implicit a factorilor relevan郡i din mediul economic. De 
asemenea, relevant< este 群i recomandarea specific< de 郡ar< din 2019 cu privire la  îmbun<t<郡irea 
calit<郡ii 群i previzibilit<郡ii procesului decizional, inclusiv prin consult<ri adecvate cu p<r郡ile 
interesate, prin evalu<ri efective ale impactului 群i prin simplificarea procedurilor 
administrative. 

Obiectiv: Reforma propus< are în vedere stimularea competitivit<郡ii mediului de afaceri prin 
m<suri de transparentizare legislativ<, debirocratizare 群i simplificare procedural<. 

Descriere reform</investi郡ie: 

Reforma propus< vizeaz< multiple modific<ri legilative, astfel: 

a) Reformarea modului de aplicare a testului IMM 群i transparentizarea procesului de 
legislativ 

Testul IMM reprezint< o modalitate de evaluare a impactului economic, social şi de mediu pe 
care propunerile legislative îl au asupra IMM-urilor. De群i principiul este reglementat la nivel 
legislativ, este necesar< simplificarea, transparentizarea 群i înt<rirea modului acestuia de 
aplicare, precum 群i dezvoltarea platformei digitale existente pentru crearea un instrument 
adecvat de aplicare a principiului men郡ionat. M<sura este consistent< cu implicarea actorilor 
relevan郡i în procesul legislativ cu referire la elementele care pot afecta activitatea mediului de 
afaceri.  

In vederea simplificarii procesului legislativ cu privire la modalitatea de realizare a testului 
IMM se impune respectarea principiului one in one out. Astfel, pentru înt<rirea modului de 
aplicare a acestui principiu, se va constitui un grup de lucru inter-ministerial sub coordonarea 
ministerului de resort cu scopul de a identifica solu郡iile practice 群i legale cele mai adecvate în 
acest sens. De asemenea, se ve realiza un raport anual care va fi publicat pe platforma digital< 
in vederea transparentiz<rii procesului consultativ 群i a rezultatelor acestuia. st
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În vederea implement<rii, vom solicita asisten郡< tehnic< din partea unor entit<郡i abilitate, care 
s< ne furnizeze informa郡ii cu privire la: 

- modalitatea de m<surare specific< a impactului actelor normative asupra 
intreprinderilor mici 群i mijlocii; 

- modul în care pot fi consultate cât mai multe entit<郡i, astfel încât imm-urile s< fie cu 
adev<rat consultate; 

- criteriile de selec郡ie necesare pentru abordarea entit<郡ilor cu adev<rat reprezentative, în 
func郡ie de anumite sectoare de activitate, astfel încât s< fie chestionate imm-urile care 
sunt cu adev<rat impactate de modific<rile legislative; 

- motivarea 群i implicarea societ<郡ii civile, reprezentative pentru sectorul imm, astfel incât 
modific<rile legislative efectuate s< fie realizate în acord cu nevoile întreprinderilor; 

- stabilirea procesului de consultare (timpi aloca郡i), astfel încât s< poat< fi realizat 
impactul corect al modific<rilor legislative; 

Ulterior realiz<rii acestui road-map, propunerile furnizate vor fi analizate în cadrul unui grup 
de lucru interministerial, urmând a fi puse în aplicare atât la nivel legislativ, cât 群i la nivel de 
aplica郡ie electronic< de realizare a testului imm, cu respectarea principiilor: one in/ one out, 
digital first, one click document, think small first, accesibilitate, transparenta (raportare). 

b) Simplificarea procedurilor de înfiin郡are /de ie群ire de pe pia郡< a firmelor, de constituire 
群i func郡ionare a punctelor de lucru.  

În acest sens se are în vedere constituirea unui grup de lucru inter-ministerial sub coordonarea 
ministerului de resort din care s< fac< parte Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 群i 
Turismului, Ministerul Justi郡iei, Ministerul Finan郡elor, Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i 
Digitaliz<rii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Oficiul Na郡ional al Registrului 
Comer郡ului, Agen郡ia Na郡ional< de Administare Fiscal<, precum 群i alte institu郡ii care ar putea fi 
implicate în revizuirea cadrului normativ mai sus men郡ionat. Grupul de lucru va avea în vedere 
identificarea simplific<rilor procedurale 群i legislative care se impun pentru ca sarcinile 
administrative ale mediului de afaceri s< fie reduse în aceste procese. Astfel, printre 
m<surile/principiile care pot fi avute în vedere putem enumera:  

 eficientizarea procesului de înregistrare a unei firme într-o singur< zi;  

 transpunerea Directivei Digitalizare (constituirea 群i înregistrarea, în integralitate pe cale 
electronic<, f<r< a fi necesar< prezen郡a la ghi群eu în nici o etap< a procesului de înfiin郡are 
a unei societ<郡i); 

 eliminarea unor formalit<郡i care nu produc efecte juridice;  st
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 acceptarea îndeplinirii unor formalit<郡i pe cale digital<, precum: stabilirea unui sediu 
social virtual, recunoa群terea semn<turii electronice în condi郡iile legii, confirmarea 
identit<郡iii persoanei prin mijloace video; 

 depunerea la o singur< institu郡ie public< a cererii de reactivare fiscal<; 

 digitalizarea procesului de închidere a firmei; 

 digitalizarea 群i simplificarea procedurii de autorizare pentru reprezentan郡ele str<ine 

Toate procesele de digitalizare propuse în cadrul procedurilor de mai sus se vor dezvolta în 
cadrul platformei existente a ONRC, fiind elemente ce fac obiectul activit<郡ii realizate de 
aceast< institu郡ie (constituirea punctelor de lucru, procedura de constituire 群i ie群ire de pe pia郡<).  

Pentru implementarea m<surilor propuse, se va achizi郡iona o analiz</expertiz< tehnic<, la nivel 
na郡ional, prin care s< fie identificate exact problemele avute la intrarea/ie群irea firmelor de pe 
pia郡<. Astfel, se vor achizi郡iona servicii de asisten郡< tehnic< în vederea realiz<rii unui road-map 
legislativ, care ulterior va fi analizat in cadrul grupului interministerial, urmând a fi 
implementat, atât la nivel de modific<ri legislative, cât 群i la nivel de realizare/actualizare de 
platforme digitale. 

În sensul celor men郡ionate, simplificarea procedurilor de intrare si iesire a firmelor de pe piata, 
presupune analizarea/maparea urm<toarelor: 

• Procedura de înfiinМare a unei firme 

- Eficientizarea procesului de înregistrare a unei firme într-o singur< zi (24h);  

- Constituirea 群i înregistrarea firmei în integralitate pe cale electronic<;  

- Eliminarea documentelor care nu mai prezint< utilitate;  

- Eliminarea obliga郡iei de a depune specimenele de semn<tur< ale reprezentan郡ilor 
societ<郡ii în form< legalizat< de notarul public sau certificat< de avocat;  

- Eliminarea declara郡iei pe proprie r<spundere, sub semn<tur< privat<, în original, prin 
care persoana fizic< titular< a PFA atest< faptul c< nu desf<群oar< activitate economic< 
la sediul profesional;  

- Eliminarea formularelor a c<ror depunere nu produce efecte juridice; Stabilirea unui 
sediu social virtual;  

- Reorganizarea sistemului de rezerv<ri/denumiri online prin calibrarea algoritmilor 
sistemului de c<utare;  

- Digitalizarea 群i simplificarea procedurii de autorizare pentru reprezentan郡ele str<ine st
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• Procedurile privind infiintarea si functionarea punctelor de lucru 

- eliminarea obliga郡iei de a de郡ine registru unic de control pentru punctele de lucru, fiind 
suficient< de郡inerea pentru societate. Achizi郡ia acestuia presupune costuri, obliga郡ii 
suplimentare, iar lipsa de郡inerii atrage sanc郡iuni; 

- modificarea legisla郡iei -  punctele de lucru care au mai mult de cinci angaja郡i s< nu mai 
primeasc< un cod de identificare fiscal< separat de societatea mam<. În prezent, prin 
acordarea CUI-ului separat, se birocratizeaz< procesul de plat< al impozitului pe 
veniturile de natura salariala aferent fiec<rui CUI 群i determin< na群terea erorilor 群i 
urmare a corec郡iilor dificile 群i întârziate Astfel, prin men郡inerea unui singur CUI pentru 
agentul economic, se presupune o singur< declarare 群i o singur< plat< a impozitului pe 
veniturile de natur< salarial< conform sediului principal, iar ulterior institu郡iile 
competente vor proceda la distribuire. 

• Procedurile de iesire de pe piata a firmelor 

Suspendarea activit<郡ii unei firme 

- eliminarea depunerii declara郡iilor nejustificate; 

- eliminarea obliga郡iei de a depune documentele pe care le de郡in alte institu郡ii; 

- accesul ANAF la baza de date cu societ<郡ile inactive 群i astfel depunerea la o singur< 
institu郡ie a cererii de suspendare care s< aib< efect inclusiv în plan fiscal. 

Firm< aflat< în inactivitate 

- transmiterea unor pre-notific<ri din partea institu郡iilor abilitate (ONRC prin Recom, 
Anaf, etc) privind apari郡ia unor posibile situa郡ii care pot afecta activitatea firmei – 
printre care 群i inactivitatea fiscal< (Ex: expirare sediu, expirare mandat administrator, 
inexisten郡< organe statutare); 

- transmiterea unor notific<ri din partea institu郡iilor abilitate (ONRC prin Recom, Anaf, 
etc) privind apari郡ia inactivit<郡ii fiscale (Ex: informare privind suspendarea Codului de 
TVA – care se face din oficiu de c<tre ANAF, care sunt implica郡iile, ce declara郡ii se 
depun, cum se anuleaz<); 

- depunerea la o singur< institu郡ie a cererii de reactivare fiscal< (în momentul de fa郡< se 
depun documente la ANAF, ONRC, etc); 

Dizolvarea, lichidarea sau radierea unei firme 

- reducerea termenelor de verificare din cadrul ANAF (în ceea ce prive群te inexisten郡a 
unor datorii); st
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- reducerea num<rului de documente solicitate la radiere prin interoperabilitatea bazelor 
de date la nivelul institu郡iilor (Ex: Registrul Comer郡ului solicit< existen郡a dovezii pl<郡ii 
taxelor la ONRC, certificate constatatoare, etc); 

- realizarea de inform<ri privind posibilitatea de închidere a unei firme (Eg: confuzia 
existent< în pia郡< dintre termenul dizolvare 群i radiere, necunoasterea exacta a procedurii 
de inchidere, etc); 

- renun郡area la publicarea în monitorul oficial în cazul radierii firmei (eventual publicarea 
pe site-ul Registrului Comer郡ului); 

- digitalizarea procesului de închidere a firmei. 

c) Reformarea licen郡elor/autoriza郡iilor/certificatelor privind afacerile din România 

Grupul de lucru mai sus men郡ionat va avea ca scop identificarea modific<rilor legislative 
necesare pentru înfiin郡area unui ghi群eu unic de contact pentru licen郡e/ autoriza郡ii/ certific<ri, 
fuzionarea licen郡elor cu obiective similare, coroborat cu crearea unei platforme unice 群i 
interconectarea acestuia cu o serie de alte platforme existente ca edirect.e-guvernare.ro. 
Solu郡iile avute în vedere vor fi conforme cu elementele de cloud guvernamental 群i de 
interconectare a o serie de baze de date în vederea digitaliz<rii serviciilor administra郡iei publice. 

De asemenea, se are în vedere, acolo unde este posibil, comasarea unor licen郡e cu obiective 
similare, precum 群i realizarea unei clasific<ri licen郡elor dup< domeniile de licen郡iere: în 
domeniile siguran郡ei la incendiu, protec郡iei civile, serviciilor sociale, mediului 群i s<n<t<郡ii, 
precum 群i includerea acestora într-un act normativ unitar, în contextul în care ele nu sunt deja 
sistematizate la nivel de cod legislativ. Astfel, se are în vedere consolidarea legisla郡iei primare 
群i secundare în domeniul autoriza郡iilor/ licen郡elor/ certificatelor 群i înfiin郡area unui organism de 
supraveghere a procedurilor de acordare a licen郡elor. Rolul organismului de supraveghere nu 
va fi acela de a centraliza procedura de acordare a licente/autorizatii/certificate sau de a lua 
decizii finale cu privire la viabilitatea unei anumite licente/autorizatii/certificate, ci mai 
degrab< de a monitoriza 群i supraveghea fluxurile multiple de lucru din diferitele institu郡ii care 
trebuie implicate, precum 群i de a servi ca mediator între investitori 群i administra郡ia public<. 

Pentru sus郡inerea simplific<rii sarciniii administrative a mediului de afaceri se va crea o 
platform< digital< (simulator de licen郡<) în care investitorul s< introduc< datele 群i 
caracteristicile relevante ale activit<郡ii sale pentru a fi informat cu privire la procesul de 
licen郡iere.  

Simplificarea procedurilor privind profesiile liberale reglementate (inginerii civili, arhitec郡i, 
contabili 群i ghizi turistici) la nivelul acordarii de licente va conduce la eliminarea acestor 
bariere si va stimula concuren郡a 群i investi郡iile, inclusiv în inovare, în sectorul serviciilor in care 
acestia activeaza. 

Având în vedere proiectul OCDE “Comprehensive redesign of the licensing system in 
Romania”, respectiv studiul din cadrul acestui proiect, “Legislative roadmap for reforming 
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industrial and manufacturing licenses in Romania”, ne propunem s< promov<m 群i s< punem în 
aplicare legea „Licen郡ei industriale unice” (integrarea tuturor licen郡elor industriale într-o 
singur< simplificare/simplificare care permite o procedur< complet digitalizat<) cu 
implementarea efectiv< a principiilor: „t<cerea înseamn< consim郡<mânt”, “o singur< dat< ”, 
“punct electronic de contact unic”, eliminarea controalelor duale 群i cerin郡elor privind licen郡ele 
industriale, eliminarea 群tampilelor 群i reînnoirilor inutile pe baza unei taxonomii a licen郡elor. 

Mai concret, implementarea Legii „Licen郡ei industriale unice” presupune urm<toarele ac郡iuni 
de reform<: 

• Infiintarea Ghiseului Unic de Contact (One Stop Shop) pentru 
licente/autorizatii/ certificari 

- Creearea unui ghi群eu unic pentru toate licen郡ele comerciale. Informa郡iile despre acest 
ghi群eu electronic vor fi furnizate de institu郡iile publice relevante ceea ce ar permite 
investitorilor s< solicite licen郡ele online. 

- Consolidarea prezen郡ei online a serviciilor de licen郡iere a afacerilor digitale prin 
intermediul unor platforme precum edirect.e-guvernare.ro. 

- Realizarea unei liste actualizate complete a tuturor licen郡elor comerciale, disponibil< 
online. 

• Fuzionarea licenМelor cu obiective similar 

- Integrarea licen郡elor existente într-o singur< procedur< va ajuta nu numai la 
eficientizarea procesului general de acordare a licen郡elor, cât 群i la identificarea 群i 
eliminarea duplicatelor, ineficien郡elor 群i a altor probleme existente în reglement<rile 
actuale. Astfel, se propune fuzionarea licen郡elor cu obiective similare (exemplu: în 
domeniile siguran郡ei la incendiu, protec郡ie civile, serviciilor sociale, mediului 群i 
s<n<t<郡ii). 

- Nivelul restric郡iilor din România este mai mare comparativ cu media pie郡ei unice pentru 
profesiile liberale reglementate (inginerii civili, arhitec郡i, contabili 群i ghizi turistici). 
Simplificarea procedurilor privind profesiile liberale la nivelul acordarii de licente va 
conduce la eliminarea acestor bariere si va stimula concuren郡a 群i investi郡iile, inclusiv în 
inovare, în sectorul serviciilor in care acestia activeaza. 

• Consolidarea legislaМiei primare Кi secundare 

Majoritatea licen郡elor provin din legi sau din ordonan郡e de urgen郡< ale guvernului precum 群i 
din regulamentele UE. 

Legile 群i ordonan郡ele guvernamentale (de urgen郡< sau ordinare) sunt considerate drept legisla郡ie 
primar<, la fel ca 群i reglement<rile 群i directivele UE. st
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Normele de aplicare a legislatiei primare, ordinele ministeriale, reglement<rile independente 群i 
interne au fost clasificate drept legisla郡ie secundar<. 

Reglement<rile independente sunt emise de agen郡iile de reglementare din subordinea 
ministerelor (ANRE, autorit<郡i feroviare etc.) 群i reglement<rile specifice sunt emise de catre 
autoritatile locale care se bazeaz< pe regimurile juridice instituite prin instrumente juridice de 
la nivel central. 

• Crearea unor instrumente electronice de informare (simulator de licenta)  

- un ”simulator de licen郡<” în care investitorul s< introduc< datele 群i caracteristicile 
relevante ale activit<郡ii 群i s< fie informat cu privire la licen郡ele 群i procedurile necesare 
pentru realizarea acestora. 

• Imbun<t<Мirea cadrului de aplicare a principiului aprobarii tacite („t<cerea 
este consimМ<mântul”) 

- Termenele pentru luarea deciziilor guvernamentale 群i, prin urmare, aplicarea aprob<rii 
tacite, pot reduce costurile administrative 群i pot îmbun<t<郡i responsabilitatea. Poverile 
administrative sunt determinate doar par郡ial de costurile directe ale întreprinderilor 群i 
ale cet<郡enilor legate de colectarea informa郡iilor solicitate, completarea formularelor 群i 
tratarea cu administratorii. Costurile sunt, de asemenea, rezultate ca urmare a 
întârzierilor 群i a incertitudinii în furnizarea informa郡iilor sau a r<spunsurilor la solicit<ri. 
Respectarea termenelor pentru gestionarea proceselor de licen郡iere de c<tre func郡ionarii 
publici 群i de c<tre autorit<郡ile de reglementare duce la reducerea costurilor 
administrative atât pentru întreprinderi, cât 群i pentru cet<郡eni. 

- Aprob<rile tacite sunt reguli legale care vizeaz< atingerea unor scopuri multiple, cum 
ar fi reducerea timpilor de a群teptare pentru procedurile administrative pentru cet<郡eni 群i 
întreprinderi, cre群terea calit<郡ii serviciilor 群i responsabilit<郡ii agen郡ilor publici 群i a 
institu郡iilor, precum 群i cre群terea predictibilit<郡ii în luarea deciziilor. 

- Din 2003, prin adoptarea Ordonan郡ei de urgen郡< nr. 27/2003, o astfel de politic< este 
recunoscut< ca parte a cadrului juridic al administra郡iei publice din România. Potrivit 
feedback-ului din partea întreprinderilor 群i antreprenorilor români, totu群i, aplicarea sa 
real< nu a atins rezultatele scontate. 

• Reducerea termenelor legale si alinierea la complexitatea procedurala 

- În prezent, exist< o dependen郡< excesiv< fa郡< de obliga郡iile secven郡iale, prin care o 
licen郡< poate fi ob郡inut< numai dup< eliberarea unei alte licen郡e, ceea ce creeaz< la 
rândul s<u blocaje semnificative în sistem. Acest lucru duce la întârzieri inutile care ar 
putea fi reduse prin procese 群i aplica郡ii paralele. Mai mult, termenele nu par s< urmeze 
o ra郡iune 群i nu par s< reflecte complexitatea sau simplitatea procedurii. Ac郡iunile de 
reform< propuse includ: 
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- secven郡ierea 群i cre群terea num<rului de licen郡e care pot fi solicitate în paralel 

- reducerea termenelor 群i asigurarea c< acestea sunt aliniate la complexitatea 
procedurilor. 

• Limitarea reînnoirilor licenМelor 

- Autoriza郡iile având o durat< limitat< îngreuneaz< derularea activit<郡ilor comerciale, 
deoarece poate împiedica furnizorul de servicii s<-群i dezvolte o strategie pe termen 
lung, inclusiv în ceea ce prive群te investi郡iile. În general, acestea reprezint< un element 
de incertitudine pentru întreprinderi 群i pentru dezvoltarea acestora. 

- Pe lâng< faptul c< este perceput< ca o practic< birocratic< inutil<, reînnoirea periodic< 
este în contradic郡ie cu spiritul Directivei UE privind serviciile, care prevede c< 
autoriza郡iile 群i licen郡ele ar trebui acordate în general pe o perioad< nelimitat<, acceptând 
reînnoiri doar atunci când limitarea în timp poate fi justificat< de un motiv imperativ 
legat de interesul public. 

• InfiinМarea unui organism de supraveghere a procedurilor de acordare a 
licenМelor  

Rolul s<u nu va fi de a centraliza procedura de acordare într-un singur organism sau de a lua 
decizii finale cu privire la viabilitatea unui anumit proiect, ci mai degrab< de a monitoriza 群i 
supraveghea fluxurile multiple de lucru din diferitele institu郡ii care trebuie implicate, precum 
群i de a servi ca mediator între investitor 群i administra郡ia public<. 

• Eliminarea controale duale privind licenМele 

d) Simplificarea procesului de transparentizare a controalelor asupra mediului de afaceri, 
a obliga郡iilor declarative, a raporturilor de munc< 群i a altor elemente care afecteaz< 
activitatea de func郡ionare a firmelor 

Simplificarea procedural< ce afecteaz< derularea activit<郡ilor întreprinderilor va fi analizat< de 
grupul de lucru inter-institu郡ional mai sus men郡ionat 群i va avea în vedere modific<ri legislative 
privind eficientizarea 群i transparentizarea controalelor realizate asupra activit<郡ii 
întreprinderilor, inclusiv digitalizarea Registrului Unic de Control, simplificarea procedurilor 
care reglementeaz< raporturile de munc< în cadrul întreprinderilor 群i în rela郡ia acestora cu 
institu郡iile statului, inclusiv prin actualizararea Nomenclatorului ocupa郡iilor din România 群i 
prin crearea de platforme digitale care s< integreze toate serviciile dedicate angajatorilor. 

Digitalizarea Registrului Unic de Control (RUC) va elimina controale abuzive si va facilita 
transparentizarea activit<郡ilor de control, punându-se pe primul loc rolul de îndrumare 群i 
informare a contribuabilului, nu acela de sanc郡ionare. RUC poate func郡iona ca o platform< 
integrând baza de date a operatorilor economici 群i permi郡ând accesul institu郡iilor publice cu rol 
de control. st
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De asemenea, printre m<surile avute în vedere se num<r< simplificarea obliga郡iilor declarative, 
a prevederilor legale din domeniul arhiv<rii a procesului de raportare statistic< 群i adaptarea 
activit<郡ii de comer郡 la era digital<. Principiile aplicabile în restructurarea cadrului legislativ 
sunt reprezentate de  eliminarea obliga郡iilor declarative care nu se justifica, uniformizarea 
implement<rii legisla郡iei la nivel na郡ional, uniformizarea bazelor de date statistice, etc. 

Cu titlu de exemplu, in procesul de func郡ionare a firmelor pot fi avute in vedere urm<toarele 
m<suri de debirocratizare:  

1. Eliminarea analizei de risc la securitate fizic< - Începând cu data de 1 iulie 2018 toate 
institu郡iile publice 群i societ<Yile înfiin郡ate conform legii nr. 31/1990 群i care de郡in bunuri, sunt 
obligate s< asigure paza acestora 群i s< întocmeasc< analiza de risc la securitate fizic<.  

Analiza de risc se întocme群te de c<tre speciali群ti cu vechime în domeniul riscului  sau exper郡i 
abilita郡i (conform art. 2  HG 301/2012) 群i costuri semnificative pentru firmele mici, tarifele 
analizei pornind de la 1.000 lei, pentru o microîntreprindere care probabil nici nu de郡ine bunuri 
de valoarea respectiv<. Amenda pentru neefectuarea analizei de risc este în cuantum de la 5.000 
– 10.000 lei. 

Consider<m c< m<sura are un scop pur birocratic 群i este o metod< de amendare a firmelor mici, 
care traverseaz< o perioad< dificil<. Nu este nevoie de o lege care s< impun< paza bunurilor, 
iar aceast< analiz< de risc nu p<ze群te bunurile efectiv. Exist< legisla郡ie specific< care prevede 
r<spunderea patrimonial< a administratorului, prin urmare consider<m c< obliga郡ia nu este 
justificat<.  

Propuneri: eliminarea analizei de risc pentru societ<郡ile comerciale 群i eliminarea sanc郡iunii din 
Legea 333/2003, Norma Metodologic< publicat< din HG 301/2012, Instruc郡iunea nr. 9/2013 

2. Eliminarea obliga郡iei declar<rii sediilor secundare la ANAF, ob郡inerea CIF pentru puncte de 
lucru cu peste 5 salaria郡i 群i plata diferen郡iat< a impozitului pe salariu.  

Sediile secundare se declar< la Registrul Comer郡ului, dar 群i la ANAF prin declara郡ia 060 
(Declara郡ie de înregistrare fiscal</Declara郡ie de men郡iuni pentru sediile secundare) 群i declara郡ia 
061, chiar dac< ANAF prime群te informa郡ii de la Registrul Comer郡ului, ceea ce înseamn< o 
dubl< înregistrare a aceleia群i opera郡iuni.  

Sediile secundare cu mai mult de 5 salaria郡i sunt obligate s< ob郡in< CIF - Cod de Înregistrare 
Fiscal< 群i se solicit< prin depunerea urm<toarelor documente: formularul 060, copie certificat 
înregistrare fiscal< a persoanei juridice, actul privind înregistrarea punctului de lucru la 
registrul Comer郡ului, dovada spa郡iului pentru sediul secundar declarat, declara郡ie pe propria 
r<spundere c< are 5 salaria郡i începând cu data x, extras din revisal 群i alte documente pe care 
unitatea teritorial< le consider< necesare.  

Contribuabilii respectivi sunt obliga郡i ca plata impozitului pe salarii s< se efectueze diferen郡iat, 
c<tre trezoreria local< pe raza c<reia se afl< sediul secundar. Aceast< obligativitate genereaz< 
erori în administrarea pl<郡ilor 群i mut< gestionarea fondurilor din sarcina administra郡iei locale 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.III.2 Suport pentru sectorul privat,  

cedcemadeし deｻｬH<made ｧi iCHｬade 

 

 

în sarcina contribuabilului. Contribuabilul ajunge s< administreze atâtea fise sintetice în rela郡ia 
cu ANAF pentru fiecare punct de lucru, s< întocmeasc< tot atâtea ordine de plat< pentru 
achitarea impozitului pe salarii, iar banii sunt colecta郡i în contul trezoreriei 群i nu în contul 
consiliilor locale, cu atât mai mult cu cât toate informa郡iile relevante se reg<sesc în declara郡ia 
112 DeclaraYia privind obligaYiile de plat< a contribuYiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenYa nominal< a persoanelor asigurate.  

Propuneri:  

- eliminarea declara郡iei 060 群i a declara郡iei 061 - OPANAF 3725/2017 

- eliminarea obliga郡iei de ob郡inere CIF special pentru punctele de lucru cu peste 5 salaria郡i 
art. 85 (1) Legea nr. 207/2015 privind Codul Fiscal  

- eliminarea pl<郡ii diferen郡iate a impozitului pe salarii - art. 85 (5) din Legea 207/2015 
privind Codul Fiscal, art. 32 (7) din Legea 273/2006 privind finan郡ele publice locale.  

3. Eliminarea sanc郡iunilor pentru nede郡inerea Registrului Unic de Control - Registrul Unic de 
Control a ap<rut în ideea de a fi în favoarea contribuabilului, de a-l ap<ra de abuzurile organelor 
de control 群i impostori, dar s-a transformat într-o unealt< birocratic< 群i cu scopul de a sanc郡iona 
contribuabilul. RUC se achizi郡ioneaz< de la unit<郡ile ANAF în 30 zile de la înfiin郡area entit<郡ii 
sau declararea punctului de lucru (群i nu de la Registrul Comer郡ului cum poate ar fi fost logic), 
îns< de multe ori nu este disponibil pe stoc. Pân< la digitalizarea 群i transparentizarea actelor de 
control, este oportun< debirocratizarea procesului de de郡inere 群i achizi郡ie, în speran郡a 
schimb<rii comportamentului organelor de control bazat pe sanc郡iune 群i încurajarea îndrum<rii 
群i sprijinirii mediului de afaceri.  

Propuneri:  

- eliminarea sanc郡iunii de de郡inere a RUC - art. 7, art. 8 Legea 252/2003 

- eliminarea obligativit<郡ii de郡inerii RUC pentru punctele de lucru art. 5 (2) Legea 
252/2003 

- eliminarea obligativit<郡ii numerot<rii, sigil<rii si p<str<rii art. 5 (1) 

4. Eliminarea obligativit<郡ii tranzac郡iilor firmelor prin contul de trezorerie în rela郡ia cu 
institu郡iile statului - Firmele sunt obligate de legisla郡ie s< deruleze tranzac郡ii prin conturile 
trezoreriei, cu atât mai mult cu cât aceast< institu郡ie a demonstrat o birocra郡ie excesiv<, 
nemodernizat<, cu tranzac郡ii întârziate 群i care împiedic< desf<群urarea facil< a activit<郡ii 
contribuabililor.  Dup< cum se reg<se群te 群i în Programul de Guvernare, consider<m c< este 
momentul oportun pentru liberalizarea tranzac郡iilor bancare prin institu郡iile de credit 群i 
eliminarea poverii birocratice de pe umerii mediului de afaceri.  

Propuneri: eliminarea art. 6 OUG 146/2002 st
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5. Eliminarea foii de parcurs ca document obligatoriu în deductibilitatea combustibilului - 
Foaia de parcurs este un alt document birocratic, care încarc< activitatea firmelor, atât a celor 
care utilizeaz< în fapt vehiculele de serviciu, cât 群i a administratorilor 群i a contabililor. 
Legislatia actual< nu prevede o form< aprobat< a foii de parcurs, îns< exist< un con郡inut minim 
obligatoriu. Pe de o parte, deducerea 100% mai este condi郡ionat< 群i de al郡i factori în afara foii 
de parcurs. Pe de alt< parte, de群i societatea completeaza foile de parcurs, i se limiteaza dreptul 
de deducere pentru TVA si cheltuiala pentru motivul ca aceste foi nu respecta condi郡iile de 
forma necesare pentru exercitarea dreptului de deducere. Sunt situatii des intâlnite care conduc 
la limitarea cu 50% a TVA-ului si a cheltuielilor aferente vehiculelor, precum: 

ズ Inscrierea scopului si locului de deplasare in mod general (Ex. Sediu – Clienti, sau 
Ploiesti – Bucuresti, sau Achizitie marfa Bucuresti – Contabilitate – Sediu), 

ズ Nespecificarea normei de consum sau specificarea normei de consum la 100 km, 

ズ Omiterea inscrierii categoriei de vehicul. 

Propuneri: modificarea OUG 195/2002 art.27, modificarea art.298 (1) Cod Fiscal 

6. Eliminarea declar<rii posturilor vacante la AJOFM - Angajatorii care au încadrat în munc< 
persoane din rândul beneficiarilor de indemniza郡ii de 群omaj, au obliga郡ia de a anun郡a în termen 
de 3 zile agen郡iile pentru ocuparea for郡ei de munc< la care ace群tia au fost înregistra郡i. Aceast< 
obliga郡ie birocratic< este dovada concret< a pas<rii atribu郡iilor unei institu郡ii de stat pe umerii 
mediului privat. Agen郡ia ar trebui s< vin< în întâmpinarea 群i în sprijinul antreprenorilor care au 
traversat o criz< a for郡ei de munc< 群i care acum traverseaz< o criz< economic<, dovedindu-群i 
utilitatea în procesul de recrutare 群i sc<dere a 群omajului.  

Propuneri: abrogarea art. 10 Legea 76/2002  

 

7. Eliminarea procurii notariale necesare în îndeplinirea obliga郡iilor declarative - Obliga郡iile pe 
care statul le impune antreprenorilor ar trebui înlesnite, nu împiedicate. Tocmai de aceea, în 
îndeplinirea obliga郡iilor declarative consider<m c< împuternicirea notarial< îngreuneaz< 
procesul de declarare, cu drumuri 群i costuri suplimentare. Paradoxul birocra郡iei este c< 
solicitarea împuternicirii notariale nu este prev<zut< în actele normative, ci în ghidurile de 
utilizare (vezi AFM) sau în practica teritorial< (vezi ANAF Bucure群ti versus ANAF Suceava, 
unde îmuternicirea notarial< nu mai este solicitat< de 3-4 ani).  

Propuneri: OMFP 858/2008, Ordin 594/2006 群i www.afm.ro 

8. Mutarea obligativit<郡ii înregistr<rii contractelor de internship de la AJOFM la ITM/Revisal 
- Legea privind internshipul reglementeaz< înfiin郡area “registrul electronic de eviden郡< al 
contractelor de internship” care este în administrarea AJOFM, paradoxal de cum ar fi normal 
群i logic, respectiv în administrarea ITM, dup< cum sunt raportate contractele de munc< sau 
contractele de zilieri. Aceast< prevedere creaz< confuzie în rândul contribuabililor, care 群tie c< 
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raportarea rela郡iilor de munc< se face la ITM. O modalitate simpl< este configurarea Revisal 
pentru raportarea contractelor de internship 群i raportarea acestora într-un singur loc.  

Propuneri: modificarea art.17, art.18, art.29 din Legea 176/2018 privind internshipul 

9. Eliminarea Registrului de Eviden郡< Fiscal< pentru persoanele juridice - Într-o etap< în care 
digitalizarea 群i informatizarea eviden郡elor contabile este aproape total<, firmele pl<titoare de 
impozit pe profit sunt înc< obligate s< achizi郡ioneze Registrul de Eviden郡< Fiscal< de la ANAF 
contra cost, registru cu regim special de tip<rire de la Imprimeria Na郡ional<, în termen de 30 
zile de la înregistare. Registrul de eviden郡< fiscal< poate fi 郡inut 群i electronic, dar numai cu 
ob郡inerea unei derog<ri din partea direc郡iilor finan郡elor publice. Paradoxal, OMFP 3254/2017 
prevede obligativitatea 郡inerii REF electronic de c<tre persoanele fizice. 

Propunere: Abrogarea OMFP 870/2005 

10. Modificarea legii drepturilor de autor în privin郡a organismelor de gestiune colectiv< - Se 
impune modificarea legisla郡iei organiz<rii organismelor de gestionare colectiv<, astfel încât s< 
duc< la o protejare real< 群i aplicat<, în beneficiul titularilor drepturilor de autor 群i a drepturilor 
conexe acestora care le sunt încredin郡ate dar 群i o colectare facil< 群i transparent<. În prezent, 
aceste organisme încaseaz< sume considerabile de la utilizatorii de proprietate intelectual<, 
repartizând 群i pl<tind sumele cuvenite autorilor sau titularilor de drepturi de autor sau de 
drepturi conexe. Paradoxul acestui proces de colectare este c<, în prezent, pe site-ul ORDA 
figureaza 15 organisme de gestiune colectiva, iar categoriile de utilizatori sunt abordate de 
acestea, în func郡ie de specificul activit<郡ii. De exemplu, restaurantele care difuzeaz< muzic< 
ambiental< sunt abordate de 8 organisme de gestiune colectiv<: UCMR-ADA (autori opere 
muzicale), DACIN-SARA (autori opere audio-vizuale), CREDIDAM (arti群ti - prestatii 
artistice pe fonograme), ARAIEX (arti群ti - prestatii artistice pe fonograme), UNART (arti群ti - 
prestatii artistice pe fonograme), UPFR (produc<tori de fonograme), ADPFR (produc<tori de 
fonograme), UPFAR-ARGOA (produc<tori de ideograme). Este dificil de gestionat de c<tre 
utilizatori a obliga郡iilor de plat<, cu atat mai mult cu cât nu exist< rela郡ii contractuale, nu exista 
o colectare transparent< 群i nicio eviden郡< public< cu obliga郡iile pe care restaurantele le au fata 
de aceste entit<郡i. Mai mult, aceste OGC func郡ioneaz< în regim de  ONG, dar sumele de bani 
colectate sunt interpretate drept taxe lunare/anuale, asimilându-le ca institu郡ii de stat cu atribu郡ii 
de colectare taxe 群i impozite.  

Propuneri: modificarea Legii 8/1996, OG 25/2006 

- modificarea legisla郡iei astfel încât atribu郡iile de colectare s< îi revin< unui singur 
organism OGC din domeniu,  

- obliga郡iile de plat< sa fie publice 群i comunicate de c<tre ORDA 

- ORDA s< asigure transparentizarea procesului de colectare 群i gestiune a fondurilor  

11. Eliminarea registrului Entit<郡ilor de Cult - condi郡ie pentru deductibilitatea sponsoriz<rii din 
impozit  
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Ordinul ANAF 819/2019 aprob< procedura privind organizarea Registrului Entit<郡ilor de Cult 
群i împreun< cu Legea 30/2019 schimb< total deducerea din impozit a sponsoriz<rii complicând 
procedura de înregistrare a entit<郡ilor care beneficiaz< de sponsoriz<ri din partea mediului 
privat. 

Acela群i act normativ reglementeaz< Formularul 163 (Cerere de înscriere /radiere în /din 
Registrul entit<Yilor /unit<Yilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale) 群i condi郡ioneaz< 
înregistrarea entit<郡ilor în registru de anumite obligativit<郡i, respectiv: desf<群urarea activit<郡ii 
în domeniul pe care a fost constituit< (declara郡ie pe proprie r<spundere); îndeplinirea obliga郡iei 
fiscale declarative; lipsa datoriilor la bugetul de stat; depunerea situa郡iilor financiare anuale 群i 
este activ< potrivit art.92 din Codul de procedur< fiscal<. 

Existen郡a registrului este birocratic< deoarece ONG-urile beneficiare de sponsoriz<ri sunt 
înregistrate în Registrul Asocia郡iilor 群i Funda郡iilor de la Ministerul Justi郡iei, deci este o dubl< 
înregistrare în Registrul entit<郡ilor de Cult, cu atât mai mult cu cât sponsoriz<rile au func郡ionat 
mult mai fluid înainte de apari郡ia actelor normative anterior men郡ionate. 

Reiter<m pe aceast< cale, principiul double licensing care prevede anularea acelor proceduri 
de autorizare care cauzeaz< povar< administrativ< excesiv< antreprenorilor. 

Propuneri: eliminarea Ordinului ANAF 819/2019 群i a declara郡iei (formularului 163). 

12. Actualizarea codurilor CAEN astfel încât s< fie incluse activit<郡i noi 群i/sau nereglementate 
sau care necesit< reglementare distinct< - Ordin 337/2007 -  

Criza pandemic< 群i ajutoarele de stat din 2020 acordate pe baza activit<郡ilor diferen郡iate în 
func郡ie de codurile CAEN ale beneficiarilor, au scos în eviden郡< disfunc郡ionalit<郡i 群i discrepan郡e 
în selectarea 群i autorizarea codurilor CAEN care s< reflecte cu acurate郡e activit<郡ile 
contribuabililor. Multe din activit<郡ile ni群ate, specifice, sau reglementate superficial, nu 群i-au 
reg<sit corespondentul în lista codurilor CAEN din ordinul 337/2007. 

Propuneri: Modificarea ordinului prin deschiderea unui apel c<tre mediul afaceri 群i 
includerea/cuprinderea în conformitate cu clasific<rile europene (NACE/ REv.2/ Regulamentul 
1893/2006). 

13. Eliminarea registrelor obligatorii ORDA  

În prezent, firmele IT au obligativitatea de a înregistra în Registrul Na郡ional al Programelor 
pentru Calculator gestionat de ORDA, dar aceste registre nu sunt disponibile online 群i nici nu 
este justificat< necesitatea acestei obliga郡ii. În prezent, ORDA gestioneaz< 群ase registre de acest 
fel, din care RNPC - Registrul Na郡ional al Programelor pe Calculator prezinta interes în 
exemplificarea de fa郡<. 

Propuneri: Legea nr. 8/1996, OG nr. 25/2006, HG nr. 401/2006 

14. Eliminarea declar<rii reducerilor comerciale OG 99/2000 art.19  
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Vânz<rile de lichidare sau reducerile comerciale (sold<ri, etc.) trebuie notificate în baza unui 
inventar detaliat al m<rfurilor de lichidat 群i justificat< (documente legale) provenien郡a acestora, 
precum 群i dovada achit<rii furnizorilor. Notificarea se face la prim<ria localit<郡ii cu 15 zile 
înainte de începerea vânz<rilor de lichidare. 

Consider<m c< unit<郡ile administra郡iei locale nu sunt îndrept<郡ite/ abilitate (atribu郡ii) în 
fundamentarea deciziei antreprenorului iar declararea sold<rilor îngreuneaz< activitatea 
operatorilor economici.  

De asemenea, poate ar fi fost îndrept<郡it< în anul 2000 când a fost implementat a fost 
implementat actul normativ deoarece în România nu exist< o cultur< a reducerilor de pre郡, dar 
între timp consumatorul român s-a educat. 

Prevederea obliga郡iei declar<rii împov<reaz< prim<riile locale care nu de郡in personal dedicat 群i 
suficient s< verifice în teritoriu 群i nu este în competen郡a autorit<郡ilor administrative. Astfel, 
obliga郡ia de notificare se transform< într-o banal< hârtie care nu-群i atinge obiectivele. 

15. Unificarea procedurii de suspendare a activit<郡ii firmei la ONRC cu cea privind regimul 
declarativ derogatoriu la ANAF - Ordin 889/2016 unificat cu Ordin 2594/2008  

Suspendarea reprezint< întreruperea temporar< a activit<郡ii unei firme. Aceasta nu poate dep<群i 
3 ani de la data înscrierii men郡iunii în Registrul Comer郡ului 群i notific<rii organelor fiscale, 
precum 群i a ONRC. Documentele solicitate la Registrul Comer郡ului: cerere de înregistrare prin 
care se solicit< înregistrarea men郡iunii privind suspendarea temporara a activit<郡ii; declara郡ia-
tip pe propria r<spundere din care s< rezulte c< firma nu desf<群oar< la sediul social, la sediile 
secundare sau în afara acestora activit<郡ile declarate; hot<rârea AGA/Decizia asociatului unic 
privind suspendarea activit<郡ii; certificatele constatatoare pentru autorizarea activit<郡ii; 
dovezile privind taxele aplicabile; termenul este de minim 5 zile lucr<toare. Art 159 (1) Ordinul 
2594/2008 de aprobare a Norma Metodologic< privind modul de 郡inere a registrelor comer郡ului, 
de efectuarea înregistr<rilor si de eliberare a informa郡iilor  

Prin aplicarea regimului declarativ derogatoriu, societ<郡ile sunt scutite de depunerea 
declaratiilor 100 – privind obliga郡iile de plat< la Bugetul de Stat, 101 – privind impozitul pe 
profit, 112 – privind obliga郡iile de plat< a contribu郡iilor sociale, impozitului pe venit 群i eviden郡a 
nominal< a persoanelor asigurate, 120 – privind accizele, 300 – decontul de TVA. Obliga郡ia 
privind depunerea situa郡iilor financiare anuale r<mâne valabil<. Pentru a putea beneficia de 
acest regim, se depune o cerere la ANAF, în care se declar< îndeplinirea condi郡iilor 群i perioada 
pentru care se solicit< aplicarea acestui regim, împreun< cu dovada înscrierii inactivit<郡ii 
temporare la Registrul Comer郡ului. Termenul de solu郡ionare este de 45 zile. 

Propuneri: Simplificarea cererii depuse, în care se declar< acelea群i informa郡ii ca la Registrul 
Comer郡ului. Procedura de suspendare. Preluarea de c<tre ANAF a documentelor necesare direct 
de la Registrul Comer郡ului; Scadere termenului de solu郡ionare a cererii, cu aplicabilitate 
imediat<; Eliminarea obliga郡iei de depunere a situa郡iilor financiare anuale, dat fiind faptul c< 
sumele declarate sunt nule.  
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16. Eliminarea notific<rii furnizorului de servicii HR la ITM în termen de 3 zile de la încheierea 
contractului 

Obligativitatea angajatorilor de a înregistra la ITM prestatorii de servicii 群i de a informa în scris 
încheierea contractului privind serviciul de completare 群i transmitere în Revisal este o obliga郡ie 
declarativ< absurd< deoarece, pe de o parte, prive群te rela郡ia contractual< dintre dou< persoane 
juridice, iar pe de alt< parte, din 2011 群i pân< în prezent nu 群i-a dovedit alt< utilitate( eliminarea 
muncii la negru, a evaziunii fiscale, a erorilor din Revisal, a asum<rii r<spunderii, cre群terii 
calit<郡ii serviciilor) decât cea de îngreunare a activit<郡ilor de administrare a afacerilor, 
consumând resurse 群i timp pre郡ios. 

Propuneri: Ordin 1918/2011 - art.10, art. 11 din Procedur<; Eliminarea condi郡ion<rii ob郡inerii 
parolei de acces cu transmiterea revisal - art. 23 din Procedur<. Eliminarea 群tampil<rii adresei 
- art. 29 din Procedur<. Abrogarea art. 28 din Procedur< (depunerea le sediul ITM a registrului 
pe suport CD, dischet< 3,5 inch sau USB 

17. Scutirea de sanc郡iuni pentru microîntreprinderi (definite conform Legii 346 - 9 salaria郡i 群i 
CA 2 mil euro) altele decât cele privind evaziunea fiscal< 群i munca la negru, cu excep郡ia 
infrac郡iunilor - Microîntreprinderile (care au pân< la 9 salaria郡i 群i realizeaz< o cifr< de afaceri 
anual< net< sau de郡in active totale de pân< la 2 milioane euro, echivalent în lei - definite de 
Legea 346/2004 privind stimularea înfiinМ<rii Кi dezvolt<rii întreprinderilor mici Кi mijlocii) 
sunt nevoite s< îndeplineasc< o serie de obliga郡ii sau s< depun< o multitudine de declara郡ii care 
nu sunt relevante 群i care îngreuneaz< desf<群urarea activit<郡ilor acestora, cu atât mai mult cu cât 
fiecare din obliga郡ii vine cu numeroase controale 群i amenzi semnificative, mai ales la începutul 
activit<郡ii, când focusul ar trebui s< fie pe dezvoltarea afacerii. 

18. Eliminarea obliga郡iei privind p<strarea contractelor individuale de munc< la punctele de 
lucru din legisla郡ia de reducere a muncii la negru - OUG 53/2017 art.2ང1 (2), respectiv 161ڱ 
(2) Codul Muncii (Legea 53/2003) 

OUG 53/2017 a ap<rut în anul de trist< amintire 2017 prin care a introdus o serie de m<suri 
absurde în marea revoluМie fiscal<. 

Copiile contractelor individuale de munc<, de郡inute la punctele de lucru, au dovedit c< nu s-a 
eliminat munca la negru, cu atât mai mult cu cât în urma ultimelor modific<ri ale Codului 
Muncii 群i a telemuncii, aceast< obligativitate este considerat< de mediului de afaceri o 
oportunitate de sanc郡ionare contraven郡ional<, neîndeplinind efectul scontat ( perioada în care 
contractul de munc< cu timp par郡ial au fost descurajate 群i taxate la norm< integral< respectiv la 
salariul minim pe economie). 

19. Abrogarea procedurii de compensare prin CPPI Bu群teni - OUG 77/1999, Legea 211/2001 
pentru PJ cu capital privat (pot r<mâne doar cele cu capital de stat) 群i HG 773/2019 
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20. Eliminare registrului special vânzare metale pre郡ioase (fizic la sediul PJ) 

OUG 190/2000 art. 9 + Operatorii economici autoriza郡i s< efectueze opera郡iuni cu metale 
pre郡ioase 群i pietre pre郡ioase, precum 群i cei prev<zu郡i la art. 8 alin. (7) au obliga郡ia s< asigure 
eviden郡a strict< a acestora (Ordin 1809/2004 pentru aprobarea Registrului Special de eviden郡< 
a opera郡iunilor cu metale pre郡ioase, aliaje 群i pietre pre郡ioase) pe suport de hârtie, 群nuruit, sigilat 
群i înregistrat la organul fiscal competent, câte unul pentru fiecare punct de lucru sau sediu 
secundar al operatorului economic. 

În registru se completeaz< zilnic opera郡iuni de tipul intr<ri, marcare, ie群iri cu detalii de genul: 
dat<, num<r document, denumirea obiectelor pe categorii, greutate, material, explica郡ii, 
cantitate. 

Propunem:eliminarea registrului care nu î群i dovede群te utilitatea cu atât mai mult cu cât procesul 
de marcare a bijuteriilor este reglementat de….群i efectuat de ANPC astfel încât existen郡a 
registrului este considerat< o dubl< eviden郡< a bijuteriilor, fiind o surs< de contraven郡ii pe 
umerii operatorilor economici. 

21. Revizuirea legisla郡iei privind casele de marcat - eliminarea obligativit<郡ii contractului de 
service, eliminarea registrelor specifice casei de marcat (caiet service, registrul special, 
documente fiscalizare: factura, dovada pl<郡ii facturii, certificat de garan郡ie, pv de sigilare, 
autoriza郡ia de distribuire, stampila anaf pe pv instalare 群i registre) - OG 28/1999 群i  Norma HG 
479/2003 

Contractul de service - OG 28/1999 art.4 (12) d), art.4 (14) - se abrog< 

Anun郡 detaliat - OG 28/1999 art.1 (11) - se abrog< 

Registrul special - OG 28/1999 art. (8), art.4 (8), HG 479/2003 Norme art.4 (4) - se abrog< 
(numerotare, vizare la organul fiscal) 

訓tampilarea bonurilor fiscale case de schimb valutar Norma HG 479/2003 art.3 (2)  

Cartea de interven郡ie a aparatului HG 479 art.105 (1) (2) 

P<strarea documentelor: registrul special 10 ani, memoria fiscal< 10 ani, raportul z 5 ani, 
jurnalul electronic 5 ani, rola-jurnal 2 ani 

PV de înlocuire a memoriei fiscale se întocme群te în 4 ex, din care unul se depune la organul 
fiscal competent HG 479 art.68 (2) (3) - se abrog< 

Elementele de mai sus vor fi propuse si analizate prin grupurile de lucru inter-ministeriale 群i se 
vor vor supune procesului avizare/modificare legisltiv< aplicabil, in m<sur< agre<rii acestora. 
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Mecanism de implementare:  

Ministerul de resort cu atribu郡ii în domeniul economiei este responsabil de implementarea 
acestor reforme. În acest sens, acesta va constitui grupurile de lucru inter-ministeriale relevante 
pentru subpunctele enumerate mai sus, cu scopul de a identifica solu郡iile practice 群i legale cele 
mai adecvate în cu privire la debirocratizarea legislativ< aferent<. Acesta va avea în vedere ca 
propunerile de modificare legislativ< în domeniu s< fie în corelare cu cele men郡ionate în cadrul 
prezentei reforme. În cazul în care sunt identificate elemente redundante sau care impun sarcini 
suplimentare mediului de afaceri în cadrul propunerilor de acte normative/de modificare a 
acestora, ministerul de resort cu atribu郡ii în domeniul economiei va informa ministerul cu 
atribu郡ii în coordonarea PNRR 群i conduc<torul Guvernului. 

Ministerul coordonator al PNRR monitorizeaz< implementarea reformei propuse. 

Calendar de implementare: 

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

1. CHCgmimpide cHBimem iCmediCgmimpｨiHCa<  Q3 2021 MEAT 

 

2. Reformarea modului de aplicare a 

megmp<pi IMM ｧi mdaCgaadeCmiｻadea 
procesului de legislativ 

Q3 2023 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
ecHCHBic ｧi a<me iCgmimpｨii 
iBa<icame îC defHdBa 
privind debirocratizarea 

mediului de afaceri 

3. Simplificarea procedurilor de 

îCfiiCｨade a pCei fidBeし de cHCgmimpide 
ｧi fpCcｨiHCade a apCcme<Hd de <pcdpし 
de apmHdiｻade ｧi fpCcｨiHCade a 
deadeｻeCmaCｨe<Hd gmdăiCe îC RHBâCia 
de ieｧide de ae aiaｨă a fidBe<Hdさ  

 

Q3 2023 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC domeniul 

ecHCHBic ｧi a<me iCgmimpｨii 
iBa<icame îC defHdBa 
privind debirocratizarea 

mediului de afaceri 

4. Reformarea 

<iceCｨe<HdねapmHdiｻaｨii<Hdねcedmificame<Hd 
adiｬiCd afacedi<e diC RHBâCia 

Q4 2022 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
ecHCHBic ｧi a<me iCgmimpｨii st
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 iBa<icame îC defHdBa 
privind debirocratizarea 

mediului de afaceri 

5. Simplificarea procesului de 

transparentizare a controalelor 

asupra mediului de afaceri, a 

Hb<igaｨii<Hd dec<adamiｬeし a daaHdmpdi<Hd 
de BpCcă ｧi a a<mHd e<eBeCme cade 
afecmeaｻă acmiｬimamea de fpCcｨiHCade 
a firmelor 

Q3- 2023 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
ecHCHBic ｧi a<me iCgmimpｨii 
iBa<icame îC defHdBa 
privind debirocratizarea 

mediului de afaceri 

De asemenea, a se vedea 群i investiile corelate acestei reforme privind platformele digitale. 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

Beneficiari direc郡i – NA. Pentru investi郡ii a se vedea I.1 

Beneficiarii indirec郡i ai m<surilor legislative 群i investi郡ionale incluse în cadrul acestei reforme 
sunt agen郡ii economici, profesioni群tii care desf<群oar< activit<郡i economice 群i popula郡ia în 
general, în cazul în care va desf<群ura activit<郡i economice. 

Buget reform</investi郡ie: 0,2 mil. euro. 

Nu sunt incluse cheltuieli legate de modific<rile legislative 群i institu郡ionale propuse. Cheltuieli 
cu achizi郡ia de expertiz< tehnic<, la nivel na郡ional, prin care s< fie identificate exact problemele 
avute la intrarea/ie群irea firmelor de pe pia郡< sunt bugetate în cadrul reformei. 

Ajutor de stat: NA 

M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind în general 
modific<ri legislative, iar acolo unde sunt subsumate investi郡ii acestea vor fi realizate prin 
proceduri de achizi郡ie public<, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru 
derularea unor activit<郡i specifice autorit<郡ilor publice (non-economice). În ceea ce prive群te 
serviciile de  expertiz< tehnic<, acestea vor fi achizi郡ionate cu respectarea legisla郡ioei în vigoare 
privind achizi郡iile publice, nefiind incidente astfel prevederile ajutorului de stat. 

Complementaritate cu alte componente:  

Reformele propuse în cadrul acestei sec郡iuni sunt complementare cu cele incluse în cadrul 
componentei de digitalizare a serviciilor oferite de administra郡ia public< (cloud-ul 
guvernamental), precum 群i cu cele legate de cre群terea implic<rii partenerilor sociali 群i a 
actorilor relevan郡i în procesul legislativ 群i decizional (eg. m<surile de cre群terea capacit<郡ii 
CES).  st
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De asemenea, nu trebuie neglijat faptul c< debirocratizarea mediului de afaceri este strâns 
legat< 群i de m<surile de digitalizarea a ANAF cu privire la  stimularea sistemului de conformare 
voluntar<, de simplificare a accesului la serviciile publice 群i implementarea unui management 
integrat al riscurilor în coletarea taxelor 群i impozitelor. 

În plus, pentru simplificarea cadrului procedural 群i legislativ în care mediul de afaceri 
ac郡ioneaz<, codificarea legislativ< în domeniul construc郡iilor prin finalizarea 群i aprobarea 
Codului Amenaj<rii Teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor, reprezint< un alt pas important 
care s< sprijine realizarea investi郡iilor inclusiv de c<tre mediului privat. 

M<surile de simplificare legislativ< propuse sunt consistente cu toate investi郡iile din cadrul 
planului care se adreseaz< 群i mediului de afaceri, în special cele din domeniul cercet<rii, 
dezvolt<rii, inov<rii, economiei sociale, economiei circulare, fiind propuse servicii digitalizate 
pentru derularea activit<郡ii agen郡ilor economici 群i eliminare a unor sarcini administrative 
redundante pentru ace群tia. 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are:  

Reformele propuse au scopul de a simplifica mediul în care întreprinderile î群i desf<群oar< 
activitatea, în toate etapele acestora de dezvoltare, de la înfiin郡are la ie群ire de pe pia郡<. 
Reformele creeaz< cadrul general de dezvoltare a mediului de afaceri, simplificând modul în 
care acestea interac郡ioneaz< cu institu郡iile publice în activitatea de zi cu zi. Din aceste 
considerente reformele propuse creaz< premisele eficientiz<rii activit<郡ii mediului de afaceri, 
inclusiv în ceea ce prive群te accesarea de diferite surse de finan郡are, inclusiv fonduri 
europene/na郡ionale. 

Reforma este complementar< cu proiectul SRSP pentru Consiliul Concuren郡ei privind 
accesibilitatea online a procedurilor de licen郡iere, precum 群i cu o serie de proiecte finan郡ate din 
POCA 2014-2020 privind formularea politici publice alternative în domeniul debirocratiz<rii 
群i simplific<rii procedurilor aplicabile mediului de afaceri 群i eficientizarea utiliz<rii procedurii 
aprob<rii tacite, privind consolidarea sistemului registrului comer郡ului 群i a sistemului de 
publicitate legal< pentru întreprinderi. 

Totodat<, m<surile propuse sunt complementare cu proiectele aflate în implementare sau 
derulate pân< în prezent de c<tre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 群i Turismului, 
respectiv: ”Management de calitate 群i performan郡< în cadrul MEEMA, pentru reducerea poverii 
administrative 群i dezvoltarea imm-urilor inovatoare” cod MySMIS 129959/cod SIPOCA 716 
群i “Cre群terea capacit<郡ii administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer郡 群i 
Antreprenoriat de dezvoltare 群i implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi”, 
cod SIPOCA 5 – Proiect implementat în parteneriat cu Academia Român<, cofinan郡at prin 
Fondul Social European prin Programul OperaYional Capacitate Administrativ<. 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu dizabilit<郡i:  

Modific<rile legislative vor fi echitabile, incluzive, asigurând egalitatea de 群anse 群i de acces pe 
pia郡a a înterprinderilor, a for郡ei de munc<, creând un mediu de lucru simplificat 群i adaptat 
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nevoilor înterprinderilor, asigurând inclusiv 群i protec郡ia datelor cu caracter personal în ceea ce 
prive群te întrerpinderile 群i persoanele fizice care vor utiliza noile servicii 
simplificate/digitalizate. 

De asemenea, prin digitalizarea unor servicii publice se va asigura  cre群terea accesului anumitor 
categorii de persoane cu dizabilit<郡i. A se vedea sec郡iunea de investi郡ii I.1 aferent< cu privire la 
acest aspect. 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Reforma legislativ< propus< contribuie la noua Strategie UE pentru IMM (2020), în cadrul 
c<reia se ia în considerare preocup<rile IMM-urilor rezultate în urma crizei atunci când se 
efectueaz< evalu<ri ale impactului înainte de a propune acte legislative; se a群teapt< ca 
rezultatele testului IMM s< fie luate pe deplin în considerare în toate propunerile legislative 群i 
s< se demonstreze clar modul în care s-ar ob郡ine simplificarea 群i, acolo unde este posibil, s< se 
formuleze recomand<ri suplimentare pentru a evita sarcinile administrative sau de 
reglementare inutile pentru IMM-uri; De asemenea, propunerea de reform< este în corelare cu 
strategia men郡ionat< atunci când vorbim de implementarea sistematic< a testelor pentru IMM-
uri la nivel na郡ional; de  aplicarea consecvent< a principiului „think small first” (s< gândim mai 
întâi la scar< mic<) 群i „big on big things, small on small things” pentru a garanta c< legisla郡ia 
UE 群i cea na郡ional< se concentreaz< în mod adecvat pe IMM-uri 群i ca baz< pentru reducerea 
sarcinilor administrative. 

Reforma propus< contribuie la ini郡iativa emblematic< pentru a sprijini o redresare solid< - 
Modernizarea în cadrul c<reia principalele servicii publice digitale ar trebui s< fie modernizate 
群i accesibile tuturor. Accesul la serviciile publice digitalizate din cadrul debirocratiz<rii 
mediului de afaceri vor oferi cet<郡enilor/intreprinderilor control asupra identit<郡ii 群i datelor lor 
online 群i vor permite accesul la servicii digitale online. Pân< în 2025 administra郡iile publice ar 
trebui s< furnizeze servicii publice digitale interoperabile, personalizate 群i u群or de utilizat. 

 

Reforma 2. Reforma privind cercetarea dezvoltarea inovarea, inclusiv a carierei de 
cercet<tor 

R.2.1 Reforma legislativa pentru simplificarea cooperarii intre mediul de afaceri si cel de 
cercetare si  pentru integrarea sectorului de afaceri românesc în lan郡urile valorice 
europene 群i a RTO-urilor române群ti în ERA  

Provocare reform</investi郡ii: 

Politicile care sprijin< tranzi郡ia c<tre o economie bazat< pe cunoa群tere sunt în continuare 
limitate. Sistemul CD este slab conectat cu mediul economic, subfinan郡at în raport cu 
diversificarea institu郡ional< existent<,  insuficient de atractiv pentru resursa uman< in context 
european.  Conform RST 2019, reducerea finan郡<rii publice pentru cercetare 群i dezvoltare a dus 
la o calitate slab< în domeniul 群tiin郡ei 群i tehnologiei 群i la leg<turi slabe între mediul academic 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.III.2 Suport pentru sectorul privat,  

cedcemadeし deｻｬH<made ｧi iCHｬade 

 

 

群i întreprinderi si la o participare redusa la Orizont 2020. Cooperarea dintre mediul academic 
群i mediul de afaceri are loc în principal pe o baz< ad-hoc, iar dezvoltarea acestei cooper<ri este 
afectat< de obstacole normative. În absen郡a cererii pentru inovare, organismele publice CDI nu 
pot furniza astfel de servicii.  

Produc郡ia 群tiin郡ific< rezultat< din colaborarea public -privat a clasat România în 2018 pe locul 
26 în UE 28,  de群i sus郡inerea din fonduri private a activit<郡ilor CD realizate de sectorul 
guvernamental este peste media altor 郡<ri europene. 7,9% din cheltuielile C&D din sectorul 
guvernamental 群i 1,2% din sectorul de înv<郡<mânt ter郡iar sunt finan郡ate de sectorul de afaceri, 
plasând România pe locul 16 în UE. Mobilitatea intersectorial< a resurselor umane în 群tiin郡< 群i 
tehnologie este cea mai redus< din UE. 

Principalele probleme identificate în  Raportul de 郡ar< din 2020 privind România 群i analiza 
provocarilor în domeniul cooper<rii interna郡ionale în cercetare-dezvoltare 群i inovare 

a) 郡ara ocup< în continuare unul dintre ultimele locuri din UE, în ceea ce prive群te publica郡iile 
群tiin郡ifice 群i co- publica郡iile interna郡ionale importante;  

b) 郡inta na郡ional< 2020 (1% din fonduri publice) nu a fost atins<; 

Pân< în noiembrie 2020, prin Horizon 2020 a fost finan郡at un num<r de 31.003 de proiecte cu 
152.199 de participan郡i, din care România particip< la 898 de proiecte (reprezentând 3,55% din 
total), cu 1.379 de participan郡i ( reprezentând 1,03% din total). 

România este inovator modest, fiind pe ultimul loc în UE, conform Tabloului de Bord privind 
Inovarea Regional< 2019. Performan郡ele în inovare urmeaz< un trend descendent la nivelul 
tuturor regiunilor. Datele indic< şi o capacitate de comercializare foarte limitat< a rezultatelor 
cercet<rii şi inov<rii române群ti. Astfel, în perioada 1978-2020 în baza de date USPTO s-au 
identificat 30 brevete folosind criteriile de c<utare inventator român, aplicant român, cesionar 
român. România este 郡ara UE cu cea mai mare (群i majoritatea 51%) cot< de inven郡ii na郡ionale 
de郡inut< de o alt< 郡ar<. În perioada 2014-2020 exist< în jur de 251 de cereri de patente adresate 
EPO, cu inventator RO & solicitant RO 群i au fost acordate mai pu郡in de 20 de brevete.  

Fa郡< de toate provoc<rile descrise mai sus, cre群terea capacit<郡ii de inovare a sistemului CDI 
pentru crearea de sinergii cercetare–industrie 群i pentru dezvoltarea pie郡ei de CDI în context 
european 群i corespunz<tor tendin郡elor de evolu郡ie a acestuia, devine obligatorie. 

Aceasta reform< se coreleaz< cu sprijinul acordat prin PNRR pentru mediul privat  in ceea ce 
prive群te reforma privind crearea unei politici de cre群tere sustenabile pentru mediul de afaceri 
prin dezvoltarea de mecanisme de finan郡are adaptate nevoilor de dezvoltare ale companiilor, 
cu accent pe contribu郡ia la schimb<rile climatice 群i tranzi郡ia digital<. In acest mod IMM-urile 
cu poten郡ial CDI vor beneficia de efectul sinergic al instrumentul financiare 群i al schemelor de 
minimis pentru sectorul privat.   
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Recomand<ri specifice de 郡ar<: 

(2020) 軍inta na郡ional< 2020 (1% din fonduri publice) nu a fost atins<; 

Rezultatele slabe ale României în materie de cercetare 群i inovare împiedic< tranzi郡ia c<tre o 
economie bazat< pe cunoa群tere; 

軍ara ocup< în continuare unul dintre ultimele locuri din UE, în ceea ce prive群te publica郡iile 
群tiin郡ifice 群i co-publica郡iile interna郡ionale importante. 

Obiectiv:  

Crearea unui mediu favorabil investi郡iilor publice 群i private in domeniul CDI  prin actualizarea 
si simplificarea legislatiei nationale privind contractarea, finanYarea, monitorizarea şi evaluarea 
programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare care sa stimuleze consolidarea 
excelentei echipelor romanesti care participa la misiunile si parteneriatele CDI din Orizont 
Europa(2021-2027), sa fie un catalizator al internationalizarii  investi郡iei private în activit<郡i 
CDI 群i s< stimuleze formarea de parteneriate sustenabile între organiza郡ii de cercetare 群i 
întreprinderi competitive la nivel european 

Obiectivele specifice sunt: 

Cre群terea investitiei private pentru CDI si internationalizarea organizatiilor publice si private 
CDI  prin prin actualizarea si simplificarea cadrului normativ national in ceea ce priveste 
contractarea, finanYarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-
dezvoltare şi inovare in acord cu bunele practice europene  

1) Intensificarea valorific<rii 群i vizibilit<郡ii internationale a rezultatelor CDI prin 
oferirea de solu郡ii inovative la problemele societale identificate la nivelul UE. 

Descriere reform</investi郡ie: 

Crearea unui mediu favorabil investi郡iilor publice 群i private in domeniul CDI  este o prioritate 
a Guvernului României. Politicile si strategiile CDI de stimulare a cooperarii public-privat 
reprezinta un catalizator major pentru internationalizare. Deschiderea reciproca a programelor 
CDI,schimbul liber de idei si co-crearea de solutii sunt esentiale pentru avansarea din domeniul 
cercetarii fundamentale in cel al cercetarii aplicative si sunt componente cheie ale 
ecosistemului de inovare. În conformitate cu HG 1265/2004 cu privire la  aprobarea normelor 
metodologice privind contractarea, finanYarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, 
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acYiunilor cuprinse în Planul naYional de 
cercetare-dezvoltare şi inovare, Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii este autoritatea 
responsabil< de elaborarea si implementarea acestora. 

Principalele directii de actiune, la nivel national,. pentru crearea mediului favorabil pentru 
investitii publice si private sunt :  

  dezvoltarea sectoarelor cu poten郡ial de cre群tere economic< 
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 sprijinirea IMM-urilor inovative si a start-up-urilor  

 sus郡inerea industriilor culturale 群i creative 

 îmbun<t<郡irea performan郡elor întreprinderilor publice 

 acordarea de ajutoare de stat pentru sprijinirea investi郡iilor 

alte m<suri pentru îmbun<t<郡irea mediului de afaceri 

Documentul de Politic< Industrial< a României2, elaborat prin intermediul proiectului 
Dezvoltarea capacit<Мii instituМionale a Ministerului Economiei3 群i aprobat în cadrul 
Comitetului Interministerial pentru Competitivitate, stabile群te m<surile care vizeaz< 
îmbun<t<郡irea competitivit<郡ii sectoarelor industriei prelucr<toare, pentru cre群terea economic< 
群i ocuparea for郡ei de munc<, în concordan郡< cu Programul de Guvernare 群i Strategia NaМional< 
de Competitivitate. Este prioritar< dezvoltarea întreprinderilor inovative, a clusterelor, precum 
群i aplicarea în consecin郡< a normelor privind ajutorul de stat, astfel încât industria s< poat< 
valorifica cele mai bune tehnici disponibile, dar care presupun alocarea unor resurse financiare 
corespunz<toare punerii în aplicare a acestora.  

Pentru consolidarea pozi郡iei de pia郡< a IMM-urilor, a fost adoptat< OUG nr. 130/2020 privind 
unele m<suri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 
aferente Programului OperaМional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum Кi alte m<suri în domeniul fondurilor europene care reglementeaz< modul 
de finan郡are a întreprinderilor afectate. 

Pentru perioada urm<toare de programare, cre群terea bugetului alocat CDI, precum 群i a 
eficien郡ei instrumentelor de finan郡are are ca principal scop stimularea cooper<rii public-privat 
群i valorificarea rezultatelor cercet<rii în direc郡ia comercializ<rii acestora. 

Rezultate relevante pentru cooperarea public-privat au fost ob郡inute prin proiectul SIPOCA 
393, anume documentul de norme de audit tehnologic, ghidul referitor la proprietatea 
intelectual< 群i instruire pe problematici legate de reglement<ri destinate reducerii poverii 
administrative asupra mediului de afaceri cu activitate CDI.  

Pentru stimularea investi郡iilor private în CDI 群i înt<rirea leg<turii dintre mediul de cercetare 群i 
cel privat in Romania au fost  sprijinite activit<郡ile având ca scop dezvoltarea de noi tehnologii 
群i produse 群i comercializarea rezultatelor cercet<rii, activit<郡ile economice cu poten郡ial în 
cre群terea capacit<郡ilor de inovare, atragerea 群i men郡inerea speciali群tilor CDI în întreprinderi, 
parteneriatele dintre actorii din sectorul privat 群i furnizorii de cercetare.  

 

2 Document disponibil pe pagina de internet a MEAT la adresa: http://www.economie.gov.ro/proiectul-
dezvoltarea-capacitatii-institutionale-a-ministerului-economiei-cod-sipoca-7 

3 Cod SIPOCA 7 
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Pentru înt<rirea leg<turii dintre mediul privat 群i cel al CD, atât bugetul de stat, cât 群i FEDR 
2014-2020 au sprijinit crearea de parteneriate public-private pentru CD Кi transfer de 
cunoКtinМe: 

- cu finan郡are din FEDR 2014 - 20204 sunt în implementare 53 de proiecte (în valoare de cca. 
527 mil. lei). În cadrul acestor proiecte au fost încheiate 222 contracte subsidiare cu 
întreprinderi pentru transfer de cuno群tin郡e 群i realizarea în parteneriat de proiecte de CD.  

- prin PNCDI III5, au fost cheltui郡i 89,89 mil. lei pentru finan郡area a 575 proiecte, din care 
252 proiecte de tip Proiect experimental demonstrativ (demonstrare concept), 57 proiecte 
de tip Proiect de transfer la operatorul economic, 128 proiecte de tip Cecuri de Inovare, 
126 proiecte Bridge Grant - Transfer de cunoaКtere la agentul economic 群i 12 proiecte de 
tip Organizare Кi dezvoltare cluster – Cluster inovativ. În cadrul proiectelor au fost 
încheiate 342 contracte cu întreprinderi, nivelul investi郡iilor private atrase fiind de 
29.367,75 mil. lei 群i au fost publicate 320 de publica郡ii 群tiin郡ifice.  

Pentru cre群terea inov<rii la nivelul IMM-urilor, FEDR 2014 – 2020 a sprijinit  promovarea 
transferului tehnologic prin contractarea a  20 de proiecte (群ase proiecte pentru sprijinirea 
entit<郡ilor de inovare 群i transfer tehnologic (EITT), un proiect dedicat parcurilor 群tiin郡ifice 群i 
tehnologice 群i 13 proiecte derulate de IMM-uri în parteneriat cu o EITT în scopul implement<rii 
unui rezultat al cercet<rii într-unul dintre domeniile de specializare inteligent<). 

Pentru cre群terea competitivit<郡ii întreprinderilor, în urma finaliz<rii proiectului Analiza 
impactului reglement<rilor în vigoare în trei sectoare cheie ale economiei româneКti6 asupra 
unui mediu concuren郡ial, din ianuarie 2017 pân< în prezent, au fost implementate 52 dintre 
recomand<rile OCDE, fiind modificate 30 de acte normative. Una din masurile mentionate 
expres in Semestrul Europea- Recomandarile de tara 2019 este simplificarea/optimizarea  
legislatiei care fundamenteaza cooperarea public –privat in domeniul CDI. Dintre deficiente se 
pot mentiona:  cultura antreprenoriala putin favorabila transferului tehnologic si parteneriatului 
public-privat, numar mare de acte normative care includ prevederi legate de proiecte si 
programe CDI, conditii de eligibilitate,birocratizarea excesiva, lipsa de flexbilitate legislativa, 
nr execesiv de mare de documente solicitate, de multe ori redundante, prevederi contractuale 
diferite in functie de tipul de program, instrument, uneori neactualizate in raport cu legislatia 
europeana in materie, etc., indicatori variabili si uneori neconformi cu realitatile din mediul 
privat, metodologii de monitorizare  contracte CDI greoaie si variabile etc. In aceste conditii, 
in care devine evident ca cea mai solida cale de cooperare intre mediul public-privat in 
domeniul CDI este pe baza contractuala, cadrul normativ trebuie imbunatatit in vederea 
simplificarii, debirocratizarii si digitalizarii .  

 
4 POC, Ac郡iunea 1.2.3 (Ghidul solicitantului, sec郡iunea G) – Parteneriate pentru transfer de cunoКtinМe 
5 PNCDI III, Programul 2 - Cre群terea competitivit<郡ii economiei române群ti prin cercetare, dezvoltare 群i inovare, subprogramul 
2.1. - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 群i inovare, Ac郡iunile: 2.1.1. Cecuri de inovare, 2.1.2. Proiect transfer de 
cunoa群tere la agentul economic - Bridge Grant, 2.1.3. Proiect experimental – demonstrativ (demonstrare concept), 2.1.4. 
Proiect de transfer la operatorul economic, 2.1.5 Organizare 群i dezvoltarea cluster – Cluster inovativ 
6 Sectoarele agro-alimentar, construc郡ii 群i transporturi de marf< 
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Legislatia actuala in domeniul parteneriatui public-privat (PPP) este OUG nr.7/2020 pentru 
completarea 群i modificarea OUG nr.39/2018 群i pentru stabilirea unor m<suri privind investi郡iile 
publice. Desi poate fi o solutie pentru stimularea cooperarii public-privat, este cvsi-inexista in 
sistemul CDI romanesc deoarece:este a)  lipsa de experienta a entitatilor CDI in utilizarea 
parteneriatului public-privat in cercetare;b) sunt neclaritati in ceea ce priveste cele doua forme 
de PPP: institu郡ional si contractual. Cel institutional este realizat în temeiul unui contract 
încheiat între partenerul public 群i partenerul privat, prin care se constituie de c<tre ace群tia o 
societate nou<, care va ac郡iona ca societate de proiect 群i care dobânde群te calitatea de parte la 
contractul de parteneriat public-privat respectiv, fiind necesar< o companie de proiect, ceea ce 
il face foarte putin atractiv pentru companiile private. Cel contractual este realizat în temeiul 
unui contract încheiat între partenerul public, partenerul privat 群i societatea de proiect al c<rei 
capital social este de郡inut integral de partenerul privat, ceea ce nu face necesar< o companie de 
proiect c) o alta problema tine de domeniul de aplicare, în sensul c< acesta va include doar 
acele proiecte care au la baz< un studiu de fundamentare prin care se justific<, din punct de 
vedere economic, implementarea proiectului, inclusiv ca eficien郡a economic< în sens de value 
for money. Ori, in cazul cercetarii, unde riscul de esec este ridicat, este imposibila garantarea 
obtinerii produsului sau tehnologiei; d)daca pentru entitatile publice exista o serie de avantaje, 
precum atragerea de resurse financiare private pentru finan郡area cercetarii, reducerea costurilor, 
transferul unei p<r郡i din riscurile proiectului c<tre partenerul privat sau reducerea perioadei de 
implementare, avantajele partenerilor privati sunt mai reduse. De exemplu,  dreptul de 
proprietate a bunului realizat prin contractul de PPP este transferat cu titlu gratuit 群i liber de 
orice sarcini c<tre partenerul public, ceea ce explica lipsa de interes a entitatilor private.  

Ministerul de Finante deruleaza începând cu semestrul II al anului 2021, timp de 18 luni, un 
proiect  de asistenМ< tehnic< în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale al 
COM,  având în vedere necesitatea complet<rii cadrului legal existent cu ghiduri/ metodologii 
destinate preg<tirii proiectelor PPP. Proiectul implic< servicii de consultan郡< pentru elaborarea 
de linii directoare privind prevederile contractuale standard, dezvoltarea unui set de 
instrumente/ metodologii pentru PPP legate de conceptul Value for Money, dezvoltarea unui 
set de materiale de instruire 群i furnizarea unor sesiuni de instruire 

Începând cu data de 5 octombrie 2020, se deruleaz< proiectul privind Managementul de calitate 
Кi performanМ< în cadrul Ministerului Economiei, pentru reducerea poverii administrative Кi 
dezvoltarea IMM-urilor inovatoare (SIPOCA 716), cu o perioad< de desf<群urare de 36 de luni 
群i un buget de 16,6 mil. lei. Printre rezultatele vizate ale proiectului, se pot enumera: 
implementarea sistemului electronic integrat de management al documentelor la nivelul 
ministerului; elaborarea politicii publice pentru definirea 群i sprijinirea IMM-urilor inovatoare; 
realizarea portalului integrat (platform< digital<) specific atribu郡iilor ministerului pentru 
facilitarea/îmbun<t<郡irea inform<rii, educ<rii 群i interconect<rii antreprenorilor din România; 
instruirea angaja郡ilor ministerului. 

Reforma are in vedere realizarea unui cadru normativ actualizat care sa sprijine investitiile 
private in domeniul CDI prin simplificarea  si unificarea legislatiei privind prevederile 
contractuale pentru proiectele CDI.Interventia isi propune sa aiba un impact pozitiv durabil 
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asupra intentiilor din partea organizatiilor de cercetare si a intreprindertilor de a dezvolta 
parteneriate public-private pe termen lung, prin continuarea colaborarii pe alte teme de 
cercetare , pentru dezvoltarea de noi produse inovative dar si pentru aplicarea si implementarea 
de noi proiecte. 

Reforma este corelata cu exercitiul PSF in care una din prioritati este exact analiza 
parteneriatelor public-private in domeniul CDI. 

. Astfel prin  actualizarea si simplificarea HG 1265/2004  privind aprobarea Normelor 
metodologice privind contractarea, finanYarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, 
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acYiunilor cuprinse în Planul naYional de 
cercetare-dezvoltare şi inovare cu modificarile si completarile ulterioare dar si a actelor 
normative subsecvente si conexe se urmareste ca  organizatiile  private si publice de cercetare 
interesate de finantare publica sa  beneficieze de un cadru unitar de contractare, indiferent de 
tipul de program si sa  fie solicitate sa se racordeze la bunele practici internationale:de la 
depunere, contractare, monitorizare, raportare pana la incheierea proiectului : a)  in domeniul 
politicilor de resurse umane, prin includerea obligativitatii folosirii principiilor Cartei si 
Codului Cercetatorului si a parcurgerii evaluarii de catre Comisia Europeana a strategiilor 
institutionale de resurse umane; b) in domeniul valorizarii si stabilirii politicilor de acces si 
utilizare ale  infrastructurilor de cercetare   si cresterea vizibilitatii organizatiilor de cercetare 
in mediul de afaceri;c) capacitatea de a dezvolta strategii de marketing adecvate  c) in domeniul 
raportarii si valorizarii rezultatelor si datelor  CDI la nivel national, in mod unitar  si 
transparent, care sa includa si o metodologie unitara de statistica si contabilitate a activitatilor 
si rezultatelor de cercetare, armonizate cu prevederile internationale in materie  si cu 
prevederile normativelor privind ajutorul de stat si deducerile fiscale pentru activitatile de 
cercetare d) masuri de promovare a rezultatelor cercetarii, a eticii si integritatii in cercetarea 
stiintifica, egalitatii de gen, incluziunii si diversitatii, a principiilor stiintei deschise .Pentru a 
promova schimbul 群tiin郡ific, international Romania ar trebui s< î群i sporeasc< atractivitatea 
sistemului CDI si sa creasca performanta organizatiilor  de cercetare 群i inovare . Prin urmare, 
se va urmari crearea cadrului normativ care sa ofere cercet<torilor 群i inovatorilor un mediu 
incluziv 群i de sus郡inere, lipsit de interferen郡e politice, care s< apere libertatea academic< 群i 
oportunitatea cercet<rii bazate pe curiozitate, dar si  respectarea 群i protec郡ia Cartei drepturilor 
fundamentale a UE. In plus, conceptul de etica in cercetare va avea un rol central in 
internationalizare si va asigura c< tehnologia este dezvoltat< în beneficiul indivizilor 群i 
societ<郡ilor 群i respectând standarde etice ridicate 群i drepturile omului. In plus,ecosistemul  de 
inovare bazat pe reguli, protejând drepturile de proprietate intelectual< ar trebui s< contribuie 
la transferul, promovarea 群i diseminarea inova郡iei tehnologice maniera propice pentru  
bunastare economica sisociala. 

Strategia na郡ional< de Cercetare Inovare 群i Specializare Inteligenta(2021-2027), elaborat< prin 
proiectul SIPOCA 592, va pune accent pe mobilitatea cercetatorilor si inovatorilor si  
sprijinirea parteneriatelor multilaterale de cercetare 群i inovare pentru a oferi noi solu郡ii la 
provoc<rile ecologice, digitale, de s<n<tate, sociale 群i de inovare pentru a asigura bun<starea 
cet<郡enilor 群i a genera郡iilor viitoare, in conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabil< 群i 
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pentru a promova rezilien郡a, prosperitatea, competitivitatea 群i bun<starea economic< 群i social< 
a Romaniei. Aspectele legate de implicatiile modificarii HG 1265/2004 vor fi definite la nivel 
strategic in SNCISI si vor constitui cadrul de finantare a  proiectelor CDI in perioada 2021-
2027. 

Strategia se va realiza prin  proiectul CreКterea capacit<Мii sistemului de CDI de a r<spunde 
provoc<rilor globale7( SIPOCA 592) 

a)  Aceste modificari de acte normative vor genera o participare mai buna la Orizont 
Europa,  si o crestere a ratei de success la programele europene urmarindu-se 
similitudini cu prevederile contractului cadru din Orizont Europa, la nivel de 
constructie conceptuala care sa scada gradul de dificultate administrativa al 
castigatorilor la Orizont Europa, care sunt sustinuti financiar de Romania.  

b) ansformarea internationalizarii sistemului CDI pana in anul 2027, intr-un factor de 
progress social si economic care sa asigure rezilienta si competitivitatea economica. 

Conceptul de internationalizare a sistemului CDi va permite  alinierea obiectivelor nationale 
ale politicilor de cercetare si inovare, de stimulare a investitiei private in domeniul CDI in acord  
cu cele ale Spatiului European al Cercetarii pentru a beneficia de acces  la noi cunostinte si 
know-how, talente si expertiza, dar si la infrastructuri de cercetare si la piete noi pentru 
inovatori romani.  

Reforma are în vedere sus郡inerea la nivel strategic,  a cresterii participarii la misiunile si 
parteneriatele CDI din Orizont Europa, prin simpliicare legislativa la nivel national a modelului 
de contract pentru proiecte CDI, cu efecte asupra  stimularii interna郡ionaliz<rii echipelor de 
cercetare din organiza郡ii CDI publice 群i private, pentru  cre群terea ratei de participare la 
programele Horizon Europe 群i alte programe CDI europene 群i la ini郡iativele transna郡ionale la 
nivel european bazat pe o politic< na郡ional< consolidat< în domeniul 群tiin郡ei deschise si pe 
impactul cumulat al reformei carierei de cercet<tor în context european.  

M<surile complementare din POR-uri si  POCIDIF vor fi axate pe  maximizarea impactului 
instrumentelor din PNRR si pe  reducerea disparitatilor regionale prin internationalizarea a 
sistemului CDI si consolidarea ecosistemului national de inovare, respectiv prin efectul 
sinergic de sustinere a  componentelor de widening  (ERA CHAIR, teaming , twinning) din 
Orizont Europa. 

În plus, aceast< reform< asigur< suport financiar pentru participarea Romaniei prin diverse 
categorii de proiecte, inclusiv proiecte complementare,  la cel putin  20 de misiuni 群i 
parteneriatele europene CDI, , din care men郡ion<m: Tehnologii digitale cheie (KDT), 
Parteneriatul European pentru Cloud-ul 訓tiin郡ei Deschise, Parteneriatul European pentru 
evaluarea riscurilor substantelor chimice, Parteneriatul European pentru calculatoare de înalt< 
performan郡<, Parteneriatul European de promovare a tranzi郡iei urbane 群i pentru dezvoltare 
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durabil<, Parteneriatul European pentru conservarea biodiversit<郡ii, Parteneriatul European 
pentru tranzi郡ia la energie curate, Parteneriatul European IMM-uri innovative, Parteneriatul 
European pentru securitatea accesului la ap< pe planet<, Parteneriatul European pentru o 
economie „albastr<”. 

Având in vedere efortul european de identificare a politicilor potrivite de r<spuns la schimb<rile 
structurilor economice 群i sociale determinate de globalizare, de cerin郡ele de reducere a emisiilor 
de carbon 群i de extinderea tehnologiei informa郡iilor 群i comunica郡iilor în procesele de produc郡ie 
si performan郡e reduse ale României in materie de inovare este evident ca este nevoie de 
instrumente de orientare a politicilor investi郡ionale CDI publice si private, bazate pe 
simplificare si actualizare legislativa,  de natura sa accelereze inovarea bazat< pe cercetare si 
sa asigure premisele unui ecosistem na郡ional de inovare si ale tranzi郡iei industriale..  

Astfel sunt avute în vedere propunerea unor m<suri pentru: 

1. Încurajarea proiectelor aplicative de cercetare-dezvoltare realizate în echipe mixte 
(mediul de afaceri, unit<郡i de cercetare, mediul universitar). 

2. Stimularea  castigatorilor de proiecte Horizon Europe prin proiecte suport  de 
constructie institutionala si de retele de excelenta precum si prin  proiecte 
complementare 

3. Promovarea participarii cercetatorilor romani la Orizont Europa prin staff exchange, 
voucher pentru scriere propuneri de proiect, vouchere de participare la evenimente de 
brokeraj si vouchere de utilizare infrastructura de cercetare ELI NP 

Revizuirea actualului cadru de politici publice care stimuleaza participarea la programe 
internationale a mediului academic 群i celui economic pentru stimularea investi郡iei private în 
cercetare 群i încurajarea implement<rii de proiecte în parteneriate public-private.  

Propunerea va include prin SNCISI 群i politici de stimulare a inov<rii derivate din cercetare  si 
a politicilor de internationalizare precum  群i instrumente de finan郡are public-private CDI, de 
genul centrelor de competente pentru misiunile din Orizont Europa, focalizate pe impact 
economic, social si de mediu, dar si stimularea participarii la misiunile din Horizon Europe. 

Impedimente:; capacitatea administrativ< redus<  a MCID  în domeniul politici 群i strategii CDI; 
dificult<郡i de implementare a noilor prevederi legislative (din punct de vedere financiar, resurse 
implicate, etc.). 

Solu郡ii: stabilirea/nominalizarea unei structuri de specialitate, care s< coordoneze procesul de 
elaborare, consultare public< 群i avizare a propunerii de act normativ; implicarea tuturor 
actorilor relevan郡i în vederea identific<rii solu郡iilor optime pentru crearea cadrul legislativ; 
analiza func郡ional< a cadrului legislativ în vederea evit<rii eventualelor suprapuneri sau aspecte 
neacoperite, inclusiv din perspectiva opera郡ionaliz<rii procedurale; ini郡ierea demersurilor de 
modificare a altor acte normative, care pot avea impact asupra opera郡ionaliz<rii prezentei 
propuneri legislative. 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.III.2 Suport pentru sectorul privat,  

cedcemadeし deｻｬH<made ｧi iCHｬade 

 

 

Mecanism de implementare: 

Reforma va fi implementar< de c<tre ministerul de resort cu atribu郡ii în domeniul cercet<riiprin 
unitatea de implementare a reformelor PSF creata cu acest scop. 

Beneficiarii direc郡i/indirec郡i:  

MCID ca autoritate de stat in domeniul CDI, agentiile de finantare a cercetarii si inovarii, alte 
ministere care au in responsabilitate politici publice transversale care influenteaza domeniul 
CDI precum si autoritati publice care au in subordine organizatii care deruleaza si activitati 
CDI ,organizatii CDI publice si private, alte autoritati/institutii care realizeaza investitii publice 
in CDi, autoritatile administratiei locale care gestioneaza fonduri si activitati relevante pentru 
domeniul CDI, Academia Romana, cercetatori  individuali angaja郡i pe proiecte CDI 群i familiile 
acestora. 

Beneficiarii indirec郡i ai reformei sunt: 

• Centre de orientare profesional< în cariera de cercet<tor (8 centre regionale); asociatii 
profesionale ale cercetatorilor, ONG-uri care deruleaza activitati in beneficiul CDI, 
firme de consultanta relevante pentru atragerea de fonduri CDI, 
cetateni,cercet<tori,Întreprinderi inovative cu experien郡< demonstrat< în proiecte de 
cercetare, inovare 群i transfer tehnologic,  

• întreprinderi care se angajeaz< în transferarea c<tre pia郡< a produselor, serviciilor sau 
tehnologiilor rezultate din proiecte de cercetare. 

Calendar de implementare: 

Activitate Termen 

finalizare 

Institutii 

responsabile/coordonatoare 

Revizuirea cadrului normativ care 

deg<eBeCmeaｻă cHHaedadea îCmde 
Bedip< acadeBic ｧi ce< economic 

Q1-2022 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Finalizarea actelor normative anexe Q1-2026 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Buget reform<: sunt bugetate cheltuieli pentru implementarea reformelor si recomandarilor 
PSF prin sustinerea financiara a Unitatii de implementare a reformelor PSF din cadrul MCID.  

Ajutor de stat: Reforma const< în modificarea de acte normative, ca atribut al statului.  Nu 
implica ajutor de stat  
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Complementaritatea cu alte componente:  

Cu R.1 Transparentizare legislativ<, debirocratizare 群i simplificare procedural< destinate 
mediului de afaceri 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are:  

În scopul cre群terii gradului de implicare 群i conectare a cercet<torilor români pe plan na郡ional 群i 
interna郡ional, s- a avut în vedere dezvoltarea unor re郡ele de centre de CD (cu finan郡are din 
FEDR)8: au fost contractate 11 proiecte pentru modernizarea infrastructurilor de tip Cloud 
proiectul pentru extinderea reМelei RoEduNet a fost în implementare, pân< în martie 2021 fiind 
înregistrate 32 de noi conexiuni; a continuat implementarea proiectului Anelis Plus 20209, care 
asigura accesul la publica郡ii 群tiin郡ifice. 

Prin intermediul PSF10 se urm<re群te realizarea unei evalu<ri a politicilor na郡ionale de CDI, a 
guvernan郡ei 群i arhitecturii institu郡ionale in vederea unei mai bune integrari in Spatiul European 
al Cercetarii  群i identificarea unor m<suri care s< asigure un trend ascendent domeniului CDI, 
inclusiv in domeniul internationalizarii. Pentru derularea PSF 群i implementarea recomand<rilor 
rezultate din evaluarea COM, la nivelul MCID a fost înfiin郡at un grup de lucru (“Task force 
PSF”), au avut loc in 2020, primele reuniuni de analiz< de date, s-a definit mecanismul de 
guvernan郡< al PSF 群i rolul colegiilor consultative ale MCID în acest proces 群i se va forma un 
comitet, la nivel de secretar de stat, care s< supervizeze derularea procesului PSF. In acelasi 
timp, a fost creata Unitatea de implementare a reformelor PSF, cu statut temporar (2021-2026), 
care are drept misiune transpunerea recomandarilor PSF in politici publice si reforme 
legislative. Aceasta unitate urmeaza a fi sustinuta pe durata de functionare prin PNRR. 

Contribu郡ia la pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu dizabilit<郡i: 

Crearea unui mediu favorabil investi郡iilor publice 群i private in domeniul CDI  prin actualizarea 
si simplificarea legislatiei nationale privind contractarea, finanYarea, monitorizarea şi evaluarea 
programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare  are implicatii indirecte asupra 
promovarii nemijlocite a egalitatii de 群anse 群i de acces pe pia郡a for郡ei de munc<. Prin 
internationalizare se va realiza  incurajarea mobilitatilor,  cercetatorii romani vor avea dreptul 
la educa郡ie, formare profesional< 群i înv<郡are pe tot parcursul vie郡ii, incluziv< 群i de înalt< calitate, 
in entitati de cercetare europene, in limitele legii, pentru a dobândi 群i a men郡ine competen郡e 
care s< le permit< participarea la proiecte de cercetare nationale si internationale. In acest 
context, stagiile de mobilitate, de cercetare si specializare vor trebui sa specifice concret ce 
competente vor dezvolta, in concordanta cu Agenda pentru competen郡e în Europa. 

 

8 POC, Ac郡iunea 1.1.2 - Dezvoltarea unor re郡ele de centre CD, coordonate la nivel na郡ional 群i racordate 
la re郡ele europene 群i interna郡ionale de profil 群i asigurarea accesului cercet<torilor la publica郡ii 群tiin郡ifice 
群i baze de date europene 群i interna郡ionale 
9 Valoare total< 249 mil. lei, din care valoare eligibil< 186,7 mil. lei. Perioada de implementare: 60 de 
luni (18 iulie 2017 – 17 iulie 2022). 
10 Conform Memorandumului aprobat în 群edin郡a de guvern din data de 14 mai 2020 
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De asemenea, asigurarea egalitatii de 群anse, indiferent de gen, origine rasial< sau etnic<, religie 
sau credin郡<, handicap, vârst< sau orientare sexual<, va fi o conditie obligatorie in programele 
si proiectele de cercetare initiate prin PNRR. Fiecare cercetator roman va avea dreptul la 
egalitate de tratament 群i de 群anse în ceea ce prive群te încadrarea în munc<, protec郡ia social<, 
educa郡ia 群i accesul la bunuri 群i servicii disponibile publicului in proiectele de cercetare in care 
este implicat, contribuind la realizarea EU Anti-racism Action Plan 2020-2025 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Strategia UE privind cooperarea internationala in domeniul stiintei si inovarii: „O abordare 
global< pentru cercetare 群i inovare - Strategia Europei pentru cooperare interna郡ional< într-o 
lume în schimbare”.publicata de COM in data de 18 mai 2021.  

Comunicarea COM privind ERA : „A new ERA for Research and Innovation(COM(2020) 
628)”. 

Declaratia de la Bonn privind Libertatea Cercetarii Stiintifice11 

 

R.2.2 Reforma carierei de cercetare ca magnet pentru resursele umane pentru 
cercetare 群i dezvoltare în România 

Provocare reform</investi郡ii: 

Sustenabilitatea sistemului na郡ional de cercetare, dezvoltare 群i inovare (CDI) pe termen lung 
presupune predictibilitatea finan郡<rii, atragerea resursei umane înalt calificate în cercetare 群i 
inovare, cre群terea atractivit<郡ii carierei de cercet<tor, alocarea bazat< pe performan郡< a 
fondurilor CDI din universit<郡i 群i institute de cercetare, stimularea cooper<rii public-privat 群i 
evolu郡ia ecosistemului na郡ional de cercetare 群i inovare în direc郡ia cre群terii competitivit<郡ii 
economice prin interna郡ionalizare 群i specializare inteligent< bazat< pe cercetare.  

România are provoc<ri substan郡iale privind reducerea fenomenului foarte grav de brain drain 
la toate nivelurile de competenYe, afectând toate sectoarele economice; aproximativ 760.000 
români cu educa郡ie universitar<  (22% din totalul emigran郡ilor na郡ionali) tr<iesc în afara 
grani郡elor (2015/2016). România are cea mai mare rat< de emigrare a celor cu studii 
universitare. Aceasta a crescut mai rapid decât num<rul absolven郡ilor de înv<郡<mânt ter郡iar în 
România (OECD, 2019).  

− În 2019, erau 43.973 angaja郡i în sistemul de cercetare din România, cifra cu 1,7% mai mica 
decât in 2018. Dintre ace群tia, 27.168 erau cercet<tori (cu 303 mai pu郡ini decât în 2018), cu 
41,5% persoane de郡inând titlul de doctor. Num<rul de cercet<tori la mia de popula郡ie activ< 
este în România de 2.2, comparativ cu 7.4 în Cehia, 16 în Finlanda 群i 15 media UE. 

 

11 https://www.bmbf.de/files/10_2_2_Bonn_Declaration_en_final.pdf 
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− În ciuda accesului limitat la finan郡are, persist< o comunitate de cercet<tori 群i inventatori 
care public< peste 10000 articole scopus anual; tot anual, se depun aproximativ 1000 de 
cereri de brevete la OSIM, din care se aprob< 300-400, iar brevetele ob郡inute de firme ca 
urmare a activit<郡ii inventatorilor demonstraz< poten郡ialul acestora de a crea produse 
comercializate global; 

Principalele probleme identificate în  Raportul de 郡ar< din 2020 privind România 群i analiza 
provoc<rilor în domeniul resurselor umane CDI  

ズ 軍inta na郡ional< 2020 (1% din fonduri publice) nu a fost atins< 群i nu exist< m<suri de 
reglementare pentru a cre群te calitatea cercet<rii-dezvolt<rii 群i a inov<rii  

ズ Ponderea cercet<torilor în total personal C&D este mai mic< decât media european<; 

ズ Num<rul total de absolven郡i de doctorat a sc<zut masiv în ultima decad<, trendul e 
valabil 群i pentru absolven郡ii din domenii inginere群ti. 

ズ Personalul C&D raportat la popula郡ia ocupat< este de patru ori mai mic decât media UE 
28; 

ズ România  ocup< în continuare unul dintre ultimele locuri din UE, în ceea ce prive群te 
publica郡iile 群tiin郡ifice 群i publica郡iile interna郡ionale importante. 

ズ Cooperarea dintre mediul academic 群i mediul de afaceri are loc în principal pe o baza 
ad hoc 群i exista blocaje normative. 

Situa郡ia curent< se datoreaz< unui cumul de factori dintre care amintim: 

ズ O mare parte a personalului din institu郡iile de înv<郡<mânt superior, educa郡ie 群i cercetare 
este necorespunz<tor pl<tit, în compara郡ie cu personalul din alte state membre UE 28 群i 
alte categorii profesionale din sistemul public na郡ional. Situa郡ia persist< în ciuda 
reformei recente a salariz<rii în sectorul public. 

ズ Personalul este afectat de oportunit<郡ile limitate de dezvoltare a carierei, de lipsa 
recompenselor salariale pe principii meritocratice, lipsa de echipamente 群i materiale, 
lipsa finan郡<rii activit<郡ii C&D, (în fapt, majoritatea condi郡iilor stipulate în Codul 
European al Cercet<torilor12). 

ズ .Având în vedere lipsa de previzibilitate a finan郡<rii C&D, institu郡iile de înv<郡<mânt, si 
cele publice de CDI nu pot implementa strategii de cercetare pe termen lung. Aceasta 
limiteaz< capacitatea de a p<stra personalul tân<r.  

Strategia na郡ional< de cercetare, dezvoltare 群i inovare (SNCDI) 2014-2020, a sus郡inut m<suri 
de cre群tere a atractivit<郡ii carierei de cercetare. Strategia a sus郡inut sprijinirea cre群terii 

 

12 https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf 
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mobilit<郡ii interne 群i interna郡ionale a cercet<torilor 群i, totodat<, deschiderea mai larg< a 
mediului de cercetare public c<tre cercet<torii din mediul privat 群i din str<in<tate, inclusiv prin: 
integrarea doctoranzilor 群i tinerilor doctori în proiecte CDI; încurajarea atragerii cercet<torilor 
cu competen郡e avansate din str<in<tate pentru conducerea de proiecte într-o institu郡ie gazd< din 
România.  

Resursele umane din C&D, raportate la popula郡ia ocupat<, sunt, în România, la un sfert din 
media european<, anume 0,50% fa郡< de 1,99%, în 2017 (EUROSTAT). La acest indicator, 
România se înscrie pe o curb< de divergen郡< fa郡< de media european<, în perioada 2009-2017 
decalajul majorându-se de la 1,1 la 1,5 puncte procentuale. Propor郡ia se p<streaz< 群i într-o 
eviden郡< care consider< echivalent norm< întreag< (0,38% RO fa郡< de 1,46% în UE 28 în 2017). 

România are scoruri foarte sc<zute în ceea ce prive群te competen郡ele / dimensiunea capitalului 
uman (GCI, 2019, EIS, 2019). Aceast< situa郡ie este datorat< pe de-o parte tendin郡elor 
demografice, iar pe de alt< parte calit<郡ii sistemului educa郡ional. România are a doua cea mai 
mare sc<dere demografic< în UE 28 (EUROSTAT, 2020). Diaspora româneasc< este o cincea 
cea mai mare din lume 群i are cea mai mare rat< de cre群tere din ultimii ani. La nivel na郡ional, 
procentul absolven郡ilor de înv<郡<mânt ter郡iar în domeniile STEM a sc<zut, de la 17,6% la 1000 
de locuitori cu vârste între 20 群i 29 de ani, la 14,4% în perioada 2013-2016. Indicatorul 
atractivitatea sistemului na郡ional CDI, ce înregistreaz< un coeficient de 32.77, conform 
EIS(2019)  plaseaz< România pe una din ultimele pozi郡ii, (în urma României fiind doar 
Bulgaria (29.42) 群i Ucraina (17.27) în timp ce primele pozi郡ii sunt ocupate de Elve郡ia (259.12) 
群i Luxembourg (236.20).  

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

Pe baza analizelor care au stat la baza Raportului de 郡ar< din 2019 privind România (EC SWD 
(2019) 1022 final), raportat la domeniul CDI si la obiectivele prezentelor reforme PNRR, sunt 
eviden郡iate nevoi de investi郡ii cu un rang înalt de prioritate pentru: 

ズ   a sprijini colaborarea dintre institutele publice de cercetare 群i industriile inovatoare, a 
cre群te atractivitatea 群i performan郡a organiza郡iilor de cercetare 群i dezvoltare, a încuraja 
cercetarea aplicat< prin intermediul centrelor de inovare 群i al investi郡iilor na郡ionale 群i 
transna郡ionale comune în validarea timpurie a produselor, comercializare, brevetare, formarea 
de start-upuri 群i transferul de tehnologie; 

ズ   a consolida actualele infrastructuri, capacit<郡i 群i competen郡e în materie de cercetare 群i 
inovare, astfel încât s< se asigure participarea la programul Orizont Europa 群i la alte programe 
群i ini郡iative ale UE, s< se integreze re郡elele interna郡ionale, transfrontaliere 群i clusterele 
transna郡ionale 群i s< se instituie programe comune de cercetare 群i educa郡ie 群i scheme de 
cofinan郡are; 
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Obiective: 

1) Cre群terea atractivit<郡ii sistemului na郡ional CDI 群i a carierei de cercet<tor;  

2) Atragerea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare din 郡ar< 群i str<in<tate pentru 
recuperarea decalajelor fa郡< de media UE. 

3) Adoptarea Cartei Europene pentru Cercetatori, a  Codului de Conduita pentru 
Recrutarea Cercet<torilor, precum 群i angajamentul de a implementa strategia 
institu郡ionala pentru resurse umane pentru cercetare pentru stimularea performantei in 
cariera, in acord cu practicile comunitare in domeniu.  

Descriere reform</investi郡ie: 

Participarea la competi郡ii publice CDI va fi condi郡ionat< de adoptarea cartei si codului 
cercet<torului  de c<tre universit<郡i si institute/organiza郡ii  de cercetare. Implementarea acestei 
reforme se va face prin crearea unui nou cadru legislativ pentru cariera în cercetare 群i acordarea 
de  stimulente pentru cre群terea atractivit<郡ii carierei în cercetare, inclusiv prin adoptarea 
practicilor stiintei deschise 群i m<suri conexe care s< asigure un sistem CDI atractiv pentru 
cercet<torii din afara 郡<rii (  prin crearea unor condi郡ii atractive 群i sigure de munc< 群i de angajare 
pentru cariere mai durabile 群i mai atr<g<toare pentru cercet<tori, permi郡ând astfel atragerea 群i 
men郡inerea unor cercet<tori de nivel excelent). 

Modificarea cadrului legislativ care reglementeaz< profesia de cercet<tor în România 群i 
cre群terea atractivit<郡ii sistemului na郡ional CDI prin m<suri de motivare la nivel individual 群i 
institu郡ional. 

Noul cadru legislativ va aduce modific<ri privind: 

a) condi郡ii cadru unice pentru desf<群urarea unei cariere de cercetare si a altor categorii 
de personal de cercetare-dezvoltare din sistemul na郡ional de CDI sau în alte entit<郡i 
publice/private/institu郡ii publice. Aceasta vor include m<suri pentru cercet<tori si 
alte categorii de personal de cercetare-dezvoltare, institu郡ii de cercetare, servicii de 
digitalizare, integrare social< 群i profesional< (de asemenea, pentru familii), servicii 
de orientare profesional<, mentorat 群i preg<tire, servicii avansate de dezvoltare a 
carierei, construirea unui ecosistem favorabil manifest<rii competen郡elor în CDI, 
care sa constituie o resurs< pentru to郡i beneficiarii de servicii CD. De excemplu : a) 
stimularea dezvoltarii programelor postdoctorale de cercetare avansata cofinantate 
din fonduri publice (inclusiv  Orizont Europa-MSCA)  ; b) evaluarea externa a  
activitatii centrelor si entitatilor de cercetare din sistemul CDI dupa o metodologie 
unica de evaluare a calitatii cercetarii stiintifice si performantei institutionale, ca 
baza pentru finantarea institutionala a activitatilor CDI din fonduri publice;c) 
sustinerea dezvoltarii carierei de cercetator in universitatile cu activitati intensive 
de cercetare; d) generalizarea adoptarii Cartei Europene a Cercetatorului si a 
Codului de Conduita pentru recrutarea cercetatorilor de catre organizatiile CDI 
beneficiare de fonduri publice CDI. 
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b) conditii cadru pentru o politica echilibrata de gen, diversitate si inclusivitate, in 
acord cu bunele practici la nivel international 

c) condi郡ii atractive pentru promovare/recrutare, evaluarea experien郡ei profesionale, 
pe baza performan郡ei în domeniul CDI. De exemplu: a) criterii unitare la nivel 
national de recrutare pentru cercetatorii tineri  dar si pentru doctoranzi pe principii 
meritocratice si in acord cu bunele practice internationale in materie ; b) criterii de 
evaluare bazate pe excelenta stiintifica dar care sa ia in considerare competentele si 
activitatile conexe care completeaza profilul stiintific si asigura relatia cu 
societatea; c)dialog institutional pentru uniformizarea raportarii activitatii stiintifice 
( se va propune pin dialog institutional cu Ministerul Educatiei, cu Agentia Romana 
de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, cu Consiliul National pentru 
Finantarea Invatamantului Superior si cu entitatile CDI, utilizarea acelorasi criterii 
in ceea ce inseamna raportarea activitatii stiintifice); d) asigurarea transparentei prin 
generalizarea inscrierii in registrul national al cercetatorilor si publicarea in 
EURAXESS si pe portaluri consacrate a posturilor vacante din cercetare; e) 
asigurarea de conditii de munca si de  perfectionare atractive, inclusiv invatarea pe 
termen lung si dobandirea de competente transversale, prin sinergia politicilor CDI 
cu a celor educationale, sociale si a celor de resurse umane, mobilitate 
intersectoriala pentru optimizarea evolutiei in cariera profesionala in conditii 
echitabile. 

d) compatibilitatea între categoriile/func郡iile/gradele profesionale ale personalului de 
cercetare 群i standardele UE/cele mai bune practici; 

e) o nou< taxonomie a competen郡elor pentru cercet<tori în acord cu cadrul european 
existent; 

f) condi郡ii atractive 群i beneficii suplimentare pentru atragerea oamenilor de 群tiin郡< din 
str<in<tate prin combinarea politicilor CDI cu cele sociale si de resurse umane; 

g)  stimulente pentru angajarea tinerilor cercetator dar si activitati de atragere a 
tinerilor in cariera de cercetare si promovarea stiintei pentru societate  

h) revizuirea legisla郡iei privind etica in acord cu evolutia rapida a noilor tehnologii, a 
libertatatii academice, Declaratia de la Bonn, integritatea si buna conduita in 
activitatea de cercetare. 

Pentru a îmbun<t<郡i calitatea 群i aplicabilitatea cercet<rii, se implementeaz< o reform< profund< 
cu accent pe dezvoltarea abilit<郡ilor 群i competen郡elor cheie pentru cercet<torii din stadiul ini郡ial 
al carierei lor. In plus, se va incuraja excelenta in cercetare  si mobilitatea cercetatorilor, 
inclusiv prin accesul cercetatorilor din strainatate la concursurile de promovare din sistemul de 
CDI din Romania. 

În condi郡iile expansiunii rapide a sistemului CDI, alimentat< în principal de atragerea tinerilor 
(absolven郡i doctorat, dar nu numai), asigurarea unei ponderi rezonabile a cercet<torilor seniori 
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devine o provocare pentru ciclul 2021-2027. În acela群i timp trebuie urm<rit< dezvoltarea 
activit<郡ilor de C&D în cadrul firmelor.  

România asigura în acest mod implementarea m<surilor recomandate prin Concluziile 
Consiliului UE privind ERA (2020) respectiv la  „Cadrul european îmbun<t<郡it al 
competen郡elor pentru cariere în cercetare” 郡inând seama de 群tiin郡a deschis<, de egalitatea de 
gen, de competen郡ele digitale, de diversificare a carierelor în cercetare 群i de eventualitatea unor 
parcursuri profesionale multiple, precum 群i de elemente suplimentare relevante din Agend< 
european< pentru competen郡e 群i din „Apelul la ac郡iune de la Zagreb”,Concluziile Consiliului 
UE privind „Initiativa Universitatile Europene – Asocierea invatamantului superior, cercetarii 
si inovarii cu societatea: pavarea unui nou drum pentru o noua dimensiune a invatamantului 
superior european” ( 2021) si Concluziile Consiliului UE privind „‚ERA- Asigurarea 
cercetatorilor cu cariere si conditii de lucru atractive si sustentabile, pentru ca „circulatia 
creierelor” sa devina o realitate” (2021) 

Mecanism de implementare: 

Reforma carierei de cercetator, va fi abordat< integrat,  cu rol demonstrativ, pentru o parte din 
interven郡iile propuse în PNRR, acestea fiind prioritizate, astfel:  

• revizuirea si actualizarea legislatiei relevante domeniului CDI cu impact direct asupra 
carierei de cercetator 

• investitii care conduc cel pu郡in la atragerea de resurse umane de inalta calitate in 
domeniul CDI din afara RO, pentru a realiza „ brain circulation”  

• investitii in sprijinirea perfectionarii tinerilor cercetatori romani la inceput de cariera 
castigatori la competitii europene, posesori de certificate de excelenta prin sustinerea 
financiara a proiectelor CDI (actiuni Marie Sklodovska Curie)  

• investitii in crearea si coordonarea unei retele de centre regionale de orientare in cariera 
care vor si factori cheie in cresterea atractivitatii sistemului national CDI si promovarea 
stiintei in societate.  

În conformitate cu Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului CD din România, 
Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii este autoritatea responsabil< de calificarea 群i 
certificarea resurselor umane CDI implicate în activitatea de CD.  

Reforma prevede crearea noului cadru legislativ pentru cariera în cercetare 群i acordarea de  
stimulente pentru cre群terea atractivit<郡ii carierei în cercetare 群i m<suri conexe care s< asigure 
un sistem CDI atractiv pentru cercet<torii din afara 郡<rii (prin crearea unor condi郡ii atractive 群i 
sigure de munc< 群i de angajare pentru cariere mai durabile 群i mai atr<g<toare pentru cercet<tori, 
permi郡ând astfel atragerea 群i men郡inerea unor cercet<tori de nivel excelent).  

Procesul va fi precedat de o evaluare/recomandare ex-ante  privind politicile 群i strategiile CDI 
pentru domeniul resurse umane, derivate din evaluarea extern< mecanismului de sprijin al 
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politicilor (PSF) din Programul Orizont 2020.  Începând cu luna aprilie 2020, Ministerul 
Cercet<rii Inov<rii 群i Digitaliz<rii particip< la un program pilot bilateral ERA Advance cu CE 
(DG CI, DG REGIO, DG REFORM) prin care beneficiaz< de consultan郡< pentru accelerarea 
reformelor în domeniul CDI.  

Legea 206/2004- privind buna conduit< în cercetarea ştiinYific<, dezvoltarea tehnologic< şi 
inovare va fi revizuita si actualizata, pentru a include prevederi privind impactul digitalizarii 
asupra bunelor practici in domeniul CDI si pentru a maximiza beneficiile bunelor practici 
europene in domeniul eticii si integritatii si a  genera un mediu de lucru propice evolutiei 
profesionale pe baze meritocratice in sistemul national CDI . MCID este autoritatea 
responsabil< pentru implementarea acestui act normativ. 

Formele  finale vor fi avizate interministerial supuse aprob<rii Parlamentului 群i publicate în 
Monitorul Oficial.    

Impedimente: Posibile  bariere administrative 群i de timp în elaborarea cadrului legislativ; 
întârzieri cauzate de dezbaterile publice asupra actului normativ; num<r ridicat de comentarii 
primite asupra propunerii; dificult<郡i de implementare a noilor prevederi legislative (din punct 
de vedere financiar, resurse implicate, etc.). 

Solu郡ii: Stabilirea/nominalizarea unei structuri de specialitate, care s< coordoneze procesul de 
elaborare, consultare public< 群i avizare a propunerii de act normativ; implicarea tuturor 
actorilor relevan郡i în vederea identific<rii solu郡iilor optime pentru crearea cadrul legislativ; 
analiza func郡ional< a cadrului legislativ în vederea evit<rii eventualelor suprapuneri sau aspecte 
neacoperite, inclusiv din perspectiva opera郡ionaliz<rii procedurale; ini郡ierea demersurilor de 
modificare a altor acte normative, care pot avea impact asupra opera郡ionaliz<rii prezentei 
propuneri legislative. 

Calendar de implementare: 

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpmii degaHCgabi<eねcHHddHCamHade 

Revizuirea cadrului 

normativ  

Q4-2023 MiCigmedp< de degHdm cp amdibpｨii îC 
dHBeCip< cedcemădii-iCHｬădii 

Finalizarea actelor 

normative anexe 

Q1-2026 MiCigmedp< de degHdm cp amdibpｨii îC 
dHBeCip< cedcemădii-iCHｬădii 

Buget reform<: nu sunt bugetate cheltuieli pentru modific<rile legislative 
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Beneficiarii direc郡i/indirec郡i: 

MCID ca autoritate de stat in domeniul CDI, agentiile de finantare a cercetarii si inovarii, alte 
ministere care au in responsabilitate politici publice transversale care influenteaza domeniul 
CDI precum si autoritati publice care au in subordine organizatii care deruleaza si activitati 
CDI ,organizatii CDI publice si private, alte autoritati/institutii care realizeaza investitii publice 
in CDi, autoritatile administratiei locale care gestioneaza fonduri si activitati relevante pentru 
domeniul CDI, Academia Romana, cercetatori  individuali angaja郡i pe proiecte CDI 群i familiile 
acestora. 

Beneficiarii indirecti ai reformei sunt: 

錨 Centre de orientare profesional< în cariera de cercet<tor (8 centre regionale); asociatii 
profesionale ale cercetatorilor, ONG-uri care deruleaza activitati in beneficiul CDI, 
firme de consultanta relevante pentru atragerea de fonduri CDI, cetateni  

錨 Cercet<tori  

Ajutor de stat: 

Reforma const< în modificarea de acte normative, ca atribut al statului.  

Complementaritatea cu alte componente:  

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are:  

• Prin PNCDI III(2015-2020) au fost finantate in cadrul programului de resurse umane :  
diverse categorii de proiecte : a) proiecte de cercetare postdoctoral< (PD); b) proiecte 
de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE);c) bursa tânarului 
cercetator (BT);d) premierea rezultatelor cercet<rii - articole (PRECISI);e) 

• premierea rezultatelor cercet<rii - brevete (PRECBVT); f) proiecte de mobilitate pentru 
cercet<tori (MC);g) proiecte de mobilitate pentru cercet<tori cu experien郡< din 
diaspora (MCD); h) proiecte de mobilitate pentru tineri cercet<tori din 
diaspora (MCT);i) 

• burse de cercetare "Stefan Odobleja" (BSO);j)burse de cercetare "Spiru 
Haret" (BSH);j) 

• burse de cercetare "Simion Mehedinti" (BSM). 

Contribu郡ia la pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu dizabilit<郡i: 

Reforma carierei de cercetator corespunde masurilor cuprinse in  Planul de ac郡iune privind 
Pilonul european al drepturilor sociale elaborat de catre Comisia Europeana si anume pe 
componenta  Egalitatea de 群anse 群i de acces pe pia郡a for郡ei de munc<, masurile de sustinere a 
centrelor de orientare in cariera de cercetator, prin sustinerea perfectionarii tinerilor cu 
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certificat de excelenta Marie Sklodovska Curie se incadreaza  in categoria  cursuri de formare 
profesionala si invatare pe tot parcursul vietii, in concordanta cu Agenda pentru competente in 
Europa. In plus, locatia centrelor  regionale de orientare in cariera in universitati arata clar 
orientarea spre institutiile de invatamant superior ca actori majori in procesul de educatie si 
cercetare in Spatiul European al Cercetarii si Invatamantului Superior. Aceste centre vor deveni 
nucleul eforturilor comune ale autoritatilor nationale, regionale si locale in directia formarii de 
competente avansate in domeniul CDI si al atragerii tinerilor spre cercetare dar si pe 
componenta de promovare a rezultatelor cercetarii in comunitate, in vederea constientizarii 
beneficiilor cercetarii pentru societate si crestere economica sustenabila . 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Investitia adreseaza  - Recalificarea 群i perfec郡ionarea componenta 7 –din cadrul  „Strategiei 
anuale pentru 2021 privind cre群terea durabil< COM(2020) 575 final, pentru a conslida 
potentialul de inovare si crestere economica. Reforma carierei de cercetator va aborda inclusiv 
diferentele semnificative care exista in continuare intre femei si barbati cu privire la ocuparea 
fortei de munca si remunerare pentru domeniul cercetare si inovare , precum si accesul la 
servicii de calitate conexe vietii profesionale si reforma va avea in vedere prin centrele de 
orientare in cariera, atractivitatea sporita a locului de munca, prin politici investionale specifice 
in domeniul resurselor umane . 

Investi郡iile 

Investi郡ia I. 1.  Realizarea de platforme digitale pentru punerea în aplicare a reformelor  
privind transparentizarea legislativ<, debirocratizare 群i simplificare procedural< 
destinate mediului de afaceri. 

Provocare reform</investi郡ie: 

Investi郡ia sus郡ine reforma precedent<, contribuind la debirocratizarea mediului de afaceri prin 
digitalizarea unor servicii publice. 

Ca principiu, platformele digitale care ofer< servicii publice de debirocratizare a serviciilor 
publice destinate mediului de afaceri se vor realiza în contextul cloud-ului guvernamental, în 
cadrul componentei specifice de digitalizare.  

Recomand<ri specifice de 郡ar<: 

Legat de procesul de digitalizare serviciilor publice destinate mediului de afaceri, în corelare 
cu reforma de debirocratizare de mai sus, relevant< este recomandarea specific< de 郡ar< din 
2019 cu privire la simplificarea procedurilor administrative. 

Obiectiv: Investi郡ia propus< are în vedere sprijinirea competitivit<郡ii mediului de afaceri prin 
digitalizarea unor servicii publice destinate acestuia, în corelare cu reforma de debirocratizare 
群i simplificare procedural<. st
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Descriere reform</investi郡ie: 

Investi郡ia const< în realizare de platforme online care s< asigure accesul întreprinderilor la o 
serie de servicii publice/facilit<郡i legate de derularea activit<郡ilor proprii în contextul 
simplific<rilor procedurale, legislative 群i digitaliz<rii.  

Institu郡iile beneficiare vor derula proceduri de achiz郡ie public< pentru dezvoltarea platformelor 
respective 群i pentru achiz郡ionarea de echipamente IT necesare asigur<rii implement<rii 
platformelor respective, coroborat cu asigurarea elementelor de securitate digital<, de acces 群i 
de prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, se va asigura interconectarea 
platformelor respective 群i posibilitatea schimbului securizat de date cu alte baze de date incluse 
in cadrul componentei de cloud guvernamental. Astfel, achizi郡iile vor avea în vedere serviciile 
de concepere 群i realizare a platformelor IT atât software 群i/sau dotarea cu echipamentele IT 
necesare gestion<rii acestora. 

De asemenea, în dezvoltarea 群i operarea platformelor respective se vor avea în vedere 
elementele ce 郡in de asigurarea accesibilit<郡ii persoanelor cu dizabilit<郡i, de prevederile legale 
privind protec郡ia 群i prelucrarea datelor cu caracter personal. 

În momentul de fa郡< exist< platforma edirect.e-guvernare.ro, care va fi dezvoltat< prin 
includerea platformelor de mai sus, (de ex. cea în cazul licen郡elor/ autoriza郡iilor), astfel încât 
s< fie un punct unic complet func郡ional, pentru toate nevoile companiilor române群ti. Astfel, se 
va avea în vedere o mapare a tuturor platformelor existente 群i se vor demara demersuri în 
vederea conect<rii acestora (cloud guvernamental, data center cu migrarea aplicatiilor publice 
pe aceeasi platforma, onrc, anaf, etc). 

Mecanism de implementare:  

Mecanismul de implementare va fi bazat pe parteneriatul dintre institu郡iile cu atribu郡ii în 
punerea în aplicare a modific<rilor legislative prev<zute de reforma de mai sus 群i ministerul de 
resort responsabil cu digitalizarea. Parteneriatul va avea în vedere  stabilirea standardelor de 
dezvoltare 群i interconectare a platformelor publice 群i asigurarea pentru suportului tehnic 
necesar în definirea caracteristicilor acestora. Parteneriatul respectiv nu trebuie neaparat 
formalizat, cu toate acestea trebuie asigurat< o pist< de audit pentru identificarea 
coresponden郡ei între institu郡iile respective cu privire la realizarea investi郡iilor. 

Platformele respective vor fi gestionate de c<tre institu郡iile beneficiare cu atribu郡ii în punerea 
în aplicare a modific<rilor legislative prev<zute de reforma de mai sus 群i care vor asigura din 
bugetul propriu inclusiv mentenan郡a necesar< pentru functionarea lor ulterioara. Institu郡iile 
respective vor fi responsabile cu realizarea achizi郡iilor publice respective.  
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Calendar de implementare: 

Activitate Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

Realizare parteneriat cu MCID pentru 

stabilirea de stabilirea standardelor 

de interconectare a platformelor 

apb<ice ｧi aeCmdp gpaHdmp<pi mehCic 
necesar în definirea caracteristicilor 

acestora. 

Q4 2022 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
ecHCHBic ｧi a<me iCgmimpｨii 
iBa<icame îC defHdBa adiｬiCd 
debirocratizarea mediului de 

afacedi ｧi MCID 

Rea<iｻade achiｻiｨii apb<ice a<amfHdBe 
digima<e ｧi echiaaBeCme  

Q4 2023 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
ecHCHBic ｧi a<me iCgmimpｨii 
iBa<icame îC defHdBa adiｬiCd 
debirocratizarea mediului de 

afaceri 

FiCa<iｻadea iBa<eBeCmădii 
cHCmdacme<Hd de achiｻiｨie ｧi 
interconectarea platformelor la 

punctul unic 

Q4  2024 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
ecHCHBic ｧi a<me iCgmimpｨii 
iBa<icame îC defHdBa adiｬiCd 
debirocratizarea mediului de 

afaceri 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

Beneficiarii direc郡i: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 群i Turismului 群i alte institu郡ii 
care vor dezvolta platformele necesare debirocratiz<rii mediului de afaceri în conformitate cu 
cele men郡ionate în descrierea reformei aferente. 

Beneficiari indirec郡i sunt agen郡ii economici, profesionis郡ii care desf<群oar< activit<郡i economice 
群i popula郡ia în general, în cazul în care va desf<群ura activit<郡i economice. 

Buget reform</investi郡ie: 2 mil. euro * 7 platforme (inclusiv echipamente necesare) =14 mil 
euro 

Ajutor de stat: Investi郡iile nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind derulate achizi郡ii publice 
de c<tre institu郡iile beneficiare pentru realizarea investi郡iilor men郡ionate. 
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Complementaritatea cu alte componente: 

Investi郡iile sunt integrate 群i complementare cu cele din cadrul cloud-ului guvernamental 群i cele 
legate de digitalizarea ANAF. Cu toate acestea, ele sunt bugetate în cadrul acestei componente, 
fiind direct legate de mediul de afaceri. 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are:  

A se vedea proiectele men郡ionate la sec郡iunea similar< din cadrul reformei R.1.  

In ceea ce prive群te alte programe finan郡ate din fonduri europene sau de la bugetul de stat, 
complementaritatea poate fi analizat< pe zona de asisten郡< tehnic<, unde se pot avea în vedere 
dezvoltarea de platforme publice pentru digitalizarea unor activit<郡i ale administra郡iei publice 
care s< ajute la implementarea programelor respective. 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu dizabilit<郡i:  

Prin digitalizarea serviciilor publice destinate mediului de afaceri, rezultate ca urmare a 
reformei aferente se va asigura accesul nediscriminatoriu întreprinderilor/pie郡ei for郡ei de 
munc<, oferind inclusiv facilit<郡i pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilit<郡i. 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Investi郡iile contribuie la noua Strategie UE pentru IMM (2020) ca baz< pentru reducerea 
sarcinilor administrative. De asemenea, m<sura contribuie la Strategia anual< a UE pentru 2021 
privind cre群terea durabil< având în vedere contribu郡ia la tranzi郡ia digital< 群i la ini郡iativa 
emblematic< pentru a sprijini o redresare solid< - Modernizarea în cadrul c<reia principalele 
servicii publice digitale ar trebui s< fie modernizate 群i accesibile tuturor.  

 

Investi郡ia 2.1. Instrumente financiare pentru sectorul privat 

M<sura 1: Garan郡ia de portofoliu pentru Rezilien郡< 

Partener de implementare: Fondul European de Investi郡ii (”FEI”) 

Modalitate de implementare: instrumentul financiar propus (garan郡ia de portofoliu) urmeaz< s< 
fie implementat de FEI (Fondul European de Investi郡ii), prin intermediul unei contribu郡ii la 
programul InvestEU compartimentul pentru statul membru. In func郡ie de instrumentele 
financiare disponibile in cadrul compartimentului pentru Uniune (la momentul actual acestea 
fiind înc< in curs de dezvoltare de c<tre Comisia Europeana), se are in vedere posibilitatea de 
a aloca acest buget pentru suplimentarea resurselor unui anumit produs disponibil în cadrul 
compartimentului UE (realizarea unui top-up). Aceasta poten郡ial< contribu郡ie (top-up) se va 
stabili ulterior, dup< publicarea produselor disponibile din cadrul compartimentului UE de 
c<tre Comisia Europeana. st
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Analiza/identificarea esecului de pia郡< 

Dup< cum s-a indicat în analiza FI-Compass 2019 asupra decalajului în finan郡area IMM-urilor 
din UE, instrumentele financiare pot juca un rol important în facilitarea accesului IMM-urilor 
la finan郡are în contextul economic actual, având în vedere capacitatea acestora de a acorda 
finan郡<ri cu grad de risc sporit 群i de a atrage resurse suplimentare din sectorul privat.  

În ceea ce prive群te implementarea instrumentelor financiare de garantare în România, analiza 
de tara realizata de FI-Compass pentru România constat< succesul Ini郡iativei pentru IMM, 
subliniind relevan郡a acestui instrument pe pia郡<. În plus, se recomand< continuarea 
implement<rii acestui tip de instrument de garantare pentru „finan郡area general< a IMM-urilor” 
pentru a sprijini cât mai multe companii din cât mai multe industrii 群i regiuni ale 郡<rii. 

Pe baza studiilor de pia郡< prezentate in sec郡iunile anterioare, instrumentul financiar propus este 
o garan郡ie de portofoliu. La momentul actual, o analiza de pia郡< comprehensiv< nu a fost 
realizata de c<tre partenerul de implementare, iar alocarea bugetara propusa este indicativa. 
Analiza de pia郡< finala va fi realizata de c<tre FEI dup< publicarea Comisiei Europene a 
produselor disponibile din cadrul compartimentului UE al programului InvestEU. Prin urmare, 
se considera ca criteriile de eligibilitate finale vor avea un impact asupra cererii pie郡ei si asupra 
aloc<rii resurselor bugetare finale in cadrul m<surii. 

Scopul garan郡iei este de a înl<tura obstacolele actuale cu care se confrunt< întreprinderile 
române群ti, 群i anume costul crescut al finan郡<rii, cerin郡ele de garantare 群i blocarea surselor de 
creditare. În acest context, ca urmare a crizei, întreprinderile locale se confrunt< cu probleme 
de lichiditate. De asemenea, instrumentul propus vizeaz< si problemele de solvabilitate ale 
întreprinderilor, mai precis incapacitatea acestora de a-群i îndeplini obliga郡iile financiare din 
cauza reducerii semnificative temporare a veniturilor, pe fondul crizei actuale.  

În acest context, instrumentul are scopul de a îmbun<t<郡i accesul la finan郡are 群i de a revitaliza 
canalele de împrumut blocate, în timpul 群i dup< criza COVID-19, prin sprijinirea investi郡iilor 
pe termen lung 群i a nevoilor de capital de lucru ale întreprinderilor.  

În plus, în conformitate cu Regulamentul UE 2021/241 de instituire a Facilit<郡ii de Recuperare 
群i Rezilien郡<, instrumentul propus va contribui la îmbun<t<郡irea rezisten郡ei, a preg<tirii pentru 
criz<, a capacit<郡ii de ajustare 群i a poten郡ialului de dezvoltare al 郡<rii. 

Un astfel de tip de instrument este bine cunoscut în rândul institu郡iilor bancare române群ti, poate 
fi implementat rapid 群i ar fi complementar altor ini郡iative luate în considerare de c<tre Comisia 
European<. 

În general, scopul principal al unei garan郡ii de portofoliu este redistribuirea riscului în cadrul 
sistemului financiar pentru ca intermediarii financiari s< poat< oferi finan郡are în condi郡ii mai 
bune întreprinderilor. Mai mult, garan郡ia de portofoliu î群i atinge obiectivele prin eliberarea 
cerin郡ei de capital 群i prin asigurarea riscului pierderilor pentru portofoliile de tranzac郡ii eligibile 
nou-create cu beneficiarii finali.  
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În cazul poten郡ialului produs propus, FEI va beneficia de ratingul AAA pentru a oferi 
intermediarilor financiari o protec郡ie împotriva riscurilor de neplat< la o rat< de garantare 
predefinit<.  

Beneficiile garan郡iei de portofoliu sunt: 

• Cerin郡e reduse de garan郡ii suplimentare;  

• Un comision de garantare redus pentru partea garantat< a împrumutului; 

• Scaden郡e extinse; 

• Întreprinderile cu grad înalt de risc risc devin bancabile. 

Garan郡ia de portofoliu poate fi implementat< fie ca garan郡ie plafonat<, fie ca garan郡ie 
neplafonat<. În cazul unei garan郡ii plafonate, se acord< o reducere par郡ial< a cerin郡ei de capital 
pentru intermediarii financiari, în timp ce garan郡ia neplafonat< ofer< o reducere integral< a 
cerin郡ei de capital. Efectul minim de multiplicare a sumei acordate va fi determinat de 
acordurile opera郡ionale semnate, estimând minim. 4x resursele totale alocate. 

Criterii de eligibilitate  

Intermediarii financiari eligibili pot fi: b<nci comerciale, fonduri de garantare, institu郡ii de 
microfinan郡are, companii de leasing 群i orice alte entit<郡i autorizate s< acorde credite. 

Beneficiari finali: IMM-urile (pân< la 249 de angaja郡i) 群i întreprinderile cu pân< la 500 de 
angaja郡i, întreprinderile individuale, fermierii individuali 群i întreprinderile agricole ar putea fi 
eligibili pentru garan郡ia de portofoliu.  

Finan郡area eligibil<, pentru a face parte din portofoliul garantat prin prezenta m<sur< ,poate 
include o gama larga de produse de creditare, precum: capital de lucru, linii de credit, credite 
de investi郡ii, leasing, etc.. Aceste elemente, precum si sectoarele economiei vizate vor fi 
determinate in urma analizei de pia郡<, 郡inând cont de Regulamentul Facilit<郡ii de Recuperare 群i 
Rezilien郡< precum si de criteriile de eligibilitate din cadrul programului InvestEU. 

Prin urmare, criteriile finale de eligibilitate, compozi郡ia portofoliului de credite, rata de 
garantare si clauzele de risc vor urma dispozi郡iile/criteriile stabilite pentru programul InvestEU, 
in cazul unei contribu郡ii pentru un produs din cadrul compartimentului UE.  

In cazul in care compartimentul UE nu va include un instrument menit a genera toate beneficiile 
necesare pentru statul membru si se va opta pentru un produs special realizat in cadrul 
compartimentului statului membru, setul detaliat de criterii de eligibilitate precum si bugetul 
final va fi stabilit ulterior pe baza analizei detaliate a nevoilor pie郡ei efectuate de c<tre FEI. 
Aceste criterii pentru poten郡ialul instrument din cadrul compartimentului pentru statul membru 
pot avea in vedere: rata de garantare de maxim 80% in conformitate cu regulamentul pentru 
ajutorul de stat, riscul re郡inut de intermediarii financiari de minim 10%, iar eligibilitatea 
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refinan郡<rii va fi, de asemenea, stabilita in conformitate cu regulile de ajutor de stat. Detaliile 
群i criteriile de eligibilitate aplicabile vor fi stabilite ulterior de c<tre statul membru in colaborare 
cu FEI si Comisia Europeana si vor fi incluse in acordul de garantare intre FEI si Comisia 
Europeana (acordul pentru implementarea instrumentelor financiare).  

M<sura 1 propune urm<toarele tipuri de interven郡ii (urmând a fi finalizate in urma analizei de 
pia郡< detaliata realizata de c<tre FEI): 

Măgpdă A<Hcade ade<iBiCadă 
(mil. euro) 

Tia ade<iBiCad de iCmedｬeCｨie13 () 

Măgpda ┷ – 

GadaCｨia de 
portofoliu pentru 

Reｻi<ieCｨă  

 

300 

015 - DeｻｬH<madea cHBedcia<ă ｧi 
iCmedCaｨiHCa<iｻadea IMM-urilor, inclusiv 

iCｬegmiｨii adHdpcmiｬe 

015a - Sprijinirea întreprinderilor mari prin 

iCgmdpBeCme fiCaCciadeし iCc<pgiｬ iCｬegmiｨii 
productive 

Demarcarea intre cele doua tipuri de interven郡ii este bazata pe tipul beneficiarilor finali 
sprijini郡i: 015 acoperind IMM-urile, iar 015a întreprinderi mari (conform anexei IV a 
Regulamentului (UE) 2021/241). Aloc<rile bugetare finale vor fi stabilite pe baza analizei de 
pia郡< realizata de c<tre FEI. 

De群i se preconizeaz< ca o parte semnificativa a finan郡<rii va fi contractata de beneficiarii finali 
înainte de sfâr群itul anului 2026, intermediarii financiari selecta郡i vor avea posibilitatea sa 
semneze noi acorduri de creditare alocând fonduri beneficiarilor finali si dup< sfâr群itul anului 
2026, in conformitate cu dispozi郡iile relevante ale Regulamentului InvestEU. 

Resursele rambursate (provizioane de garantare eliberate sau resurse recuperate in caz de 
neplata) vor fi returnate statului membru si reinvestite de c<tre FEI pentru acelea群i obiective 
dup< anul 2026. Dispozi郡iile detaliate legate de reutilizarea resurselor rambursate vor fi stabilite 
de c<tre statul membru si FEI. 

Guvernan郡< 

Guvernan郡a va urma modelul standard al programului InvestEU. În plus, pentru a asigura 
monitorizarea implement<rii m<surii, un comitet specific va fi înfiin郡at la nivel na郡ional. Acesta 
va include reprezentan郡i ai Guvernului României 群i ai partenerului de implementare - FEI.  

 

13 Conform anexei VI la Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare 群i 
rezilien郡< 
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De asemenea, dup< înfiin郡area B<ncii Na郡ionale de Dezvoltare a României, reprezenta郡ii 
acesteia pot fi invita郡i ca observatori in cadrul comitetului de investi郡ii sau in cadrul altor 
organisme de guvernan郡<.  

Planificarea investi郡iei va lua în considerare urm<toarele etape: 

AcｨipCea Termen indicativ 

Agdeadea gmdamegiei de iCｬegmiｨii ｧi a 
cdimedii<Hd de e<igibi<imame îCmde FEIし  GpｬedC ｧi 
CE 

Trim.3 2021 

Evaluarea ex-aCme a aieｨei はFEI îBadepCă cp 
jpcămHdii de<eｬaCｨi de ae aiaｨa diC RHBâCiaひ 

Trim.3 2021 

Semnarea acHddp<pi de cHCmdibpｨie GpｬedCp< 
RHBâCiei – Comisia Europeana 

Trim.3 2021 

Semnarea acordului de garantare FEI - 

Comisia Europeana 

Dama pdBâCd a fi gmabi<ima de cămde CE  

Publicarea apelului pentru expresii de 

interes  

IC fpCcｨie de dama geBCădii acHddp<ui 

de garantare  

Eｬa<padea gi ge<ecｨia iCmedBediadi<Hd 
financiari 

IC fpCcｨie de dama geBCădii acHddp<pi 
de garantare 

ÎCceaedea acHddădii fiCaCｨădii cămde 
beneficiarii finali (împrumuturi noi pot fi 

acHddame gi dpaă ┹┷ DeceBbdie ┸┶┸┼ひ 

IC fpCcｨie de dama geBCădii acHddp<pi 
de garantare 

Calendarul propus va corespunde cu calendarul de implementare al programului InvestEU. 

Ajutor de stat / Monitorizare si raportare: 

În ceea ce prive群te ajutorul de stat, precum si monitorizarea si raportarea vor fi consistente cu 
dispozitiile relevante ale Regulamentului InvestEU.  

In cazul implement<rii unui produs in cadrul compartimentul statului membru, in m<sura in 
care este necesar, o schema specifica de ajutor de stat pentru beneficiarii finali va si stabilita. 
Un posibil cadru legal al ajutorului de stat pentru investi郡ii ar fi De minimis (Regulamentul 
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1407/2013), a c<rui aplicabilitate a fost prelungit< pân< în 2023, precum 群i succesorul acestuia. 
In acest caz, instrumentul financiar va fi in conformitate cu normele privind ajutoarele de stat.  

La nivelul partenerului de implementare FEI (in cazul implementarii instrumentului in cadrul 
compartimentului statului membru): Pentru aceast< m<sur< se va specifica în contractul de 
garantare c< acesta va fi administratorul schemelor de ajutor de stat/aplicabile în derularea 
instrumentelor financiare. Pentru a nu fi incidente, prevederile ajutorului de stat la nivelul FEI 
群i al intermediarilor financiari, m<sura va fi conceput< 群i implementat< astfel încât FEI 群i 
intermediarii financiari vor reprezenta doar vehicule utilizate pentru transferul avantajului c<tre 
beneficiarii finali. 

Intermediarii financiari vor fi selecta郡i în mod transparent 群i nediscriminatoriu, printr-o 
procedur< competitiv<, transparent<, nediscriminatorie 群i necondi郡ionat< de c<tre FEI. 
Intermediarii financiari selectaYi administreaz< şi monitorizeaz< crearea portofoliului de credite 
eligibile, raporteaz< c<tre FEI acYiunile de recuperare a pierderilor. De asemenea, intermediarii 
financiari monitorizeaz< calculul şi raportarea aferente procedurilor relevante în materie de 
ajutoare de stat. 

Do No Significant Harm („a nu prejudicia în mod semnificativ mediul”) 

Întrucât instrumentul va fi creat în cadrul InvestEU, respectarea principiului DNSH14 va fi 
asigurat< prin aplicarea procedurii CE de verificare a sustenabilit<郡ii.  

În cazul în care este necesar, în acordul de finan郡are vor fi excluse anumite proiecte sau domenii 
de interven郡ie (excluse în mod general de la sprijinul PNRR) si in conformitate cu 
reglement<rile programului InvestEU. 

Printre aceste domenii/activit<郡i excluse, se pot reg<si (aplicabilitatea acestora urmând a fi 
confirmata de c<tre CE pentru poten郡ialul produs a fi implementat):  

• Pentru obiectivul de atenuare a schimb<rilor climatice: (i) activit<郡i legate de 
combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval15, (ii) activit<郡i acoperite de sistemul UE 
de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) atingând emisii de CO2 preconizate 
a nu fi substan郡ial mai mici decât valorile de referin郡< relevante16, (iii) compensarea 
costurilor ETS indirecte; 

 

14 In conformitate cu Ghidul - Orient<ri tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” (2021/C58/01) 
15 Cu excep郡ia investi郡iilor în produc郡ia de energie electric< 群i/sau termic<, precum 群i în infrastructura 
de transport 群i de distribu郡ie aferent<, care utilizeaz< gaze naturale, respectând condi郡iile stabilite în 
anexa III a Ghidului -Orient<ri tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” (2021/C58/01). 
16 Valorile de referin郡< stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activit<郡ile / instala郡iile care 
intra in sfera de aplicabilitate a sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, in 
conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/447. 
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• Pentru economia circulara: (iv) activit<郡i legate de depozitele de de群euri, incineratoare 
si instala郡iile de tratare mecano-biologic< a de群eurilor17, (v) activit<郡i în care 
eliminarea pe termen lung a de群eurilor poate d<una mediului (de exemplu, de群eurile 
nucleare).  

Aceste criterii vor asigura, de asemenea, c< vor putea fi selectate doar activit<郡ile care respect< 
legisla郡ia de mediu na郡ional< 群i a UE relevant<. 

 

M<sura 2: Garan郡ia de portofoliu pentru Ac郡iune climatic< 

Partener de implementare: Fondul European de Investi郡ii (”FEI”) 

Modalitate de implementare: instrumentul financiar propus (garan郡ia de portofoliu) urmeaz< s< 
fie implementat de FEI (Fondul European de Investi郡ii), prin intermediul unei contribu郡ii la 
programul InvestEU compartimentul pentru statul membru. In func郡ie de instrumentele 
financiare disponibile in cadrul compartimentului pentru Uniune (la momentul actual acestea 
fiind înc< in curs de dezvoltare de c<tre Comisia Europeana si Grupul B<ncii Europene de 
Investi郡ii), se are in vedere posibilitatea de a aloca acest buget pentru suplimentarea resurselor 
pentru produsele disponibile in cadrul compartimentului UE (realizarea unui top-up). Aceasta 
poten郡iala contribu郡ie (top-up) se va stabili ulterior, dup< publicarea produselor disponibile din 
cadrul compartimentului UE de c<tre Comisia Europeana. 

Având in vedere posibilitatea existentei unui instrument dedicat ac郡iunilor climatice in cadrul 
compartimentului pentru Uniune, la care s-ar putea realiza un top-up, este necesara o alocare 
separata fata de instrumentul propus in cadrul M<surii nr. 1. De asemenea, structura 
instrumentului pentru Ac郡iune climatica ar putea fi diferita fata de cea a instrumentului pentru 
Rezilien郡< in ceea ce prive群te rata de garantare, structura de risc, condi郡iile de eligibilitate, etc.  

Analiza/identificarea esecului de pia郡< 

Potrivit studiului FI-Compass „Poten郡ialul investi郡iilor în eficien郡< energetic< prin instrumente 
financiare în analiza aprofundat< a Uniunii Europene - România”, criza COVID-19 ar putea 
avea un impact negativ dublu asupra investi郡iilor în eficien郡< energetic<, atât prin reducerea 
cererii (de exemplu gospod<riile 群i întreprinderile pot decide / pot fi for郡ate s< amâne 
investi郡iile) cât 群i a ofertei financiare (de exemplu, intermediarii financiari pot deveni mai 
selectivi în activitatea lor de creditare), crescând astfel importan郡a schemelor de sprijin legate 
de eficien郡a energetic<. 

În plus, principalele e群ecuri ale pie郡ei care împiedic< investi郡iile în eficien郡< energetic< includ: 

 

17 Aceast< excludere nu se aplic< investi郡iilor în instala郡ii dedicate exclusiv trat<rii de群eurilor 
periculoase nereciclabile 群i nici instala郡iilor existente, în cazul în care investi郡ia are ca scop cre群terea 
eficien郡ei energetice, captarea gazelor de e群apament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea 
materialelor din cenu群a de incinerare, cu condi郡ia ca aceste investi郡ii s< nu duc< la o cre群tere a 
capacit<郡ii de tratare a de群eurilor în instala郡ii sau la o prelungire a duratei de via郡< a instala郡iei pentru 
care se face dovada. 
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• Rata ridicat< a dobânzii comerciale; 
• Lipsa garan郡iei; 
• Dimensiunile reduse ale proiectelor, care duc la costuri ridicate de dezvoltare 群i 

finan郡are; 
• Dependen郡a de grant-uri - beneficiarii prefer< s< întârzie investi郡iile în a群teptarea 

disponibilit<郡ii subven郡iilor; 
• Gradul de con群tientizare sc<zut al institu郡iilor financiare pentru a investi în eficien郡a 

energetic<. 
De群i România a contribuit cu 540 milioane EUR din fondurile FESI (aproximativ 2% din 
bugetul s<u) pentru instrumente financiare în perioada 2014-2020, nu exist< instrumente 
financiare pentru eficien郡< energetic< în România, bugetul disponibil pentru eficien郡a 
energetic< fiind alocat în principal schemelor de subven郡ie. 

Astfel, ca r<spuns la provoc<rile actuale ale României în sprijinirea investi郡iilor în sectorul 
eficien郡ei energetice 群i al energiilor regenerabile, poate s< fie prev<zut< o contribu郡ie din 
resursele FRR c<tre InvestEU - Compartimentul UE (prin intermediul Compartimentului 
Statelor Membre) pentru implementarea unui instrument de garan郡ie de portofoliu pentru 
Ac郡iune climatic<, contribuind astfel la atingerea obiectivului climatic general din cadrul 
PNRR.  

La momentul actual, o analiza de pia郡< comprehensiv< nu a fost realizata de c<tre partenerul de 
implementare, iar alocarea bugetara propusa este indicativa. Analiza de pia郡< finala va fi 
realizata de c<tre FEI dup< publicarea Comisiei Europene a produselor disponibile din cadrul 
compartimentului UE al programului InvestEU. Prin urmare, se considera ca criteriile de 
eligibilitate finale vor avea un impact asupra cererii pie郡ei si asupra aloc<rii resurselor bugetare 
finale in cadrul m<surii. 

Beneficiile poten郡iale pentru implementarea unei garan郡ii de portofoliu pentru ac郡iuni climatice 
includ: 

• Cerin郡e de garantare reduse;  

• Comision-standard de risc de credit redus< pentru partea garantat< a împrumutului; 

• Scaden郡e extinse; 

• Întreprinderile riscante devin bancabile. 

Criterii de eligibilitate  

Beneficiarii finali pot fi IMM-urile (pân< la 249 de angaja郡i) 群i întreprinderile cu pân< la 500 
de angaja郡i, de asemenea si persoanele fizice. In ceea ce prive群te persoanele fizice, pot primi 
sprijin prin intermediul instrumentului financiar gospod<riile ce solicita împrumuturi pentru a 
finan郡a investi郡ii eligibile in cadrul m<surii pentru Ac郡iune climatica.  

Finan郡area eligibil< poate include o gama larga de produse de creditare, precum: capital de 
lucru, linii de credit, credite de investi郡ii, leasing, etc.. Aceste elemente, precum si sectoarele 
economiei vizate vor fi determinate in urma analizei de pia郡<, 郡inând cont de Regulamentul 
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Facilit<郡ii de Recuperare 群i Rezilien郡< precum si de criteriile de eligibilitate din cadrul 
programului InvestEU. 

Prin urmare, criteriile finale de eligibilitate, compozi郡ia portofoliului de credite, rata de 
garantare si clauzele de risc vor urma dispozi郡iile/criteriile stabilite pentru programul InvestEU, 
in cazul unei contribu郡ii (top-up) pentru un produs din cadrul compartimentului UE.  

In cazul in care compartimentul UE nu va include un instrument menit a genera toate beneficiile 
necesare pentru statul membru si se va opta pentru un produs special realizat in cadrul 
compartimentului statului membru, setul detaliat de criterii de eligibilitate precum si bugetul 
final va fi stabilit ulterior pe baza analizei detaliate a nevoilor pie郡ei efectuate de c<tre FEI. 
Aceste criterii pentru poten郡ialul instrument realizat in cadrul compartimentului pentru statul 
membru pot avea in vedere: rata de garantare de maxim 80% in conformitate cu regulamentul 
pentru ajutorul de stat, riscul re郡inut de intermediarii financiari de minim 10%, iar eligibilitatea 
refinan郡<rii va fi, de asemenea, stabilita in conformitate cu regulile de ajutor de stat. Detaliile 
si criteriile de eligibilitate aplicabile vor fi stabilite ulterior de c<tre statul membru in colaborare 
cu FEI si Comisia Europeana si vor fi incluse in acordul de garantare intre FEI si Comisia 
Europeana (acordul pentru implementarea instrumentelor financiare).  

Masura 2 propune urmatoarele tipuri de interventii (urmând a fi finalizate in urma analizei de 
pia郡< detaliata realizata de c<tre FEI): 

 

Măgpdă Alocare 

ade<iBiCadă 
(mil. euro) 

Tia ade<iBiCad de iCmedｬeCｨie18 

(sub rezerva rezultatelor 

aCa<iｻei de aiaｨăひ 

CHeficieCmp< 
privind 

gchiBbădi<e  

climatice 

CHeficieCmp< 
privind 

obiectivele 

de mediu 

Măgpda ┸ – 

GadaCｨia 
de 

portofoliu 

pentru 

AcｨipCe 
c<iBamică 

 

200 

024 - EficieCｨă eCedgemică ｧi 
proiecte demonstrative în IMM-

pdi ｧi Băgpdi de gadijiC 

40% 40% 

025 - Renovarea fondului locativ 

eｲigmeCm îC ｬededea cdeｧmedii 
eficieCｨei eCedgemiceし adHiecme 
deBHCgmdamiｬe ｧi Băgpdi de 
sprijin 

40% 40% 

 

Tipuri de interven郡ii adi郡ionale, precum : 024ter, 025bis, 025ter, 027, 028, 029, 030, 030bis, 
031, 032, 033, 034, 034bis0, 034bis1, 035 pana la 050 prezentate in Anexa VI a 
Regulamentului (UE) 2021/241, sau doar anumite activitati ce se incadreaza sub aceste tipuri 

 

18 Conform anexei VI la Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare 群i 
rezilien郡< 
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de interventii, pot fi de asemenea eligibile/incluse in cadrul m<surii. Cu toate acestea, întrucât 
criteriile de eligibilitate din cadrul programului InvestEU nu au fost finalizate, cele de mai sus 
au fost specificate cu caracter indicativ. Ajust<ri adi郡ionale in leg<tura cu sumele alocate cat si 
tipurile de interven郡ii acoperite pot interveni in timpul etapei de evaluare a pie郡ei, precum si 
dup< publicarea produselor finale disponibile, respectand principiile DNSH, regulamentul 
InvestEU si regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare 群i rezilien郡<. 

De群i se preconizeaz< ca o parte semnificativa a finan郡<rii va fi contractata de beneficiarii finali 
înainte de sfâr群itul anului 2026, intermediarii financiari selecta郡i vor avea posibilitatea sa 
semneze noi acorduri de creditare alocând fonduri beneficiarilor finali si dup< sfâr群itul anului 
2026, in conformitate cu dispozi郡iile relevante ale Regulamentului InvestEU. 

Resursele rambursate (provizioane de garantare eliberate sau resurse recuperate in caz de 
neplata) vor fi returnate statului membru si reinvestite de c<tre FEI pentru acelea群i obiective 
dup< anul 2026. Dispozi郡iile detaliate legate de reutilizarea resurselor rambursate vor fi stabilite 
de c<tre statul membru si FEI. 

Guvernan郡< 

Guvernan郡a va urma modelul standard al programului InvestEU. În plus, pentru a asigura 
monitorizarea implement<rii m<surii, un comitet specific va fi înfiin郡at la nivel na郡ional. Acesta 
va include reprezentan郡i ai Guvernului României 群i ai partenerului de implementare - FEI.  

De asemenea, dup< înfiin郡area B<ncii Na郡ionale de Dezvoltare a României, reprezenta郡ii 
acesteia pot fi invita郡i ca observatori in cadrul comitetului de investi郡ii sau in cadrul altor 
organisme de guvernan郡<.  

Planificarea investi郡iei va lua în considerare urm<toarele etape: 

AcｨipCea Termen indicativ 

Agdeadea gmdamegiei de iCｬegmiｨii ｧi a cdimedii<Hd de e<igibi<imame 
îCmde FEIし  GpｬedC ｧi CE 

Trim. 3 2021 

Evaluarea ex-aCme a aieｨei はFEI îBadepCă cp jpcămHdii de<eｬaCｨi 
de pe aiaｨa diC RHBâCiaひ 

Trim. 3 2021 

SeBCadea acHddp<pi de cHCmdibpｨie GpｬedCp< RHBâCiei – 

Comisia Europeana 

Trim. 3 2021 

Semnarea acordului de garantare FEI - Comisia Europeana Dama pdBâCd a fi 
gmabi<ima de cămde 
CE  st
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AcｨipCea Termen indicativ 

Publicarea apelului pentru expresii de interes  IC fpCcｨie de dama 
geBCădii acHddp<pi 
de garantare  

Eｬa<padea gi ge<ecｨia iCmedBediadi<Hd fiCaCciadi IC fpCcｨie de dama 
geBCădii acHddp<pi 
de garantare 

ÎCceaedea acHddădii fiCaCｨădii cămde beneficiarii finali 

はîBadpBpmpdi CHi aHm fi acHddame gi dpaă ┹┷ DeceBbdie ┸┶┸┼ひ 
IC fpCcｨie de dama 
geBCădii acHddp<pi 
de garantare 

 

Calendarul propus va corespunde cu calendarul de implementare al programului InvestEU. 

Ajutor de stat / Monitorizare si raportare: 

În ceea ce prive群te ajutorul de stat, precum si monitorizarea si raportarea vor fi consistente cu 
dispozitiile relevante ale Regulamentului InvestEU.  

In cazul implement<rii unui produs in cadrul compartimentul statului membru, in m<sura in 
care este necesar, o schema specifica de ajutor de stat pentru beneficiarii finali va si stabilita. 
Un posibil cadru legal al ajutorului de stat pentru investi郡ii ar fi De minimis (Regulamentul 
1407/2013), a c<rui aplicabilitate a fost prelungit< pân< în 2023, precum 群i succesorul acestuia. 
In acest caz, instrumentul financiar va fi in conformitate cu normele privind ajutoarele de stat.  

La nivelul partenerului de implementare FEI (in cazul implementarii instrumentului in cadrul 
compartimentului statului membru): Pentru aceast< m<sur< se va specifica în contractul de 
mandat c< acesta va fi administratorul schemelor de ajutor de stat/aplicabile în derularea 
instrumentelor financiare. Pentru a nu fi incidente, prevederile ajutorului de stat la nivelul FEI 
群i al intermediarilor financiari, m<sura va fi conceput< 群i implementat< astfel încât FEI 群i 
intermediarii financiari vor reprezenta doar vehicule utilizate pentru transferul avantajului c<tre 
beneficiarii finali. 

Intermediarii financiari vor fi selecta郡i în mod transparent 群i nediscriminatoriu, printr-o 
procedur< competitiv<, transparent<, nediscriminatorie 群i necondi郡ionat< de c<tre FEI. 
Intermediarii financiari selectaYi administreaz< şi monitorizeaz< crearea portofoliului de credite 
eligibile, raporteaz< c<tre FEI acYiunile de recuperare a pierderilor. De asemenea, intermediarii 
financiari monitorizeaz< calculul şi raportarea aferente procedurilor relevante în materie de 
ajutoare de stat. 
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Do No Significant Harm („a nu prejudicia în mod semnificativ mediul”) 

Întrucât instrumentul va fi creat în cadrul InvestEU, respectarea principiului DNSH19 va fi 
asigurat< prin aplicarea procedurii CE de verificare a sustenabilit<郡ii.  

În cazul în care este necesar, în acordul de contributie vor fi excluse anumite proiecte sau 
domenii de interven郡ie (excluse în mod general de la sprijinul PNRR) si in conformitate cu 
reglement<rile programului InvestEU. 

Printre aceste domenii/activit<郡i excluse, se pot reg<si (aplicabilitatea acestora urmând a fi 
confirmata de c<tre CE pentru poten郡ialul produs a fi implementat):  

• Pentru obiectivul de atenuare a schimb<rilor climatice: (i) activit<郡i legate de combustibili 
fosili, inclusiv utilizarea în aval20, (ii) activit<郡i acoperite de sistemul UE de comercializare 
a certificatelor de emisii (ETS) atingând emisii de CO2 preconizate a nu fi substan郡ial mai 
mici decât valorile de referin郡< relevante21, (iii) compensarea costurilor ETS indirecte; 

• Pentru economia circulara: (iv) activit<郡i legate de depozitele de de群euri, incineratoare si 
instala郡iile de tratare mecano-biologic< a de群eurilor22, (v) activit<郡i în care eliminarea pe 
termen lung a de群eurilor poate d<una mediului (de exemplu, de群eurile nucleare).  

Aceste criterii vor asigura, de asemenea, c< vor putea fi selectate doar activit<郡ile care respect< 
legisla郡ia de mediu na郡ional< 群i a UE relevant<. 

Acordul de garantare intre CE si FEI va include suma alocata, tipurile de interventii finale, 
precum si criteriile de selectie corespunzatoare pentru fiecare tip de interventie, in conformitate 
cu regulamentul InvestEU, Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de 
redresare 群i rezilien郡<. 

 

M<sura 3 pentru IMM-uri si mid-caps: Fondul de fonduri de capital de risc pentru 
Redresare   

Partener de implementare: Fondul European de Investi郡ii (”FEI”) 

 

19 In conformitate cu Ghidul - Orient<ri tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” (2021/C58/01) 
20 Cu excep郡ia investi郡iilor în produc郡ia de energie electric< 群i/sau termic<, precum 群i în infrastructura 
de transport 群i de distribu郡ie aferent<, care utilizeaz< gaze naturale, respectând condi郡iile stabilite în 
anexa III a Ghidului -Orient<ri tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” (2021/C58/01). 
21 Valorile de referin郡< stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activit<郡ile / instala郡iile care 
intra in sfera de aplicabilitate a sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, in 
conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/447. 
22 Aceast< excludere nu se aplic< investi郡iilor în instala郡ii dedicate exclusiv trat<rii de群eurilor 
periculoase nereciclabile 群i nici instala郡iilor existente, în cazul în care investi郡ia are ca scop cre群terea 
eficien郡ei energetice, captarea gazelor de e群apament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea 
materialelor din cenu群a de incinerare, cu condi郡ia ca aceste investi郡ii s< nu duc< la o cre群tere a 
capacit<郡ii de tratare a de群eurilor în instala郡ii sau la o prelungire a duratei de via郡< a instala郡iei pentru 
care se face dovada. 
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Mod de implementare: acord de finan郡are direct între Guvernul României 群i Fondul European 
de Investi郡ii ca entitate desemnat< (în afara InvestEU) 

Analiza de pia郡< 

Oferta de capital de risc pe pia郡a româneasc< continua s< fie sub media european<. Cele mai 
recente statistici publicate de asocia郡ia european< de resort, InvestEurope, pentru 201923 群i 
202024, arat< c< în Europa se înregistra o medie a investi郡iilor (dup< loca郡ia companiei) ca 
procentaj din PIB de aproximativ 0,5% pentru ambii ani, în timp ce România a înregistrat 
0,25% în 2019 群i 0,03% în 2020. Ca exemplu, considerând pentru 2019 un PIB de 223 miliarde 
euro25, firmele române群ti ar fi trebuit s< beneficieze de investi郡ii de 550 milioane euro doar în 
2019 pentru a atinge media UE din acel an.  

O alt< evaluare a pie郡ei este prezentat< într-un raport publicat pe platforma FI-Compass chiar 
înainte de debutul pandemiei, intitulat ”Analiza deficitului de finan郡are pentru întreprinderi 
mici 群i mijlocii în Uniunea Europeana”26. Raportul arat< c< România prezint< un deficit de 
finan郡are de capital de 4,8% din PIB,  adic< 10 miliarde euro. Raportul men郡ioneaz< c< pia郡a 
româneasc< de capital de risc (equity) r<mâne limitat< 群i c< este nevoie de suport public atât pe 
partea de ofert<, cât 群i pe partea de cerere.  

În raportul InvestEurope cu privire la activitatea din prima jum<tate a anului 202027, se arat< 
c< debutul pandemiei a dus la o sc<dere a num<rului de fonduri nou-înfiin郡ate, ca 群i la o 
reorientare a investi郡iilor dinspre companii noi înspre sus郡inerea companiilor aflate deja în 
portofoliu. A群a cum era de a群teptat în noile condi郡ii de munc< 群i via郡<, au crescut investi郡iile în 
digitalizare.   

Criza provocat< de pandemie constituie o oportunitate, cât< vreme se iau m<suri de politic< 
public< potrivite, concluzioneaz< un sondaj al departamentului de cercetare de pia郡< din cadrul 
Fondului European de Investi郡ii, pe baza r<spunsurilor primite de la 1.100 intermediari 
financiari din domeniul capitalului de risc 群i business angels28. Chiar 群i în pie郡e mai dezvoltate 
decât România, sunt necesare programe de suport public pentru a rezolva problema accesului 
la finan郡are pentru companii.  

În ecosistemul românesc de capital de risc (equity), resursele PNRR 群i FESI, administrate în 
mod complementar, pot cataliza crearea unei game largi de fonduri de investi郡ii, care s< acopere 
întreaga pia郡<, de la start-up-uri pîn< la companii mature 群i prin care s< se adreseze domeniile 

 

23 2019 CEE private equity statistics, Annual activity statistics | Invest Europe  
24 Investing in Europe: Private Equity activity 2020, https://www.investeurope.eu/research/activity-
data/  
25 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table?lang=en  
26 Gap analysis for small and medium-sized enterprises financing in the European Union.pdf (fi-
compass.eu) 
27 H1 2020 European Private Equity Activity, https://www.investeurope.eu/research/activity-data/  
28 https://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2021_71.htm  
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prioritare pe termen mediu 群i lung. M<surile de capital de risc pot sus郡ine capitalizarea 
întreprinderilor române群ti, completând m<surile de creditare axate pe lichiditate imediat<. 

Politica de investi郡ii 

Politica de investi郡ii este descrisa mai jos în mod preliminar 群i va fi stabilit< prin acordul de 
finan郡are dintre FEI 群i Guvernul României.   

Pe perioada implement<rii, pot ap<rea modific<ri în aloc<rile prezentate, din cauza unor 
evenimente neprev<zute (ex. o nou< pandemie, criz< economic<), care pot fi agreate, dup< caz, 
de c<tre parteneri.  

Num<rul estimat de beneficiari  este de 100. Sumele medii investite pe categorii de beneficiari 
finali pot fi estimate (în mod ilustrativ), astfel: 

- 50.000-200.000 euro pentru start-up-uri 

-  200.000 – 3.000.000 euro pentru companii în stagii incipiente de cre群tere  

- 3.000.000 – 5.000.000 pentru întreprinderi în etape avansate de cre群tere 

- peste 5.000.000 pentru midcaps 

- 5.000.000 – 20.000.000 pentru proiecte de tip energie regenerabil< sau biomas< 

CHgm bdpm 
indicativ 

(milioane 

EUR) 

Tip de interventie conform Reg. 2021/0241, anexa VI, 

200 FHCdpdi de caaima< de digc aeCmdp îCmdeadiCdedi Bici ｧi Bij<Hcii 

(015 - DeｻｬH<madea cHBedcia<ă ｧi iCmedCaｨiHCa<iｻadea IMM-urilor, 

iCc<pgiｬ iCｬegmiｨii adHdpcmiｬeひ 

150 FHCdpdi de caaima< de digc aeCmdp Bidcaag はcHBaaCii cp aâCă <a ┹さ┶┶┶ 
ga<adiaｨiひ   

(015a - Sprijinirea întreprinderilor mari prin instrumente financiare, 

iCc<pgiｬ  iCｬegmiｨii adHdpcmiｬeひ st
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50 FHCdpdi de iCfdagmdpcmpdă – iCｬegmiｨii îC pdBămHade<e miapdi de 
iCmedｬeCｨiiす 

 

025 - ReCHｬadea fHCdp<pi <Hcamiｬ eｲigmeCm îC ｬededea cdeｧmedii 
eficieCｨei eCedgemiceし adHiecme deBHCgmdamiｬe ｧi Băgpdi de gadijiC 
はｧiねgap iCmedｬeCｨii<e giBi<ade  ┶┸┻bigし ┶┸┻mer, 026, 026bis) 

030 - ECedgia diC gpdge degeCedabi<eす biHBagă はｧiねgap iCmedｬeCｨii<e 
similare 028, 029, 030bis, 031, 032) 

051 - TICす deｨea îC baCdă <adgă de fHadme Bade caaacimame はｧiねgap 
iCmedｬeCｨii<e giBi<ade ┶┻┸し ┶┻┹し┶┻┺し ┶┻┺bigし ┶┻┻し ┶┻┻bigひ 

091 - Alte iCfdagmdpcmpdi gHcia<e cade cHCmdibpie <a iCc<pｻipCea gHcia<ă 
îC cHBpCimame はｧiねgap iCmedｬeCｨii<e giBi<adeし ┶┾┼し ┶┾┽し ┶┾┾し ┶┿┸ひ  

Sume repl<tite (reflows) 

Sumele repl<tite din instrumentul financiar propus (venituri din vânzarea participa郡iilor) vor fi 
returnate Fondului de fonduri reinvestite pentru acela群i obiectiv, inclusiv dup< 2026.  

 

Modalitate de implementare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernul României 

RWヮヴW┣Wﾐデ;デ SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ; SWSｷI;デB ふW┝ IﾗﾏｷデWデ SW ｷﾐ┗Wゲデｷバｷｷが ﾏｷﾐｷゲデWヴぶ  

AIIﾗヴS SW aｷﾐ;ﾐバ;ヴW I┌ FEI 

Fondul de fonduri de capital de risc pentru Redresare (administrat de FEI) 

SWﾉWIバｷW ヮヴｷﾐ ;ヮWﾉ SWゲIｴｷゲ  

Fond 1  Fond 2  …Fond x  

Beneficiari finali (start-up-uri, spin-off-uri de transfer de tehnologie, 

IMM, midcap-┌ヴｷが ヮヴﾗｷWIデW WﾐWヴｪｷW ヴWｪWﾐWヴ;HｷﾉB WデIくぶ 

R;ﾏH┌ヴゲ;ヴW 
ふ┗>ﾐ┣;ヴW; 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;-

バｷｷﾉﾗヴ  

RWｷﾐ┗WゲデｷヴW; 
ヴWゲ┌ヴゲWﾉﾗヴ 
ヴ;ﾏH┌ヴゲ;デW ｺﾐ 
ﾐﾗｷ aﾗﾐS┌ヴｷ 

Iﾐ┗Wゲデｷデﾗヴｷ 
ヮヴｷ┗;バｷ st
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• Instrumentul de capital de risc va fi creat utilizând modelul fondului de fonduri (FdF) 
administrat de FEI ca entitate desemnat<, model deja utilizat pentru instrumentele 
financiare finan郡ate din fonduri structurale. 

• Fondul de fonduri este o structur<-umbrel< administrat< de FEI ca bloc de finan郡are separat 
în cadrul s<u (nu se creeaz< o entitate juridic< separat<), în mod similar instrumentelor 
financiare finan郡ate din fonduri structurale. Fondul de fonduri nu investe群te direct în 
beneficiari finali, ci în cadrul acestuia se creeaz< un grup de fonduri de capital de risc, 
pentru administrarea c<rora FEI selecteaz< intermediari financiari prin procedur< deschis<, 
transparent 群i echitabil<, conform procedurilor proprii. Aceste fonduri de capital de risc 
sunt cele care investesc direct în întreprinderi/proiecte, adaug< valoare 群i vând ulterior 
aceste participa郡ii. Veniturile din vânzarea participa郡iilor sunt repl<tite c<tre investitori, 
inclusiv c<tre fondul de fonduri.  

• Acordul de finan郡are dintre Guvern 群i FEI va cuprinde urm<toarele elemente:   

 Politica de investi郡ii (obiectivele de politic<, criterii de eligibilitate, tipuri de 
instrumente) 

 Politica de risc 群i politica de prevenire a sp<l<rii banilor  

 Guvernan郡a (ex. desemnarea unei structuri cum ar fi Comitetul de Investi郡ii care 
s< reprezinte Guvernul, descrierea rolului 群i responsabilit<郡ilor acestuia)  

 Diversificare 群i limite de concentrare 

 Strategia de exit (vânzare a participa郡iilor 群i ie群ire din instrument) 

 Reguli pentru aplicarea principiului ”do no significant harm” („a nu prejudicia 
în mod semnificativ mediul”) – inclusiv sectoare excluse 群i proceduri de 
verificare a sustenabilit<郡ii  

 Planificare estimat< pentru implementare  

 Cadru de ajutoare de stat estimat 

 Mecanisme pentru monitorizare 群i raportare  

 Comisioane 群i costuri de management la nivelul fondului de fonduri  

 Programarea pl<郡ilor c<tre fondul de fonduri 

 Num<r estimat de beneficiari finali st
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• Guvernul va desemna o structur< dedicat< (de exemplu, un Comitet de Investi郡ii sau un 
departament ministerial) pentru a ac郡iona ca reprezentant al acestuia în implementare. 
Acest for decide asupra strategiei 群i a politicii de investi郡ii, se pronun郡< cu privire la 
eligibilitate 群i probleme de ajutor de stat 群i aprob< termenii de referin郡< pentru selectarea 
intermediarilor financiari.  

• Pe baza termenilor de referin郡< aproba郡i de Comitet, FEI lanseaz< apeluri deschise 
pentru expresii de interes pentru a selecta intermediari (în acest caz, administratorii de 
fonduri).  

• În urma unui proces cuprinz<tor de selec郡ie cuprinzând câteva etape de screening, due 
diligence 群i negocieri contractuale, FEI selecteaz< intermediari financiari cu care 
semneaz< acorduri de finan郡are pentru fonduri de capital de risc (noi sau existente), 
create pentru o perioad< de 10 ani. 

• Se estimeaz< c< se vor selecta ini郡ial (pân< în 2026) între 7 群i 10 intermediari financiari. 
Fondurile de capital de risc pot fi na郡ionale sau regionale, noi sau existente, cu obliga郡ia 
investirii contribu郡iei primite de la Fondul de Fonduri pentru Redresare în România.  

• Investi郡iile la nivelul beneficiarului final vor lua forma de capital de risc (equity) 群i 
cvasicapital (quasi-equity), în func郡ie de tipul de fond 群i nevoile beneficiarilor finali, 
astfel încât nu se poate prestabili o alocare între cele dou< forme de investire: 

 Capitalul de risc este furnizarea de capital c<tre o firm<, investit direct sau 
indirect în schimbul de郡inerii totale sau par郡iale a acelei firme 群i în cazul în care 
investitorul de capital poate prelua un anumit control de gestiune al firmei 群i 
poate împ<r郡i profitul firmei. 

 Cvasi-capitalul de risc este tipul de finan郡are care se situeaz< între capitalul 
propriu 群i datorie, având un risc mai mare decât datoriile nesubordonate 群i un 
risc mai mic decât capitalul comun. Cvasicapitalul poate fi structurat ca 
împrumut negarantat 群i subordonat 群i, în unele cazuri, poate fi convertibil în 
participa郡ie la capital. 

• Tipurile de fonduri 群i beneficiari finali pot include, între altele: 

 Acceleratoare de antreprenoriat, platforme de crowdfunding sau fonduri de 
business angels 

 Fonduri de venture capital, private equity, mezzanine sau coinvestire, existente 
sau noi, na郡ionale sau regionale (cu obliga郡ia investirii contribu郡iei primite din 
PNRR în România). 

 Fonduri de capital de risc axate pe tehnologie   

 Fonduri de tip pre-IPO (companii care doresc sa se listeze la bursa) 
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 Fonduri de infrastructur< care vor finan郡a proiecte de eficien郡a energetic< sau 
energie regenerabil< 

 Fonduri de transfer tehnologic pentru comercializarea inov<rii 

• Administratorii de fonduri asigur<, de asemenea, participarea privat< la fonduri, având în 
vedere un nivel minim cerut de strategia lor 群i cadrul convenit de ajutor de stat. În mod 
normal, 群i administratorii de fond investesc în fond in calitate de investitori priva郡i, pentru 
alinierea intereselor. 

• Crearea portofoliului dureaz< în mod normal 5 ani. A doua jum<tate a existen郡ei fondului 
este dedicat< investi郡iilor ulterioare, cre<rii de valoare în companiile de portofoliu 群i ie群irii 
(vânzarea companiilor de portofoliu) cu scopul de a asigura profitul investitorilor fondului. 

• Distribu郡ia riscului – în general, în fondurile de capital de risc, investitorii publici 群i priva郡i 
împ<rt<群esc acelea群i riscuri 群i recompense 群i de郡in acela群i nivel de subordonare în aceea群i 
clas< de risc în cazul unei structuri de finan郡are stratificate. Sunt posibile excep郡ii, în 
conformitate cu regulile aferente de ajutoare de stat. 

• Efectul minim de multiplicare a sumei acordate va fi determinat de tipurile de fonduri 群i 
beneficiari finali. La unele investi郡ii cu grad ridicat de risc este posibil sa nu se poat< atrage 
parteneri priva郡i (ex. transfer de tehnologie, eficienta energetica). Astfel, efectul de 
multiplicare minim per total poate fi de 1,5x suma alocata. 

• Remunera郡ia intermediarilor financiari este stabilit< în mod competitiv prin procesul de 
selec郡ie a intermediarilor (apel deschis de selec郡ie).  

• FEI, ca fond de fonduri efectueaz<: 

• Due diligence & selectarea fondurilor; 

• Gestionarea cerin郡elor legale; 

• Raportarea indicilor de performan郡< în conformitate cu PNRR; 

• Gestionarea lichidit<郡ilor fondului de fonduri; 

• Monitorizarea activit<郡ilor de investi郡ii; 

• Gestionarea portofoliului. 

• Intermediarii financiari sunt responsabili de: 

• Strângerea de contribu郡ii ale investitorilor priva郡i (fundraising) 

• Due diligence la nivelul companiilor; st
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• Efectuarea de investi郡ii conform criteriilor definite de eligibilitate 群i ajutorului 
de stat; 

• Sprijin direct pentru antreprenori; 

• Ad<ugarea de valoare în companii, de ex. prin instalarea de reguli de guvernan郡< 
corporativ<, networking, participare la decizii prin cooptarea în deciziile 
companiei (ex. în consiliul de administra郡ie) 

• Cooperarea cu p<r郡ile interesate de capital de risc (inclusiv universit<郡i, 
acceleratoare etc.). 

Costul total al investi郡iei prin m<sura de capital de risc este 400 milioane euro pân< în 2026 
(excluzând resursele rambursate) 群i va include: 

- Investi郡ii în beneficiari finali 

- Costuri 群i comisioane de management pentru entitatea desemnat< pentru 
administrarea fondului de fonduri  - un plafon anual de 0.5% pentru durata 
implement<rii instrumentului (inclusiv dup< 2026) 

- Costuri 群i comisioane de management la nivelul intermediarilor financiari, stabilite 
în mod competititiv (plafon indicativ – 20% pentru durata existen郡ei fiec<rui fond, 
inclusiv dup< 2026) 

Raportare 

FEI va adapta formatele de raportare dup< nevoile Guvernului, prin sistemele interne de 
raportare care deja sunt utilizate pentru instrumentele financiare ale UE sau na郡ionale.   

Modelul de raport va fi agreat prin acordul de finan郡are 群i poate include în mod indicativ:  

• Descrierea situa郡iei implement<rii 

• Raport de trezorerie 

• Lista beneficiarilor finali cu statistici pe regiuni de dezvoltare, coduri CAEN, 
dimensiune etc. 

• Raport privind costurile de management 

• Informa郡ii necesare pentru monitorizarea 郡intelor 群i jaloanelor specifice PNRR 

• Raport privind aplicarea principiului ”Do no Significant Harm”  

• Informa郡iile cu privire la ajutoarele de stat acordate vor fi raportate prin baza de stat 
na郡ional< (REGAS)  
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Cadrul estimat de ajutoare de stat 

Cadrul de ajutoare de stat va fi stabilit de Guvern prin scheme de ajutoare de stat sau de 
minimis, conform regulilor na郡ionale 群i europene. Intermediarii financiari se vor angaja s< 
respecte condi郡iile acestor scheme 群i vor fi delega郡i s< introduc< informa郡ii privind ajutoarele 
acordate în baza de date na郡ional< REGAS.  

În cazul finan郡<rilor care nu constituie ajutor de stat (conforme cu principiul investitorului în 
economia de pia郡<), se poate transmite o prenotificare c<tre CE înainte de aplicare. Pentru 
investitori se poate considera c< nu exist< niciun avantaj (群i, prin urmare, niciun ajutor de stat), 
având în vedere c< investi郡ia se face în în aceia群i termeni 群i în acelea群i condi郡ii (tranzac郡ie pari 
passu) între investitorii publici 群i priva郡i sau investi郡ia public< este în conformitate cu condi郡iile 
pie郡ei, astfel cum sunt stabilite pe baza benchmarking-ului sau a altor metode de evaluare. 
Eventualele investi郡ii de capital de risc, realizate de c<tre intermediari vor fi excluse din sfera 
ajutorului de stat dac< vor respecta principiul pari passu: investi郡iile vor fi realizate în aceia群i 
termeni 群i condi郡ii de c<tre investitori publici 群i priva郡i (investitorii publici 群i priva郡i 
împ<rt<群esc acelea群i riscuri 群i recompense 群i de郡in acela群i nivel de subordonare în aceea群i clas< 
de risc în cazul unei structuri de finan郡are stratificate) 群i ambele categorii de operatori intervin 
simultan (investi郡ia investitorului public 群i privat se face prin aceea群i tranzac郡ie de investi郡ii) 群i 
interven郡ia investitorului privat are o semnifica郡ie economic< real< (minim 30%). 

În situa郡ia în care nu este identificat nici un investitor privat, atunci se va aplica testul 
investitorului privat asupra investi郡iei realizate de investitorul public pentru a exclude situa郡ia 
de ajutor de stat. 

Organismele care implementeaz< aceast< m<sur< (intermediari financiari) nu sunt beneficiari 
de ajutor de stat, având în vedere c< remunera郡ia pentru servicii 群i ramburs<rile pentru 
implementarea instrumentului financiar nu dep<群esc rata pie郡ei, ace群tia reprezentând doar 
vehicule utilizate pentru transferul avantajului c<tre beneficiar, f<r< a se bucura de vreun 
avantaj pe care nu l-ar fi putut ob郡ine în condi郡ii normale de pia郡<. De asemenea, intermediarii 
financiari vor fi selecta郡i printr-o procedur< competitiv<, transparent<, nediscriminatorie 群i 
necondi郡ionat<. 

Cadrul de ajutoare de stat la nivelul beneficiarilor finali poate include una sau mai multe din 
regulile urm<toare (群i altele, dup< necesit<郡i):  

• Investi郡ii care nu duc la dep<群irea pragului de minimis, conform Reg. 1407/2013, art.4, 
para.5. 

• Finan郡<ri de capital de risc conform Regulamentului de exceptare în bloc 651/2014, art.21, 
pentru IMM-uri. 

• Pentru companii de tip midcaps, cu pân< la 3 mii de salaria郡i, este de preferat s< se dezvolte 
instrumente care nu constituie ajutoare de stat, deoarece respect< principiul pari passu: 
investi郡iile vor fi realizate în aceia群i termeni 群i condi郡ii de c<tre investitori publici 群i priva郡i 
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(investitorii publici 群i priva郡i împ<rt<群esc acelea群i riscuri 群i recompense 群i de郡in acela群i 
nivel de subordonare în aceea群i clas< de risc în cazul unei structuri de finan郡are stratificate) 
群i ambele categorii de operatori intervin simultan (investi郡ia investitorului public 群i privat 
se face prin aceea群i tranzac郡ie de investi郡ii) 群i interven郡ia investitorului privat are o 
semnifica郡ie economic< real< (min. 30%), conform Orient<rilor privind finan郡area de risc 
din 2014. Având în vedere expirarea Orient<rilor în 2021, este de a群teptat ca spre sfâr群itul 
acestui an s< se clarifice daca se poate aplica în continuare acest cadru sau va fi necesar< o 
schem< de ajutoare de stat notificat< la CE în timp util.   

Având în vedere expirarea unor regulamente europene privind ajutoarele de stat în 2023, în 
acel an se estimeaz< c< se va actualiza întregul cadru de ajutoare de stat pe baza noilor 
regulamente.  

Do No Significant Harm („a nu prejudicia în mod semnificativ mediul”) 

Respectarea principiului Do no significant harm va fi asigurat< prin aplicarea procedurii CE de 
verificare a sustenabilit<郡ii. Intermediarii financiari se vor angaja s< respecte principiile DNSH 
în implementare.  

În cazul în care este necesar, în acordul de finan郡are vor fi excluse anumite proiecte sau domenii 
de interven郡ie (excluse în mod general de la sprijinul PNRR). 

Printre aceste domenii/activit<郡i excluse, se pot reg<si:  

• Pentru obiectivul de atenuare a schimb<rilor climatice: (i) activit<郡i legate de 
combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval29, (ii) activit<郡i acoperite de sistemul 
UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) atingând emisii de CO2 
preconizate a nu fi substan郡ial mai mici decât valorile de referin郡< relevante30, (iii) 
compensarea costurilor ETS indirecte; 

• Pentru economia circulara: (iv) activit<郡i legate de depozitele de de群euri, 
incineratoare si instala郡iile de tratare mecano-biologic< a de群eurilor31, (v) activit<郡i 

 

29 Cu excep郡ia investi郡iilor în produc郡ia de energie electric< 群i/sau termic<, precum 群i în infrastructura 
de transport 群i de distribu郡ie aferent<, care utilizeaz< gaze naturale, respectând condi郡iile stabilite în 
anexa III a Ghidului - Orient<ri tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” (2021/C58/01). 
30 Valorile de referin郡< stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activit<郡ile / instala郡iile care 
intra in sfera de aplicabilitate a sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, in 
conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/447. 
31 Aceast< excludere nu se aplic< investi郡iilor în instala郡ii dedicate exclusiv trat<rii de群eurilor 
periculoase nereciclabile 群i nici instala郡iilor existente, în cazul în care investi郡ia are ca scop cre群terea 
eficien郡ei energetice, captarea gazelor de e群apament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea 
materialelor din cenu群a de incinerare, cu condi郡ia ca aceste investi郡ii s< nu duc< la o cre群tere a 
capacit<郡ii de tratare a de群eurilor în instala郡ii sau la o prelungire a duratei de via郡< a instala郡iei pentru 
care se face dovada. 
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în care eliminarea pe termen lung a de群eurilor poate d<una mediului (de exemplu, 
de群eurile nucleare).  

Aceste criterii vor asigura, de asemenea, c< vor putea fi selectate doar activit<郡ile care respect< 
legisla郡ia de mediu na郡ional< 群i a UE relevant<. 

 

Planificarea indicativ< a implement<rii 

 AcｨipCe  P<aCificade egmiBamă 

SeBCadea acHddp<pi de fiCaCｨade TdiBさ┺ ね ┸┶┸┷ 

Ppb<icadea aae<p<pi degchig aeCmdp ge<ecｨia 
intermediarilor financiari 

TdiBさ┷ ね┸┶┸┸ 

Eｬa<padea ｧi ge<ecｨia iCmedBediadi<Hd fiCaCciadi  ÎCmde ┸┶┸┸ ｧi ┸┶┸┼ 

AcHddadea fiCaCｨădii cămde iCmedBediadii fiCaCciadi  ÎCceaâCd cp ┸┶┸┸ ｧi cHCmiCpâCd 
aâCă îC ipCie ┸┶┸┼ 

Planificarea indicativ< nu include reinvestirea resurselor rambursate.  

Trim. 4/ 2021 SeBCadea acHddp<pi de fiCaCｨade îCmde FEI ｧi GpｬedCp< RHBâCiei 
pentru crearea Fondului de Fonduri de Capital de risc pentru 

Reddegadeし cade gă cpadiCdăす 

a. PH<imica de iCｬegmiｨiiし  

b. Criteriile de eligibilitate,  

c. Modul de aplicare pentru principiul ”do no significant 

hadBる ȚiCma de CpBăd de beCeficiadi fiCa<i  

Trim. 1 / 2022 Ppb<icadea aae<p<pi degchig aeCmdp ge<ecｨia intermediarilor 

fiCaCciadiし dpaă aadHbadea de cămde eCmimamea degeBCamă de 
GpｬedC はeｲさ CHBimemp< de ICｬegmiｨiiひ 

2022- iunie 2026 GpｬedCp< RHBâCiei はadiC eCmimamea de<egamăし de eｲさ CHBimemp< de 
ICｬegmiｨiiひ aadHbă iCｬegmiｨii a<e EIF はFHCdp< de Fonduri pentru 

Reddegadeひ mHma<iｻâCd ┷┶┶½ diC gpBa Cemă digaHCibi<ăさ 
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Complementaritatea cu alte instrumente de pe pia郡< 

Dup< un început timid în perioada de programare 2007-2013 (un singur fond), Fondul 
European de Investi郡ii 群i Guvernul României au colaborat cu succes din 2017 ani în lansarea a 
群apte noi fonduri de capital de risc finan郡ate prin resursele FESI 2014-2020 群i resurse 
rambursate din mandatul JEREMIE 2007-2013, care au dus la disponibilitatea a 200 milioane 
euro  (inclusiv resurse private). Totu群i, aceasta sum< este insuficient< fa郡< de necesit<郡ile pie郡ei, 
dup< cum arat< statisticile.  

Fondurile de equity finan郡ate prin FESI 2014-2020 sunt actualmente în plin< perioad< de 
investi郡ii 群i, conform regulilor aferente fondurilor structurale, vor investi în companii noi doar 
pân< în 2023, dup< care pot sus郡ine în mod limitat doar companiile în care au investit deja. Înc< 
50 milioane euro sunt disponibili pentru România prin JEREMIE, aceasta fiind o suma prea 
mica pentru ca decalajul de finan郡are s< poate fi considerat rezolvat.  

Alocarea de resurse pentru capital de risc prin PNRR, atât pentru recapitalizarea IMM-urilor 群i 
companiilor de tip midcap (pân< la 3 mii de salaria郡i), cât 群i pentru fonduri de infrastructur< 
pentru priorit<郡i climatice, poate ajuta la rezolvarea decalajului de finan郡are 群i reconstituirea 
bazei de capital a companiilor finan郡ate, completând resursele deja existente.  

Contribu郡ia la pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu dizabilit<郡i: 

Pentru fondurile in infrastructur< si in cadrul politicii investi郡ionale se va avea în vedere 
includerea elementelor legate de asigurarea egalit<郡ii de 群anse, a accesului persoanelor cu 
dizabilit<郡i 群i a m<surilor privind egalitatea de gen. 

 

M<sura 4 companii mari: Fond de Fonduri pentru digitalizare, ac郡iune climatic< 群i alte 
domenii de interes 

Partener de implementare: Banca European< de Investi郡ii 

Modul de punere în aplicare: Atribuire direct< B<ncii Europene de Investi郡ii (în afara 
InvestEU); 

Accesul la finan郡are este, de asemenea, un aspect-cheie pentru întreprinderile mari. Înainte de 
pandemie, redresarea investi郡iilor era lent<, în pofida unei cre群teri economice puternice la 
momentul respectiv 群i a unor rate sc<zute ale dobânzii, care a fost exacerbat< de efectele crizei. 
Acela群i raport a remarcat c< utilizarea împrumuturilor bancare are un impact puternic asupra 
investi郡iilor întreprinderilor. Accesul la finan郡are din partea b<ncilor locale este legat în mod 
pozitiv de investi郡ii 群i are cel mai puternic impact asupra deciziei 群i capacit<郡ii întreprinderilor 
de a investi. Prin urmare, cre群terea accesului la finan郡are în condi郡ii favorabile este considerat< 
esen郡ial< pentru sprijinirea eforturilor de redresare ale marilor întreprinderi. st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  
2.III.2 Suport pentru sectorul privat,  

cedcemadeし deｻｬH<made ｧi iCHｬade 

 

 

Sondajul BEI din 2020 privind investi郡iile32, de asemenea, c< aproximativ 12 % din firmele 
române群ti pot fi considerate ca fiind constrânse din punct de vedere financiar. Cerin郡ele în 
materie de garan郡ii reale reprezint< cea mai mare problem<. Pentru a aborda aceste probleme, 
sectorul financiar trebuie s< fie dezvoltat în continuare pentru a furniza noi produse financiare 
care pot facilita accesul la credite pentru a sprijini întreprinderile în cre群tere 群i pentru a stimula 
inovarea, în special în sectoare-cheie, cum ar fi ac郡iunile climatice 群i digitalizarea: 

Politici climatice: Trei sferturi dintre firmele din România (75 %) afirm< c< schimb<rile 
climatice au acum un impact asupra activit<郡ii lor, cu mult peste media UE (58 %), în timp ce 
dou< treimi dintre firme (66 %) raporteaz< deja investi郡ii sau inten郡ioneaz< s< investeasc< în 
proiecte legate de clim<, în concordan郡< cu media UE (67 %). Totu群i, doar 37 % dintre 
întreprinderi au reu群it s< investeasc< în m<suri de îmbun<t<郡ire a eficien郡ei energetice, cu mult 
sub media UE (47 %).  

Digitalizarea: Aproximativ o treime din totalul firmelor române群ti (32 %) au dezvoltat sau au 
introdus noi produse, procese sau servicii ca parte a activit<郡ilor lor de investi郡ii, ceea ce include 
11 % din totalul întreprinderilor care sus郡in c< au realizat noi inova郡ii în 郡ar< sau în lume. Peste 
jum<tate dintre întreprinderi (56 %) au implementat, integral sau par郡ial, tehnologiile digitale 
esen郡iale pe care le-au solicitat, sub media UE de 63 %. 

De群i elaborat< 郡inând seama de nevoile IMM-urilor, analiza Fi-Compass pentru finan郡area 
IMM-urilor în România constat<, conform sondajului efectuat de Banca Na郡ional< a României, 
c< majoritatea societ<郡ilor care au tendin郡a de a contracta împrumuturi bancare consider< c< 
nivelul costului finan郡<rii (în special împrumuturi în moneda local< — leu) le-ar afecta 
capacitatea de rambursare a împrumutului. Pentru societ<郡ile care au tendin郡a de a contracta 
credite bancare, 30 % dintre responden郡i ar accepta o rat< maxim< a dobânzii de 2.5-4,5 % 
pentru împrumuturile leu care se abat de la datele privind împrumuturile din 2019, unde rata 
medie a dobânzii a fost de 7,9 %. A群tept<rile întreprinderilor pentru împrumuturi în euro (19 % 
dintre responden郡i ar accepta o rat< maxim< a dobânzii de 1,5 %) sunt oarecum mai apropiate 
de realitatea pie郡ei, unde rata medie a dobânzii a fost de 3,8 %33. 

Analiza Fi-Compass arat<, de asemenea, c< nivelul intermedierii financiare în România (limitat 
de modific<rile legislative 群i de deficien郡ele sectorului corporativ) în compara郡ie cu cel 
european este foarte sc<zut (de aproximativ trei ori sub media UE), ceea ce înseamn< c< exist< 
un poten郡ial de cre群tere semnificativ34. Acest lucru se reflect< 群i în raportul de 郡ar<, care afirm< 
c< „b<ncile joac< doar un rol limitat în acordarea de credite întreprinderilor, care pot bloca 
economia”.35Prin urmare, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a încuraja dezvoltarea 
pie郡ei de intermediere financiar<, iar aceasta este considerat< ca fiind un obiectiv important 群i 
o alt< propunere de investi郡ii duble. 

 
32 Https:// www.eib.org/en/publications/econ-eibis-2020-romania  
33 Https:// www.bnr.ro/Regular-publications-2504.aspx. 
34 Https:// www.arb.ro/en/about-rab/. 
35 Https:// ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_en. 
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Ca r<spuns la aceste probleme, se propune crearea unui fond de fonduri care s< fie gestionat de 
BEI. Autorit<郡ile române preconizeaz< c< BEI va fi îns<rcinat<, în temeiul dreptului primar al 
UE, s< mandateze 群i/sau s< investeasc< o sum< orientativ< de pân< la 300 milioane EUR pentru 
a fi utilizat< ca instrumente financiare (inclusiv finan郡area prin granturi 群i sprijinul consultativ, 
dup< caz). Suma exact< va fi stabilit< dup< testarea pie郡ei 群i, în cazul în care este mai mare de 
300 milioane EUR, va fi solicitat< o cre群tere dac</atunci când PRR este revizuit. BEI i se vor 
aloca costuri 群i comisioane de gestionare pentru plata serviciilor sale (群i, dup< caz, a altor 
intermediari financiari selecta郡i) care vor fi discutate 群i convenite bilateral. Nivelurile costurilor 
群i comisioanelor de gestiune vor fi ghidate de pragurile generale stabilite pentru costurile 群i 
comisioanele de gestiune în Regulamentul privind dispozi郡iile comune pentru fondurile de 
gestiune partajat<. 

Modelul fondului de fonduri se va baza pe structuri similare, care se vor bucura de succes 群i 
care vor fi utilizate pe deplin pentru instrumentele financiare furnizate de fondurile structurale 
în alte 郡<ri ale UE. Fondul de fonduri va fi creat ca un bloc separat de finan郡are în cadrul BEI, 
iar pentru a evita orice îndoial<, BEI va ac郡iona în calitate de administrator al Fondului de 
fonduri. Fondul de fonduri este destinat s< includ< cel pu郡in dou< substructuri de fonduri, dintre 
care una ar putea fi implementat< prin intermediul mai multor intermediari financiari subiacen郡i 
care vor fi numi郡i în urma finaliz<rii unui proces de selec郡ie transparent, nediscriminatoriu 群i 
competitiv. Cel<lalt subfond ar avea ca scop facilitarea împrumuturilor directe din partea BEI 
群i, cel mai probabil, va fi gestionat direct de BEI. 

Diferitele subfonduri vor viza finan郡area pentru a acoperi o gam< adecvat< de nevoi de 
acoperire/finan郡are de pe pia郡<. Acestea vor fi delimitate în prealabil prin abordarea diferitelor 
dimensiuni tipice ale proiectelor, primul subfond abordând nevoile proiectelor mai mici 群i, prin 
urmare, canalizat 群i agregat prin intermediul mai multor intermediari financiari, care vor 
beneficia de o garan郡ie sprijinit< de Mecanismul de redresare 群i rezilien郡<. Al doilea subfond 
va r<spunde nevoilor proiectelor care dep<群esc 25 de milioane EUR 群i care, prin urmare, nu 
necesit< neap<rat agregare 群i implicarea intermediarilor financiari din afara BEI; se 
inten郡ioneaz< ca al doilea subfond s< beneficieze de o îmbun<t<郡ire a calit<郡ii creditului 
finan郡at< prin Mecanismul de redresare 群i rezilien郡<. Modelul va include o combina郡ie de 
finan郡are, granturi 群i sprijin consultativ pentru a oferi sprijin structurat destinatarilor finali, care 
vor aborda aspecte legate de viabilitate, accesibilitate, rentabilitate 群i maturitate. Modelul 
integrat va fi în m<sur< s< ofere sprijin (eventual prin intermediari financiari, dup< caz) pentru 
a accelera dezvoltarea rezervei de proiecte 群i pentru a oferi sprijin pentru dezvoltarea pie郡ei 
intermediarilor financiari, prin consolidarea capacit<郡ilor 群i a capacit<郡ilor acestora 群i, în cele 
din urm<, s< încurajeze extinderea activit<郡ilor de creditare în sectoarele politicilor climatice 群i 
digitaliz<rii. Crearea unor instrumente specifice de redresare 群i rezilien郡< care vizeaz< lacunele 
pie郡ei în ceea ce prive群te digitalizarea 群i investi郡iile legate de clim< ar trebui, într-adev<r, s< 
ajute intermediarii financiari în dezvoltarea cuno群tin郡elor sectoriale 群i a capacit<郡ilor interne 群i 
va contribui la dezvoltarea capacit<郡ii pie郡elor financiare locale de a sprijini aceste sectoare pe 
termen lung. Atunci când este necesar, în acest scop, intermediarilor financiari li se poate 
acorda sprijin consultativ specific în ceea ce prive群te, de exemplu, analiza pie郡ei, formarea 
specific<, implicarea expertizei tehnice externe, dezvoltarea de noi instrumente. 
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Produsul este propus în afara InvestEU, având în vedere c< inten郡ioneaz< s< prezinte o 
combina郡ie de granturi la nivelul instrumentului financiar care nu este posibil< în temeiul 
Regulamentului InvestEU. Necesitatea combin<rii granturilor a fost puternic eviden郡iat< în 
procesul preliminar de testare a pie郡ei. Nu se 群tie înc< câ郡i intermediari financiari vor fi selecta郡i, 
fiind necesare teste de pia郡< mai detaliate pentru a stabili acest lucru. Observa郡iile preliminare 
ale pie郡ei sugereaz< totu群i un interes puternic pentru produsul propus. 

Investi郡iile la nivelul beneficiarului final vor lua forma unei finan郡<ri prin împrumuturi 群i 
granturi (inclusiv sprijin consultativ).În m<sura în care acest ajutor de stat constitutiv pentru 
investi郡ii va fi structurat în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, utilizând, cel 
mai probabil, dispozi郡iile relevante din Regulamentul general de exceptare pe categorii de 
ajutoare (RGECA), în func郡ie de caracteristicile specifice ale proiectului/promotorului în 
cauz<. Se preconizeaz< c< investi郡iile finan郡ate vor intra în principal sub inciden郡a urm<toarelor 
articole din RGECA: articolele 14 群i 15 privind ajutoarele regionale pentru investi郡ii 群i 
ajutoarele de exploatare, articolul 36 pentru protec郡ia mediului, articolul 37 pentru investi郡ii 
pentru adaptarea anticipat< la viitoarele standarde ale Uniunii, articolele 38 群i 39 pentru 
investi郡iile în eficien郡a energetic< în func郡ie de tipul de proiecte, articolul 40 privind ajutoarele 
pentru investi郡ii în cogenerare cu randament ridicat, articolele 41, 42 群i 43 pentru produc郡ia 群i 
exploatarea energiei din surse regenerabile, articolul 45 Ajutoarele pentru investi郡ii pentru 
reabilitarea siturilor contaminate, articolul 46 Ajutoarele pentru investi郡ii în domeniul înc<lzirii 
群i r<cirii urbane eficiente din punct de vedere energetic, articolul 48 Ajutoarele pentru investi郡ii 
în infrastructura energetic< .Ajutoarele consultative de minimis pot fi, de asemenea, utilizate. 

Investi郡iile vor viza întreprinderile (întreprinderi care angajeaz< peste 500 de persoane) 群i 
vehiculele cu destina郡ie special< în calitate de beneficiari finali. Investi郡iile în ac郡iuni de 
combatere a schimb<rilor climatice 群i în digitalizare vor constitui o prioritate 群i sunt furnizate 
pentru a sprijini cel pu郡in 50 % din alocare la nivel de fond. Soldul portofoliului va include 
investi郡ii în conformitate cu priorit<郡ile PNDR, care vor fi direc郡ionate c<tre sprijinirea 
redres<rii economice 群i a rezilien郡ei sporite a economiei române群ti. Priorit<郡ile de investi郡ii vor 
fi stabilite în strategia de investi郡ii 群i în documentul de planificare a afacerilor care urmeaz< s< 
fie elaborate pentru fondul de fonduri, care vor fi îmbun<t<郡ite în urma unor teste de pia郡< 
detaliate 群i care vor fi aprobate de autorit<郡ile române prin intermediul Consiliului de investi郡ii 
propus. 

 

Fondul de 

fonduri pentru 

fiCaCｨadea 
întreprinderilor 

mari  
 

100 milioane 024a — eficieCｨa eCedgemică ｧi adHiecme 
deBHCgmdamiｬe îC îCmdeadiCdedi<e Badi ｧi Băgpdi 
de sprijin 

024ter — adHiecme de eficieCｨă eCedgemică ｧi 
demonstrative în IMM-uri sau în întreprinderi st
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Badi ｧi Băgpdi de gadijiC cade degaecmă cdimedii<e 
de eficieCｨă eCedgemică 

026 — inovare în dHBeCip< eficieCｨei eCedgemice 
gap Băgpdi de eficieCｨă eCedgemică adiｬiCd 
iCfdagmdpcmpda apb<icăし adHiecme deBHCgmdamiｬe 
ｧi Băgpdi de gadijiC 

026bis — iCHｬadea îC dHBeCip< eficieCｨei 
eCedgemice gap Băgpdi<e de eficieCｨă eCedgemică 
privind infrastructura apb<icăし adHiecme<e 
deBHCgmdamiｬe ｧi Băgpdi<e de gadijiC cade 
degaecmă cdimedii<e de eficieCｨă eCedgemică 

┶┸┽ — sprijin pentru întreprinderile care 

fpdCiｻeaｻă gedｬicii cade cHCmdibpie <a ecHCHBia 
cp eBigii gcăｻpme de diHｲid de cadbHC ｧi <a 
deｻi<ieCｨa <a gchiBbădi<e c<iBamiceし iCc<pgiｬ 
Băgpdi de geCgibi<iｻade 

028 — energie din surse degeCedabi<eす eH<iaCă 

029 — eCedgie diC gpdge degeCedabi<eす gH<ad 

030 — eCedgie diC gpdge degeCedabi<eす biHBagă に 
に 

030a — eCedgie diC gpdge degeCedabi<eす biHBagă 
cu un nivel ridicat de reducere a emisiilor de gaze 

cp efecm de gedă 

031 — eCedgie diC gpdge degeCedabi<eす BadiC 

032 — alte energii regenerabile (inclusiv energia 

geHmedBa<ăひ st
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044 — GegmiHCadea deｧepdi<Hd cHBedcia<e ｧi 
iCdpgmdia<eす Băgpdi de adeｬeCideし BiCiBiｻadeし 
gHdmadeし depmi<iｻade ｧi decic<ade 

┶┽┹ — Infrastructuri de transporturi urbane 

curate 

┶┽┺ — Material rulant de transport urban curat 

┶┽┻ — ICfdagmdpcmpdi aeCmdp Bedgp< ae bicic<emă 

01 — CHCmdibpｨia <a cHBaemeCｨe<e ｧi <Hcpdi<e de 
BpCcă ｬedｻi ｧi <a ecHCHBia ｬedde 

 

50 milioane 099 — SadijiC gaecific aeCmdp Hcpaadea fHdｨei de 
BpCcă îC dâCdp< miCedi<Hd ｧi iCmegdadea 
gHciHecHCHBică a miCedi<Hd 

010bis — Digitalizarea întreprinderilor mari 

はiCc<pgiｬ cHBedｨ e<ecmdHCicし acmiｬimăｨi ecHCHBice 
e<ecmdHCice ｧi adHcege ecHCHBice îC deｨeaし 
ceCmde de iCHｬade digima<ăし <abHdamHade ｬiiし 
aCmdeadeCHdi ｭeb ｧi gmadm-up-uri în domeniul TIC, 

B2B) 

021 — Transfer de mehCH<Hgie ｧi cHHaedade îCmde 
îCmdeadiCdediし ceCmde de cedcemade ｧi gecmHdp< 
îCｬăｨăBâCmp<pi gpaediHd 

 

150 milioane 015a — Sprijinirea întreprinderilor mari prin 

iCgmdpBeCme fiCaCciadeし iCc<pgiｬ iCｬegmiｨii 
productive 

* Aceast< alocare este preliminar< 群i este furnizat< cu titlu indicativ, pentru a se respecta 
procesul de planificare ini郡ial<. Este posibil ca aceast< alocare s< trebuiasc< s< fie ajustat< în 
func郡ie de absorb郡ia instrumentelor pe pia郡<.S e propune ca alocarea s< fie revizuit< de Consiliul 
de investi郡ii, pe baza recomand<rilor 群i a feedbackului din partea BEI, pe o baz< de 群ase luni, 
pentru a se 郡ine seama de eventualele ajust<ri necesare care urmeaz< s< se reflecte în eventuala 
revizuire a PRR mai ample 群i raportate CE. 
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* * investi郡iile în biomas<, la nivel na郡ional, vor îndeplini criteriile de durabilitate 群i de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de ser< prev<zute la articolele 29-31 群i normele privind 
biocombustibilii pe baz< de alimente 群i furaje prev<zute la articolul 26 din Directiva (UE) 
2018/2001 privind energia din surse regenerabile (REDII), precum 群i actele de punere în 
aplicare 群i actele delegate aferente. 

Efectul multiplicator minim al întregului instrument va fi determinat de proiectarea produsului 
final, în urma test<rii pie郡ei 群i, dup< caz, a proceselor de selec郡ie 群i a acordurilor opera郡ionale 
ulterioare implicate de intermediarii financiari selecta郡i. 

Fondurile propuse vor combina forme rambursabile de sprijin cu diferite tipuri de granturi 
(subven郡ii pentru investi郡ii, subven郡ii la dobând<, granturi pentru asisten郡< tehnic<) pentru a 
r<spunde nevoilor de finan郡are. 

Op郡iunile de gestionare a granturilor r<mân deschise, deoarece granturile pot fi gestionate de 
Fondul de fonduri gestionat de BEI 群i/sau de b<ncile comerciale din cadrul fondului 1.Se 
anticipeaz< c< autorit<郡ile române vor juca, de asemenea, un rol esen郡ial în acest sens prin 
intermediul comitetului pentru investi郡ii al fondurilor de fonduri. 

Diferitele tipuri de granturi avute în vedere au scopuri diferite. Ajutoarele pentru investi郡ii sunt 
estimate la o medie de 1015 % din valoarea împrumutului. Scopul lor principal este de a ajuta 
proiectele de investi郡ii s< devin< viabile 群i s< poat< fi finan郡ate printr-o form< de finan郡are 
rambursabil< prin reducerea ponderii costurilor serviciului datoriei asupra fluxurilor de 
numerar ale debitorilor. Granturile de stat pentru investi郡ii pot oferi promotorilor de proiecte 
stimulentele necesare pentru a se implica în investi郡ii cu impact de politic< legate de digitalizare 
sau de schimb<rile climatice, care, în caz contrar, nu ar putea fi considerate prioritare. 
Subven郡ionarea ratei dobânzii ar putea fi decis< pentru a determina costurile îndator<rii pentru 
partea negarantat< a împrumuturilor din cadrul fondului 1. Acest lucru ar putea s< nu fie necesar 
în cazul în care garan郡ia ar oferi o acoperire suficient< a riscurilor pentru intermediarii financiari 
群i, prin urmare, ar fi suficient< pentru a determina costurile de finan郡are. Granturile pentru 
asisten郡< tehnic< ar trebui s< fie esen郡iale pentru consolidarea capacit<郡ilor la nivelul 
promotorilor de proiecte 群i pentru sprijinirea dezvolt<rii unei rezerve de proiecte de calitate. 

În procesul de punere în aplicare pot fi luate în considerare dou< sisteme tipice de gestionare a 
granturilor, cu condi郡ia ca acestea s< respecte normele privind ajutoarele de stat: 

• un model de „grant fix”, ceea ce prin intensitatea grantului ar putea fi determinat ex 
ante în conformitate cu priorit<郡ile de investi郡ii definite în PNDR sau ar putea 
depinde de atingerea unor obiective m<surabile. În acest caz, nu a existat nicio marj< 
de interpretare la nivelul entit<郡ii care gestioneaz< grantul, iar decizia ar putea fi 
automatizat<. Acest sistem a justificat riscurile de hazard moral legate de 
gestionarea granturilor de c<tre intermediarii financiari, dac< este cazul. În cadrul 
acestei op郡iuni, modelul de grant fix ar fi propus ca parte a politicii de investi郡ii 
pentru revizuire 群i aprobare de c<tre comitetul pentru investi郡ii al Fondului de 
Fonduri. 
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• un model de „grant Tailored”, care este un model de evaluare de la un proiect la 
altul a activit<郡ii de perforare a intensit<郡ii grantului. În acest caz, ar trebui efectuat< 
o evaluare financiar< detaliat< a nevoilor de finan郡are ale proiectului 群i a planului 
de afaceri pentru a defini valoarea grantului neaprobat. Acesta ar putea fi cazul 
granturilor pentru investi郡ii pentru proiecte la scar< larg<. Aceast< sarcin< nu a putut 
fi automatizat< 群i ar putea necesita alocarea de resurse suficiente la nivelul entit<郡ii 
de gestionare. Procesul pentru modelul de grant adaptat ar trebui, de asemenea, s< 
prevad< revizuirea 群i aprobarea granturilor individuale propuse de c<tre comitetul 
pentru investi郡ii. 

În acest stadiu, subfondul doi (finan郡are direct< pentru proiecte mari) ar putea fi pus în aplicare, 
de preferin郡<, cu un model de „grant Tailored”, având în vedere num<rul mai mic de proiecte 
care urmeaz< s< fie finan郡ate 群i necesitatea poten郡ial< de a se adapta la diverse structuri 
financiare. În timp ce subfondul unu — (finan郡are intermediat<) va urma probabil modelul de 
grant fix. 

Mecanism de implementare: 

• Odat< ce condi郡iile de eligibilitate vor fi convenite cu guvernul 群i dup< efectuarea 
testelor de pia郡<, se va crea un fond de fonduri prin intermediul unui acord de finan郡are 
semnat între Guvernul României 群i BEI, acest acord va necesita utilizarea unor orient<ri 
privind durabilitatea 群i a unor criterii suplimentare privind DNSH, dup< caz; 

• În conformitate cu cerin郡ele DSNH, urm<toarele activit<郡i nu vor fi sprijinite de 
instrument: 

o Pentru atenuarea schimb<rilor climatice:(I) activit<郡i legate de combustibilii 
fosili, inclusiv utilizarea în aval;(II) activit<郡ile din cadrul schemei UE de 
comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind 
emisiile de gaze cu efect de ser< care nu sunt mai mici decât valorile de referin郡< 
relevante;(III) compensarea costurilor indirecte ETS; 

o Pentru economia circular<:(IV) activit<郡i legate de depozitele de de群euri, 
incineratoare 群i sta郡ii de tratare mecano-biologic<;(V) activit<郡i în cadrul c<rora 
eliminarea pe termen lung a de群eurilor poate d<una mediului (de exemplu, 
de群eurile nucleare).Criteriile vor garanta, de asemenea, c< pot fi selectate numai 
activit<郡ile care respect< legisla郡ia UE 群i na郡ional< relevant< în materie de 
mediu. 

• Guvernul va concepe o structur< specific< (de exemplu, un comitet pentru investi郡ii) 
care s< ac郡ioneze în calitate de reprezentant în punerea în aplicare a fondului de fonduri, 
s< decid< cu privire la strategia 群i politica de investi郡ii, s< decid< cu privire la aspectele 
legate de eligibilitate 群i de ajutoarele de stat 群i s< aprobe termenii de referin郡< pentru 
selectarea intermediarilor financiari. Comitetul pentru investi郡ii ar supraveghea st
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performan郡a Fondului de fonduri, examinând rapoartele privind progresele înregistrate 
群i procesul de monitorizare; 

• Pe baza mandatelor aprobate de Comitetul pentru investi郡ii, BEI lanseaz< cereri 
deschise de exprimare a interesului pentru selectarea intermediarilor în conformitate cu 
procedurile sale pentru produsul intermediar; 

• În urma unui proces de selec郡ie cuprinz<tor, care implic< o examinare sever<, obliga郡ia 
de diligen郡< 群i e群ecul contractual, BEI va selecta intermediarii financiari cu care 
semneaz< acorduri, politicile de investi郡ii ale intermediarilor financiari vor trebui s< 
respecte criteriile care decurg din Orient<rile privind stabilirea sustenabilit<郡ii 群i din 
DNSH, dup< caz; 

• Intermediarilor financiari (dac< este cazul) li se va solicita s< furnizeze o contribu郡ie 
proprie, nivelul exact al contribu郡iilor lor urmând s< fie stabilit pe baza test<rii pie郡ei 群i 
a procesului de selec郡ie a intermediarilor financiari. 

• În cazul în care nu sunt utiliza郡i intermediari financiari 群i se preconizeaz< acordarea de 
împrumuturi directe, activitatea de dezvoltare 群i de ini郡iere a conductei va începe dup< 
încheierea acordului de finan郡are 群i alocarea de c<tre comitetul pentru investi郡ii a 
strategiei de investi郡ii. 

În ceea ce prive群te gestionarea Fondului de fonduri, BEI va fi în m<sur< s< îndeplineasc< 
urm<toarele sarcini: 

• Elaborarea, împreun< cu Comitetul de investi郡ii, a unei strategii de investi郡ii 群i a unui 
plan de afaceri în conformitate cu PNDR 群i pe baza rezultatelor testelor de pia郡<, pentru 
a orienta activit<郡ile intermediarilor financiari; 

• Gestionarea resurselor Mecanismului de redresare 群i rezilien郡< pentru a sprijini 
investi郡iile (directe sau indirecte prin intermediari financiari) în proiecte, inclusiv sub 
form< de granturi 群i sprijin pentru a sprijini strategia de investi郡ii 群i planul de afaceri; 

În cazul în care BEI va oferi sprijin direct beneficiarilor, aceasta va fi responsabil< de: 

• Ini郡ierea 群i elaborarea listei de proiecte pentru finan郡are; 

• Proiecte f<r< con郡inut 群i finan郡are (inclusiv prin granturi, dup< caz) viabile, cu beneficii 
finale care sunt în concordan郡< cu strategia de investi郡ii 群i cu planul de afaceri; 

• Furnizarea de sprijin consultativ, dup< caz. 

Când vor fi utiliza郡i intermediarii financiari, BEI va fi responsabil< de: st
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• Selectarea, contactarea 群i supravegherea activit<郡ilor intermediarilor pentru a acoperi 
performan郡a global< a instrumentului, în acord cu strategia de investi郡ii 群i planul de 
afaceri; 

• Gestionarea portofoliului de investi郡ii al intermediarilor financiari na郡ionali pentru a 
acoperi realizarea cheltuielilor, efectul de levier, realiz<rile, obiectivele de etap< 群i 
郡intele. 

• Furnizarea de sprijin consultativ, inclusiv intermediarilor financiari, dup< caz. 

Planificarea investi郡iilor va 郡ine seama de urm<toarele etape: 

• Aprobarea criteriilor de eligibilitate 

• Evaluarea ex ante a pie郡ei (BEI, împreun< cu actorii relevan郡i de pe pia郡< din România, 
pe baza rezultatelor oric<rui test de pia郡<) 

• Semnarea acordurilor de finan郡are 

• Formalizarea Comitetului pentru investi郡ii 

• Aprobarea de c<tre Comitetul pentru investi郡ii a strategiei de investi郡ii 群i a planului de 
afaceri propuse 

• Dup< caz, preg<tirea cererii de exprimare a interesului 群i a mandatelor; începerea 
selec郡iei intermediarilor financiari 

• Evaluarea 群i selectarea intermediarilor financiari 

• Dup< caz, conceperea 群i demararea unei rezerve de proiecte pentru finan郡are direct< 

• Începerea finan郡<rii pentru beneficiarii finali 

Activitate Termen 

finalizare 

Cdeadea Hficia<ă a FHCdp<pi de fHCdpdi adiC iCmedBedip< pCpi acHdd de 
fiCaCｨade geBCam îCmde GpｬedCp< RHBâCiei ｧi BEIし acegm acHdd ｬa Cecegima 
pmi<iｻadea HdieCmădi<Hd adiｬiCd egmiBadea gpgmeCabi<imăｨii ｧi a HdieCmădi<Hd 
mehCice gpa<iBeCmade a<e DNSH は┸┶┸┷ねC┻┾ね┶┷ひ aeCmdp acmiｬe<eねacmiｬimăｨi<e 
gadijiCimeし CecegimâCd pmi<iｻadea ｬedificădii dpdabi<imăｨii ｧi a ｬedificădi<Hd 
Hb<igamHdii de cHCfHdBimame jpdidică adiC iCmedBediadp< fiCaCciad aeCmdp 
mdaCｻacｨii<e gcpmime de ｬedificadea gpgmeCabi<imăｨiiさ  
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Acordul de fiCaCｨade ｬa iCc<pdeし de ageBeCeaし cdimedii de 
ge<ecｨieねe<igibi<imame aeCmdp acmiｬe<eねacmiｬimăｨi<e gadijiCime cade Hfedă H 
cHCmdibpｨie c<iBamicăねdigima<ă îC cHCfHdBimame cp cdimedii<e cade decpdg diC 
pdBămHade<e dHBeCii de iCmedｬeCｨie diC aCeｲe<e VI ｧi VII la Regulamentul 

はUEひす┸┶┸┷ね┸┺┷す┶┸┺aし ┶┸┺bし ┶┸┼し ┶┸┼bigし ┶┸┽し ┶┸┾し ┶┸┿し ┶┹┶し ┶┹┶aし ┶┹┷し ┶┹┸し 
┶┺┺し ┶┽┹し ┶┽┺し ┶┽┻し ┶┷し ┶┷┶aし ┶┸┷し ┶┷┻aせ 

 

Obiecmiｬ de iCｬegmiｨiiし fpdCiｻam cp mim<p HdieCmamiｬ ｧi HdieCmamiｬす 

Acmiｬeねacmiｬimăｨi îC ｬa<Hade de ┿┶ Bi<iHaCe EUR cade degaecmă cdimedii<e de 
ge<ecｨie diC pdBămHade<e dHBeCii de iCmedｬeCｨie ┶┸┺bし ┶┸┼aし ┶┸┽し ┶┸┾し ┶┸┿し 
┶┹┶aし ┶┹┸し ┶┹┹し ┶┺┽aし ┶┽┹し ┶┽┺し ┶┽┻し ┶┷せ 

Acmiｬeねacmiｬimăｨi îC ｬa<Hade de ┺┻ Bi<iHaCe EUR îC cHCfHdBimame cp cdimedii<e 
de ge<ecｨie diC dHBeCip< de iCmedｬeCｨie ┶┷┶a  

 

AdHamadea gmdamegiei ｧi aH<imicii de iCｬegmiｨii aeCmdp fHCdp< de fHCdpdi cade 
def<ecmă cdimedii<e de ge<ecｨieねe<igibi<imame ｧi aCgajaBeCme<eねｨiCme<e 
aa<icabi<e gmabi<ime îC acHddp< de fiCaCｨadeさ 
 

 

Deciｻii de iCｬegmiｨii îC <egămpdă cp 30 % din alocarea din cadrul 

iCgmdpBeCme<Hd îC cHCfHdBimame cp aH<imica de iCｬegmiｨii defiCimă îC emaaa ┸ 

T4 2024 

Deciｻii de iCｬegmiｨii îC <egămpdă cp ┷┶┶ % din alocarea din cadrul 

iCgmdpBeCme<Hdし îC cHCfHdBimame cp aH<imica de iCｬegmiｨii defiCimă îC Etapa 2. 

T2 2026 

Beneficiari: 

Investi郡iile vor viza întreprinderile mari 群i vehiculele cu scop special (întreprinderi cu peste 
500 de angaja郡i) în calitate de beneficiari finali. 

Ajutoare de stat: 

În ceea ce prive群te ajutoarele de stat, finan郡area va fi structurat< într-un mod care nu necesit< 
în mod specific notificarea Comisiei Europene 群i va 郡ine seama de principiile m<surii 3 
respective în ceea ce prive群te BEI, intermediarii financiari, 群i anume: 

BEI 群i intermediarii financiari sunt instrumente pentru transferul avantajului c<tre beneficiarii 
finali. 

AS primit< de beneficiarii finali sub form< de împrumuturi, granturi 群i scutiri de la cheltuielile 
de func郡ionare (consiliere gratuit<) va fi compatibil< cu Regulamentul de minimis sau RGECA 
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(articolele 14, 15, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, în func郡ie de tipul de investi郡ii 
sprijinite). În situa郡iile în care condi郡iile prev<zute pentru orice proiect nu se încadreaz< în 
limitele Regulamentului de minimis sau ale RGECA, va fi aleas< o notificare c<tre CE în 
temeiul OAME. 

În cazuri specifice, finan郡area poate fi acordat< serviciilor de interes economic general în 
conformitate cu dispozi郡iile Deciziei Comisiei privind aplicarea articolul 106 alineatul (2) din 
TFUE în cazul ajutoarelor de stat sub form< de compensaМii pentru obligaМia de serviciu public 
acordate anumitor întreprinderi c<rora le-a fost încredinМat< prestarea unui serviciu de interes 
economic general sau ale Regulamentul (UE) nr.360/2012 al Comisiei. 

Privind aplicarea articolelor 107 Кi 108 din TFUE ajutoarelor de minimis acordate 
întreprinderilor care presteaz< servicii de interes economic general. 

Complementaritatea cu alte reforme/investi郡ii din cadrul planului: 

Instrumentele financiare sunt complementare investi郡iilor finan郡ate în cadrul componentei 
fiscale 群i al schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderile mari desf<群urate de Ministerul 
Finan郡elor. Componenta de digitalizare ofer<, de asemenea, instrumente specifice pentru IMM-
urile din domeniul digitaliz<rii. 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: 

Interven郡iile efectuate prin intermediul acestor instrumente financiare sunt considerate ca fiind 
complementare interven郡iilor din cadrul P7 — Instrumente financiare din cadrul OIACIF, 
acordându-se aten郡ie select<rii instrumentelor financiare asociate transferului a 4 % pentru 
INVEST EU. Aceste interven郡ii sunt considerate, de asemenea, complementare celor realizate 
prin intermediul instrumentelor financiare pentru perioada de programare 2014-2020, al 
Ini郡iativei pentru IMM-uri sau al Programului opera郡ional pentru competitivitate.  

 

M<sura 5 – Instrumentul financiar pentru investi郡ii în eficien郡< energetic< în sectorul 
reziden郡ial 群i al cl<dirilor 

Partener de implementare: Banca European< pentru Reconstruc郡ie 群i Dezvoltare 

Cl<dirile sunt o surs< major< 群i subapreciat< de emisii. Materialele folosite, construc郡ia 群i 
func郡ionarea acestora consum< mai mult< energie 群i emit mai multe gaze cu efect de ser< decât 
oricare alt sector, reprezentând 36% din consumul final de energie la nivel mondial 群i 39% din 
emisiile de CO2 群i energie în 2018.36 Pentru a sprijini obiectivul de a limita cre群terea 
temperaturii la nivel global cu 1,5 grade, emisiile generate de cl<diri trebuie reduse cu 80-90% 
pân< în 2050,37 într-un moment în care cererea pentru cl<diri se intensific<. 

 

36 Global Status Report for Buildings and Construction 2019 | IEA & UNEP 
37 UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2018, Global Warming of 1.5 ºC, Chapter 4, page 331. 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  
2.III.2 Suport pentru sectorul privat,  

cedcemadeし deｻｬH<made ｧi iCHｬade 

 

 

Astfel, pentru a satisface cererea tot mai mare pentru cl<diri 群i a reduce emisiile acestora, exist< 
deja solu郡ii dovedite 群i eficiente din punct de vedere al costurilor, soluYii care pot fi 
implementate cu un cost suplimentar redus. Investi郡ii anuale suplimentare de 27 miliarde USD 
- cu doar 0,55% mai mult decât investi郡ia global< anual< de 4,9 trilioane USD în cl<diri – ar 
produce reducerile de emisii necesare, pe lâng< o serie de alte beneficii, inclusiv realizarea unor 
economii de 5 trilioane USD la facturile de energie ale gospod<riilor pân< în 2050.38 

Reducerea cu 80-90% a emisiilor necesit< implementarea acestor solu郡ii pentru a se asigura c< 
toate cl<dirile noi au consum de energie aproape zero 群i pentru a atinge o rat< anual< de minim 
3% a renovarilor aprofundate 群i eficiente din punct de vedere energetic în stocul imobiliar 
existent.39 Cu cât aceste investi郡ii sunt amânate, cu atât va fi mai greu ca obiectivele climatice 
globale sa fie atinse. Trebuie s< cre群tem urgent ritmul de implementare a investi郡iilor. Chiar 群i 
în UE, ratele de renovare sunt de doar 1%. 

Includerea investi郡iilor in cl<diri verzi40 ca element cheie al pachetului de masuri pentru 
stimularea economiei post COVID-19 poate proteja 群i crea noi locuri de munc<, stimulând 
economiile in prezent si oferind în acela群i timp beneficii în viitor. Proiectele de investitii in 
cl<diri verzi au ramificatii în lan郡urile de productie si aprovizionare locale ale întreprinderilor 
mari 群i mici din domeniul construc郡iilor 群i produc郡iei41. În UE, 18 milioane de locuri de munc< 
depind direct de industria de construc郡ii 群i contribuie cu aproximativ 9% din PIB. Cl<dirile 
reprezint< 78% din produc郡ia total< a industriei construc郡iilor, subliniind importan郡a acestora. 

Eficien郡a energetic< a cl<dirilor este adesea men郡ionat< ca fiind un obiectiv usor de atins in 
sectorul tranzi郡iei verzi, dar s-a dovedit dificil de indeplinit. În ciuda eforturilor de zeci de ani 
desf<群urate în UE pentru promovarea cl<dirilor ecologice, investi郡iile anuale în amenajarea 
cl<dirilor sunt înc< doar în jur de o treime din nivelurile necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor climatice. Aceasta pentru ca: 

• Pie郡ele sunt foarte fragmentate, în special în sectorul reziden郡ial, care reprezint< 80-
90% din stocul global de cl<diri.42 

• Proprietarii de cl<diri nu au cuno群tin郡ele necesare pentru a identifica oportunit<郡i de 
economisire a energiei sau pentru a-群i optimiza performan郡a energetica. • 
Proprietarii de locuin郡e 群i al郡i proprietari de cl<diri nu au capitalul necesar pentru a 
investi sau acord< prioritate altor tipuri de investi郡ii, având în vedere c< perioada de 
recuperare a investitiei in eficienta energetic< a cladirilor poate dura 15-20 ani. 43 

 

38 The Critical Role of Buildings. IEA, 2019. See page 2. 
39 Global Status Report for Buildings and Construction 2019 | IEA & UNEP, page 3: “To meet the SDGs and the IEA 
Sustainable Development Scenario, we need… to decarbonise and enhance energy efficiency in buildings at a rate of 3% a 
year.” 
40 Particularly in the residential sector. The outlook for private sector developers and building owners in property, tourism, 
and commercial office space is uncertain and will impair their appetite and ability to make long-term investments. 
41 EBRD research. See also: “Enterprises with less than 50 employees generate 72% of the sector’s value added.” 
42 An average based on market studies performed by EBRD. 
43 An average based on market studies performed by EBRD. 
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Extinderea intermedierii financiare 群i a instrumentelor financiare de partajare a riscurilor pentru 
eficien郡a energetic< sunt priorit<郡i esenYiale atât în Strategia de 郡ar< BERD pentru România 
2020-2025, precum 群i în cele mai noi strategii ale BERD pentru sectorul financiar. 

Îmbun<t<郡irea eficien郡ei energetice a stocului de cl<diri este un element central al politicilor 
statelor membre ale UE privind eficien郡a energetic<, întrucât acestea reprezint< aproximativ 
40% din consumul final de energie 群i 36% din emisiile de gaze cu efect de ser< din UE. În acest 
sens, decarbonizarea stocului de cl<diri este o prioritate de top a UE, cu o reducere de 90% a 
obiectivului legat de emisii de CO2 pân< în 2050. Pe de alt< parte, la nivel României, consumul 
de energie în sectorul rezidenYial 群i în sectorul comercial (birouri, spa郡ii comerciale 群i alte 
cl<diri nereziden郡iale) reprezint< 45% din consumul total de energie.44 Astfel, îmbun<t<郡irea 
eficien郡ei energetice a fondului de cl<diri existent este esen郡ial<, nu numai pentru a atinge 
obiectivele na郡ionale privind eficien郡a energetic< pe termen mediu, ci 群i pentru a atinge 
obiectivele pe termen mediu 群i lung ale strategiilor de schimbarile climatice 群i trecerea la o 
economie competitiv< cu emisii reduse de carbon pân< în 2050. 

Descrierea m<surii: 

Garan郡ia de portofoliu pentru investi郡ii în eficien郡< energetic< 群i energie regenerabil< în sectorul 
reziden郡ial 群i al cl<dirilor va include o garan郡ie de portofoliu neplafonat<, parYial acoperit<  de 
c<tre InvestEU/compartimentul pentru România - acoperirea primei pierderi (‘First Loss 
Piece’). GaranYia va fi furnizat< de c<tre BERD intermediarilor financiari selecta郡i care 
finan郡eaz< beneficiarii finali eligibili (subîmprumuta郡ii), respectând un set predeterminat de 
criterii de eligibilitate. Garan郡ia trebuie completat< cu servicii de consultanY< in sprijinul 
intermediarilor financiari cât 群i al beneficiarilor finali, acestea fiind finanYate din fonduri 
disponibile în compartimentul InvestEU pentru România. 

M<sura propune renovarea fondului locativ existent, în vederea cre群terii eficien郡ei energetice, 
proiecte demonstrative 群i m<suri de sprijin care respect< criteriile de eficien郡< energetic< 
(aferent codului 025a din Anexa VII) 

Mod de implementare: contribu郡ie c<tre compartimentul Statului Membru al programului 
InvestEU 

Cum instrumentul va fi creat sub umbrela InvestEU, principiul DNSH va fi respectat. Astfel, 
in cadrul acordului de contribu郡ie se va men郡iona necesitatea asigur<rii conformit<郡ii cu 
principiul DNSH (2021 / C58 / 01) 群i va con郡ine minim urmatoarele: 

1. angajamentul concret de a pune în aplicare criteriile de selec郡ie / eligibilitate necesare 
pentru respectarea verific<rii sustenabilit<郡ii în cadrul InvestEU, trimitere clar< la lista 
de excludere DNSH (a群a cum este inclus< în evaluarea DNSH), pentru a se asigura c< 
proiectele care nu sunt eligibile în cadrul Regulamentului (UE) 2021/241, nu sunt 
eligibile prin InvestEU 

 

44  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ener-buildingseedro_en.pdf 
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2. stabilirea obiectivelor pentru investi郡iile urm<toarelor sume care urmeaz< s< fie 
investite în active / activit<郡i conforme cu criteriile de selec郡ie din domeniile de 
interven郡ie din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 群i aloc<rile aferente 

În cazul în care este necesar, în acordul de finan郡are vor fi excluse anumite proiecte sau domenii 
de interven郡ie (excluse în mod general de la sprijinul PNRR). Printre aceste domenii/activit<郡i 
excluse, se pot reg<si:  

 Pentru obiectivul de atenuare a schimb<rilor climatice: (i) activit<郡i legate de 
combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval45, (ii) activit<郡i acoperite de sistemul UE 
de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) atingând emisii de CO2 preconizate 
a nu fi substan郡ial mai mici decât valorile de referin郡< relevante46, (iii) compensarea 
costurilor ETS indirecte; 

 Pentru economia circulara: (iv) activit<郡i legate de depozitele de de群euri, incineratoare 
si instala郡iile de tratare mecano-biologic< a de群eurilor47, (v) activit<郡i în care 
eliminarea pe termen lung a de群eurilor poate d<una mediului (de exemplu, de群eurile 
nucleare).  

Aceste criterii vor asigura, de asemenea, c< vor putea fi selectate doar activit<郡ile care respect< 
legisla郡ia de mediu na郡ional< 群i a UE relevant<. 

Guvernan郡a instrumentului va urm<ri modelul standard al programului InvestEU.  

Proiectele eligibile vor sprijini investi郡iile în eficien郡< energetic< implementate în sectorul 
reziden郡ial, în sectorul cl<dirilor, inclusiv, printre altele, renovarea cl<dirilor, accesul la re郡ele 
de termoficare locale eficiente 群i cu emisii reduse de carbon/cu emisii reduse, m<suri pentru 
îmbun<t<郡irea cl<dirilor inteligente, infrastructura de înc<rcare a vehiculelor electrice, 
construc郡ia de noi cl<diri performante etc. 

Sfera serviciilor de consultan郡< include (dar nu se limiteaz< la): 

• Sprijin pentru intermediarii financiari pentru dezvoltarea unui portofoliu de proiecte 
ecologice eligibile. 

 

45 Cu excep郡ia investi郡iilor în produc郡ia de energie electric< 群i/sau termic<, precum 群i în infrastructura 
de transport 群i de distribu郡ie aferent<, care utilizeaz< gaze naturale, respectând condi郡iile stabilite în 
anexa III a Ghidului - Orient<ri tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” (2021/C58/01). 
46 Valorile de referin郡< stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activit<郡ile / instala郡iile care 
intra in sfera de aplicabilitate a sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, in 
conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/447. 
47 Aceast< excludere nu se aplic< investi郡iilor în instala郡ii dedicate exclusiv trat<rii de群eurilor 
periculoase nereciclabile 群i nici instala郡iilor existente, în cazul în care investi郡ia are ca scop cre群terea 
eficien郡ei energetice, captarea gazelor de e群apament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea 
materialelor din cenu群a de incinerare, cu condi郡ia ca aceste investi郡ii s< nu duc< la o cre群tere a 
capacit<郡ii de tratare a de群eurilor în instala郡ii sau la o prelungire a duratei de via郡< a instala郡iei pentru 
care se face dovada. 
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• Sus郡inerea sectorului financiar prin sprijinirea adopt<rii celor mai bune practici de 
guvernan郡< climatic< şi de gestionare a riscurilor climatice, sprijinirea introducerii 
sistemelor de tranzi郡ie la economia verde la nivelul intermediarilor financiari, precum 
群i sprijinirea sectorului financiar în extinderea finan郡<rii pentru protectia mediului si 
reducerea impactului schimbarilor climatice. 

• Mobilizarea de finan郡are pentru sectorul privat  

• Verificarea implement<rii activit<郡ilor/sub-proiectelor, precum si contribu郡ia acestora 
la obiectivele stabilite. 

Ajutor de stat: În ceea ce prive群te ajutorul de stat, precum si monitorizarea si raportarea vor fi 
consistente cu dispozitiile relevante ale Regulamentului InvestEU.  

În m<sura in care este necesar, o schema specifica de ajutor de stat pentru beneficiarii finali va 
si stabilita. Un posibil cadru legal al ajutorului de stat pentru investi郡ii ar fi De minimis 
(Regulamentul 1407/2013), a c<rui aplicabilitate a fost prelungit< pân< în 2023, precum 群i 
succesorul acestuia. In acest caz, instrumentul financiar va fi in conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat.  

La nivelul partenerului de implementare BERD: Pentru aceast< m<sur< se va specifica în 
contractul de mandat c< acesta va fi administratorul schemelor de ajutor de stat/aplicabile în 
derularea instrumentelor financiare. Pentru a nu fi incidente, prevederile ajutorului de stat la 
nivelul FEI 群i al intermediarilor financiari, m<sura va fi conceput< 群i implementat< astfel încât 
FEI 群i intermediarii financiari vor reprezenta doar vehicule utilizate pentru transferul 
avantajului c<tre beneficiarii finali. 

Intermediarii financiari vor fi selecta郡i printr-o procedur< competitiv<, transparent<, 
nediscriminatorie 群i necondi郡ionat< de c<tre BERD. În condi郡iile instrumentului de fa郡< se va 
avea în vedere ca costurile de administare prevazute s< fie stabilite la pre郡ul pie郡ei. Intermediarii 
financiari selectaYi administreaz< şi monitorizeaz< crearea portofoliului de credite eligibile, 
raporteaz< c<tre BERD acYiunile de recuperare a pierderilor. De asemenea, intermediarii 
financiari monitorizeaz< calculul şi raportarea aferente procedurilor relevante în materie de 
ajutoare de stat. 

În ceea ce prive群te ajutorul de stat pentru beneficiari, el va fi compatibil cu Regulamentul de 
minimis, GBER (art 38, 39) sau se va notifica în baza EEAG 

 

Investi郡ia 2.2. Scheme de ajutor pentru sectorul privat 

M<sura 1: Schem< de minimis 群i schem< de ajutor de stat în contextul digitaliz<rii IMM-
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Digitalizarea are un impact profund 群i generalizat asupra tuturor aspectelor societ<郡ii 群i ale 
economiei: produc郡ia, distribu郡ia, consumul, munca 群i timpul liber. IMM-urile sunt supuse unei 
presiuni din ce în ce mai mari, în vederea adapt<rii în consecin郡< a modelelor proprii de afaceri 
群i a adopt<rii tehnologiilor digitale necesare, astfel încât clien郡ii s< le considere în continuare 
competitive 群i atractive. În acest context, Uniunea European< a Artizanatului 群i a 
Întreprinderilor Mici 群i Mijlocii (UEAPME) a definit digitalizarea drept cea mai mare 
provocare pentru majoritatea IMM-urilor europene48. 

Digitalizarea are multiple beneficii. IMM-urile î群i pot cre群te competitivitatea prin 
ra郡ionalizarea 群i accelerarea proceselor din etapa de concepere pân< în etapa de livrare, pot s< 
î群i extind< accesul pe pia郡< 群i integrarea lan郡ului valoric prin intermediul platformelor digitale 
群i pot s< îmbun<t<郡easc< rela郡iile cu clien郡ii utilizând platformele de comunicare social< 群i 
serviciile digitale pentru clien郡i. În plus, digitalizarea poate permite IMM-urilor s< inoveze, 
oferind noi produse sau servicii digitale sau l<rgindu-群i gama existent< de servicii cu servicii 
digitale suplimentare. 

Digitalizarea duce la apari郡ia unor noi modele de organizare a muncii în cadrul IMM-urilor. 
Adoptarea unor modalit<郡i de lucru inovatoare, care s< implice într-o anumit< m<sur< munca 
de la distan郡< 群i care s< ofere o autonomie mai mare angaja郡ilor prin crearea unui echilibru mai 
bun între via郡a profesional< 群i cea privat<, poate r<spunde nevoilor managerilor 群i angaja郡ilor, 
adesea obliga郡i, în cazul întreprinderilor mai mici, s< î群i asume numeroase roluri. Pe de alt< 
parte, ea poate duce la noi forme de instabilitate 群i de alienare, care implic< riscul submin<rii 
satisfac郡iei angaja郡ilor 群i a mediilor de lucru din cadrul IMM-urilor.  

Pe de alt< parte, exist< o serie de provoc<ri asociate cu digitalizarea. IMM-urile se confrunt< 
cu incertitudini în ce prive群te rentabilitatea investi郡iilor în digitalizarea proceselor de afaceri, 
deoarece clien郡ii nu sunt neap<rat dispu群i s< pl<teasc< un pre郡 mai mare pentru bunuri 群i servicii. 
În acela群i timp, ele se confrunt< cu o concuren郡< mai mare în materie de pre郡uri, în cadrul unor 
pie郡e tot mai digitale 群i mai globalizate.  

Costurile de oportunitate ale lipsei digitaliz<rii vor cre群te pentru IMM-uri, deoarece modelele 
de afaceri digitale devin un standard, nemaifiind doar o surs< de avantaj concuren郡ial. IMM-
urile care aleg s< î群i amâne transformarea digital< ar putea s< se g<seasc< în situa郡ia de a fi 
obligate s< adopte oricum unele tehnologii digitale 群i înc< f<r< o preg<tire adecvat<, deoarece 
tranzac郡iile cu partenerii de afaceri, administra郡ia public< 群i clien郡ii devin tot mai digitalizate. 
IMM-urile care nu se adapteaz< la a群tept<rile consumatorilor aflate în continu< evolu郡ie vor fi 
marginalizate treptat de concuren郡ii cu o vizibilitate mai mare 群i cu o prezen郡< online mai activ<. 
Aceast< tendin郡< se va accentua pe m<sur< ce cre群te num<rul „nativilor erei digitale” în rândul 
consumatorilor. 

 

 
48 https://smeunited.eu/news/digitalisation-is-the-biggest-challenge-for-smes 
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Descrierea m<surii: 

În acest context, se urm<re群te crearea a 2 instrumente: 

a) Un instrument de grant care s< sprijinie întreprinerile în crearea de tehnologii digitale 
avansate precum: 

• inteligen郡< atificial<; 

• date 群i cloud computing; 

• blockchain; 

• High Performance Computing 群i Quantum Computing; 

• Internet of things (IOT) etc. 

b) un instrument de grant de pân< la 100.000 euro pe întreprindere care s< sprijinite IMM-
urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum: 

• achizi郡ii de hardware TIC  

• dezvoltarea 群i/sau adaptarea aplica郡iilor software/licen郡elor, inclusiv solu郡iile de 
automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation; 

• achizi郡ii de tehnologii blockcain; 

• achizi郡ii de sisteme de inteligen郡< artificial<, machine learning, augmented reality, 
virtual reality; 

• achizi郡ionare website de prezentare; 

• achizi郡ia de servicii de tip cloud 群i IOT; 

• instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC; 

• consultan郡</analiz< pentru identificarea solu郡iilor tehnice de care au nevoie IMM-urile 
etc. 

Investi郡iile se vor încadra  群i vor fi conforme cu criteriile de selec郡ie ale urm<toarele coduri din 
cadrul Anexei VI a Regulamentului 241/2021: 

 Cdeadea de mehCH<Hgii digima<e aｬaCgame 

021c ICｬegmiｨii îC mehCH<Hgii aｬaCgameし cpB ad fiす 
caaacimăｨi de ca<cp< de îCa<mă aedfHdBaCｨă ｧi de 

100% 100 milioane 

euro 
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iCfHdBamică cpaCmicăねcaaacimăｨi de 
cHBpCicade cpaCmică はiCc<pgiｬ cdiamade 
cpaCmicăひせ adHiecmadeaし adHdpcｨia ｧi iCmegdadea 
sistemelor în domeniul microelectroniciiせ 
pdBămHadea geCedaｨie de caaacimăｨi de dameし 
c<Hpd ｧi edge はiCfdagmdpcmpdiし a<amfHdBe ｧi 
gedｬiciiひせ dea<imamea ｬidmpa<ă ｧi apgBeCmamăし 
mehCH<Hgia adHfpCdă ｧi a<me mehCH<Hgii 
aｬaCgame digima<eさ ICｬegmiｨii îC gecpdiｻadea 
<aCｨp<pi digima< de aadHｬiｻiHCadeさ 

AdHamadea de mehCH<Hgii digima<e 

010 Digitalizarea IMM-pdi<Hd はiCc<pgiｬ cHBedｨ 
e<ecmdHCicし acmiｬimăｨi ecHCHBice e<ecmdHCice ｧi 
adHcege ecHCHBice îC deｨeaし ceCmde de iCHｬade 
digima<ăし <abHdamHade ｬiiし aCmdeadeCHdi ｭeb ｧi 
start-up-uri în domeniul TIC, B2B) 

100% 180 milioane 

euro 

012 Sedｬicii ｧi aa<icaｨii TI dedicame cHBaemeCｨe<Hd 
digima<e ｧi iCc<pｻipCii digima<e 

100% 20 milioane 

euro 

 

Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European 群i al Consiliului din 12 februarie 2021 
de instituire a Mecanismului de redresare 群i rezilien郡< stabile群te ca obiectiv obligatoriu ca cel 
pu郡in 20% din alocarea total< a planului s< contribuie la tranzi郡ia digital< sau la provoc<rile 
digitale. Strategia Na郡ional< privind Agenda Digital< pentru România  (SNADNR) a contribuit 
la asigurarea coeren郡ei 群i la consolidarea sinergiilor între ac郡iuni 群i investi郡ii în diferite domenii 
ale economiei digitale. Cu toate acestea, efectele implement<rii SNADNR sunt minime. 

a) Crearea de tehnologii digitale avansate 

O Românie rezilient<, care s< se încadreze în deceniul digital, estea cea în care oamenii 群i 
întreprinderile beneficiaz< de îmbun<t<郡iri generate de inteligen郡< artificial< în industrie 群i în 
via郡a de zi cu zi. De exemplu, inteligen郡a artificial< (AI) poate ajuta la tratarea bolilor 群i la 
minimizarea impactului agriculturii asupra mediului. Astfel, prin proiectele care vor dezvolta 
diferite aplica郡ii în acest domeniu vor fi ajutate 群i companiile interesate s< utlilizeze 
inteleligen郡a artificial< pentru a deveni mai competitive în ceea ce prive群te procesele lor de 
afaceri. st
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Datele reprezint< un element esen郡ial al societ<郡ilor moderne. În lumea noastr< digital<, 
gener<m din ce în ce mai multe date în via郡a noastr< de zi cu zi în aproape toate activit<郡ile 
curente. 

Se a群teapt< ca cantitatea de date s< se înmul郡easc< de cinci ori între 2018 群i 2025. Aceast< 
cantitate vast< de date poate fi procesat< mai repede decât ne-am imaginat vreodat< 群i putem 
folosi o varietate aproape infinit< de utiliz<ri. 

Prin urmare, proiectele finan郡ate vor construi urm<toare genera郡ie de siteme cloud,  群i vor 
asigura o reutilizare 群i prelucrare a datelor care ne vor îmbun<t<郡i via郡a de zi cu zi. 

Blockchainul este o  secven郡< de blocuri care con郡in date, înregistr<ri stocate sub form< de 
blocuri, un fel de baz< de date partajat< de o re郡ea de computere, unde intr<rile sunt ad<ugate 
permanent ca „Blocuri”, iar acest „Lan郡” nu poate fi întrerupt sau modificat în niciun fel. 
„Blockchain” rezultat este o înregistrare permanent<, verificat<. 

În acela群i timp, dezvolt<rile mai noi, precum „contractele inteligente”, duc tehnologia cu un 
pas mai departe. Contracte inteligente reprezint< un tip de program de computer (sau set de 
instruc郡iuni) salvat pe un blockchain. Contractele inteligente pot fi utilizate pentru a crea 
acorduri de autoexecutare între mai multe p<r郡i. Aceasta deschide o serie de noi posibilit<郡i 
interesante pentru automatizarea proceselor 群i tranzac郡iilor de afaceri în aproape orice industrie 
sau pia郡<, posibilit<郡ile fiind aproape nelimitate. 

High Performance Computing and Quantum Computing sunt deja centrale în via郡a noastr<. 
Desf<群oar< sarcini complexe în care trebuie analizate o mul郡ime de date 群i ne permit s< cre<m 
modele pentru a studia 群i a în郡elege mai bine provoc<ri atât de complexe, cum ar fi: simularea 
moleculelor de medicamente pentru medicamente, urbanism rural 群i urbanism 群i proiectarea de 
noi materiale, ma群ini 群i aeronave . 

Prin acest instrument ne propunem finan郡area a cel pu郡in un proiect în acest domeniu.  

Internet of things (IoT) reprezint< urm<torul pas c<tre digitalizarea societ<郡ii 群i economiei 
noastre, în care obiectele 群i oamenii sunt interconecta郡i prin intermediul re郡elelor de comunicare 
群i raporteaz< despre starea lor 群i / sau mediul înconjur<tor. 

Lansarea apelului de proiecte este preconizat< a fi lansat în prima parte a anului 2022 群i  va 
con郡ine exclusiv activit<郡ile 群i criteriile de elibilitate aferente domeniului 021c. 

b) Adoptarea de tehnologii digitale 

Ca un IMM s< fie finan郡at trebuie s< fie evaluat din punct de vedere al maturit<郡ii digitale. 
Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene (MIPE) împreun< cu un administrator de 
schem< vor implementa un sistem de evaluare care va recomanda solu郡iile tehnice necesare 
acoperirii decalajului de digitalizare 群i care va sta la baza finan郡<rii IMM-urilor. st
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Prin aceast instrument (finan郡area domeniilor 010 群i 012) se urm<re群te facilitarea acceler<rii 
procesului de digitalizare în rândul IMM-urilor prin: 

• extinderea accesului pe pia郡< 群i integrarea lan郡ului valoric prin intermediul platformelor 
digitale; 

• îmbun<t<郡irea rela郡iilor cu clien郡ii prin utilizarea de platforme de comunicare sociale 群i 
servicii digitale pentru clien郡i; 

• oferirea de noi produse sau servicii digitale 群i/sau o gam< existent< de servicii cu 
servicii digitale suplimentare. 

Astfel, ghidul solicitantului va con郡ine exclusiv activit<郡ile 群i criteriile de elibilitate aferente 
celor 2 domenii, respectiv 010 群i 012. 

Proiectele pot con郡ine activit<郡i din cele 2 domenii sau doar domeniul 010. Pentru activit<郡ile 
aferente domeniului 012, procentul maxim care se va finan郡a va fi de 10%.  

Aspecte orizontale: 

Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene (furnizor al schemei de ajutor de minimis li al 
schemei de ajutor de stat) 群i un administrator de schem< – institu郡ie public<, vor lansa ghidurile 
aferente apelurilor de proiecte în anii 2022 群i 2023 cu un buget total de 300.000.000 euro.  

MIPE 群i administratorul se vor asigura c< la nivelul fiec<rui proiect se va respecta principiul 
de sustenabilitate social< prin excluderea de la finan郡are a IMM-urilor a c<ror activit<郡i: 

• limiteaz< drepturile 群i libertatea individual< a oamenilor sau încalc< drepturile omului; 

• din domeniul ap<r<rii, utilizeaz<, dezvolt< sau produc tehnologii care sunt interzise de 
legisla郡ia interna郡ional< aplicabil<; 

• au leg<tur< cu industria de tutun (produc郡ie, distribu郡ie, prelucrare 群i comer郡); 

• prev<d clonarea în scopuri reproductive; activit<郡i destinate modific<rii patrimoniului 
genetic al fiin郡ei umane care ar putea face astfel de schimb<ri ereditare, activit<郡i de 
creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercet<rii sau în scopul ob郡inerii de celule 
stem, inclusiv de c<tre mijloace de transfer nuclear de celule somatice; 

• includ jocuri de noroc (produc郡ie, construc郡ie, distribu郡ie, prelucrare, comer郡 sau 
software conex) 

• prev<d comer郡 sexual; 

• care implic< animale vii în scopuri experimentale 群i 群tiin郡ifice în m<sura în care 
respectarea „Conven郡iei Consiliului Europei pentru protec郡ia animalelor vertebrate 
utilizat în scopuri experimentale 群i în alte scopuri 群tiin郡ifice ”nu poate fi garantat<; 
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• de dezvoltare imobiliar<; 

• financiare, cum ar fi achizi郡ionarea sau tranzac郡ionarea cu instrumente financiare.  

• legate de exploatare / extrac郡ie, prelucrare, distribu郡ie, depozitare sau arderea 
combustibililor fosili solizi 群i a petrolului, precum 群i investi郡ii legate de extrac郡ia 
gazelor. 

Cu privire la respectarea principiului DNSH, la nivelul fiec<rui proiect se va evalua activitatea 
întreprinderii sprijinite prin schema de digitalizare cu prevederile Anexei 1 din documentul de 
completare a Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European 群i al Consiliului din 18 
iunie 2020 privind instituirea unui cadru care s< faciliteze investi郡iile durabile 群i de modificare 
a Regulamentului (UE) 2019/2088.   

Mecanism de implementare: 

La nivelul MIPE este implementat un sistem de management 群i control în conformitate cu 
Regulamentul 1303/2013 care poate fi replicat 群i în cadrul acestei componente. 

Astfel, MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de minimis 群i de stat, va delega monitorizarea 
proiectelor c<tre administrator. 

Administratorul va monitoriza activitatea IMM-urilor în baza unui act delegat aprobat de MIPE 
în care vor fi prev<zute drepturile 群i obliga郡iile  acesteia. 

MIPE se va asigura c< la nivelul administratorului se implementeaz< un sistem de management 
群i control eficient 群i va putea s< ia m<suri corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin 
reperformarea de verific<ri prin e群antion la nivelul IMM-urilor. 

Administratorul va monitoriza proiectele IMM-urilor, va raporta periodic progresul 
implement<rii proiectelor 群i se va asigura c<: 

• acestea se realizeaz< conform condi郡iilor contractuale 群i activit<郡ilor descrise în cererea 
de finan郡are;  

• este respectat principiul evit<rii dublei finan郡<ri; 

• livrarea produsului sau prestarea serviciului in conformitate cu termenii si condi郡iile 
contractului, evolu郡ia fizic< 群i respectarea principiului 群i ale dezvolt<rii durabile, 
inclusiv prin raportare la DNSH 群i respectarea dimensiunii digitale a componentei;  

• exist< un sistem de înregistrare în contabilitate 群i sunt folosite coduri analitice distincte 
pentru activit<郡ile aferente proiectelor;   

• cheltuielile declarate sunt eligibile – c< toate facturile depuse spre decontare sunt 
aferente implement<rii proiectului 群i sunt efectuate în conformitate cu prevederile 
comunitare 群i na郡ionale; 
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• respect< principiile privind egalitatea de 群anse 群i nediscriminarea; 

Calendar de implementare: 

Activitate Termen 

finalizare 

Institutii 

responsabile/coordonatoare 

Se<ecmadea adBiCigmdamHdp<pi ｧi 
e<abHdade ghid aa<icaCm cu 

adiCciaii<e DNSH gi cp BHdp< de 
respectare a dimensiunii digitale a 

componentei 

Q1 -2022 MiCigmedp< ICｬegmiｨii<Hd ｧi 
PdHiecme<Hd EpdHaeCe ね 
adBiCigmdamHd de gcheBă 

NpBăd de cHCmdacme de fiCaCｨade 
îCcheiame cp IMM-urile (crearea de 

mehCH<Hgii digima<e avansate) 

Q2- 2022 MiCigmedp< ICｬegmiｨii<Hd ｧi 
PdHiecme<Hd EpdHaeCe ね 
adBiCigmdamHd de gcheBă 

NpBăd de cHCmdacme de fiCaCｨade 
îCcheiame cp IMM-urile (adoptarea 

de mehCH<Hgii digima<eひ 

Q4- 2024  

 NpBăd de cHCmdacme de fiCaCｨade 
finalizate de IMM-uri (crearea de 

mehCH<Hgii digima<e aｬaCgameひ 

Q4- 2024  

 NpBăd de cHCmdacme de fiCaCｨade 
finalizate de IMM-uri (adoptarea de 

mehCH<Hgii digima<eひ 

Q4- 2025 MiCigmedp< ICｬegmiｨii<Hd ｧi 
PdHiecme<Hd EpdHaeCe ね 
adBiCigmdamHd de gcheBă 

軍inta pentru cele 3.146 de proiecte a fost calculat< astefel: 

• crearea de tehnologii digitale avansate (69 întreprinderi): 

Pentru proiectele de inteligen郡< atificial<, date 群i cloud computing, blockchain 群i internet of 
things, valorea medie finan郡at< a unui proiect este de 1.200.000 euro  群i are un buget alocat de 
80.000.000 euro. 

Pentru proiectele de High Performance Computing and Quantum Computing valorea medie 
finan郡at< a unui proiect este de 10.00.000 euro  群i are un buget alocat de 20.000.000 euro. 

• adoptarea de tehnologii digitale st
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La o valoare medie a proiectului de 65.000 euro/întreprindere (valoare minim< este de 30.000 
euro, iar valoarea maxim< este 100.000 euro), se vor finan郡a 3.077 proiecte. 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: IMM-uri definite în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

Ajutor de stat:  

• crearea de tehnologii digitale avansate 

Pentru aceast< m<sur< se are în vedere crearea unei scheme de ajutor de stat, în baza 
Regulamentului 651/2014 (art. 14, art.25, art.28, art.29 etc). Ministerul Investi郡iilor 群i 
Proiectelor Europene (furnizor al schemei de ajutor de minimis) 群i va delega partea de 
implementare/administare scheme unui administrator. Nu sunt implicate elemente de ajutor de 
stat la nivelul administratorului de schema, care, fiind de fapt un partener de implementare cu 
rol de vehicul, transfer< întreaga sum< beneficiarilor finali. 

• adoptarea de tehnologii digitale 

Aceast< m<sura are un grad de maturitate crescut<, deoarece are o schem< de ajutor de minimis 
aprobat< prin ordinul nr. 1468/4255/2020 din 22 decembrie 2020, iar ghidul pentru lansarea 
unui apel este în faza de elaborare. Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene (furnizor al 
schemei de ajutor de minimis) 群i va delega partea de implementare/administare scheme unui 
administrator. Nu sunt implicate elemente de ajutor de stat la nivelul administratorului de 
schema, care, fiind de fapt un partener de implementare cu rol de vehicul, transfer< întreaga 
sum< beneficiarilor finali. 

Se va avea în vedere respectarea prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013, inclusiv cele 
privind regula de cumul. 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: 

Investi郡iile pentru sectorul privat pot fi considerate complementare cu interven郡iile aferente P7  
- Instrumente financiare din POCIDIF, acordându-se aten郡ie selec郡iei de instrumente financiare 
asociate transferului de 4% pentru InvestEU. 

Complementaritate cu PNS care sus郡ine activit<郡ile microîntreprinderilor din mediul rural 
pentru înfiin郡area (start-up) 群i dezvoltarea activit<郡ilor neagricole,  activit<郡i de agrement 群i 
activit<郡i productive, inclusiv în domeniul bioeconomiei: susYinerea micro-întreprinderilor non 
agricole în rural; 

Contribu郡ia la pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoane cu dizabilit<郡i: 

La semnarea contractelor beneficiarii vor semna o declara郡ie prin care ader< la un set de 
principii ale Pilonului european al drepturilor sociale. În perioada de implementare a 
proiectului 群i în perioada de sustenabilitate, se va monitoriza modul în care principiile sunt 
respectate.  
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Ex. de principii: 

• Educa郡ie, formare profesional< 群i înv<郡are pe tot parcursul vie郡ii; 

• Egalitatea de gen; 

• Egalitatea de 群anse; 

• Locuri de munc< sigure 群i adaptabile; 

• Informa郡ii despre condi郡iile de angajare 群i protec郡ia în caz de concediere; 

• Un mediu de lucru s<n<tos, sigur 群i adaptat 群i protec郡ia datelor; 

• Incluziunea persoanelor cu dizabilit<郡i. 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Prin implementarea acestei m<suri, România va contribuie la ini郡iativele emblematice europene 
cu beneficii concrete pentru economie 群i cet<郡eni la nivelul întregii 郡<ri. Astfel, IMM-urile vor 
contribui la tranzi郡ia digital< (DEZVOLTAREA) prin adoptarea de noi tehnologii 群i la 
asigurarea locurilor de munc< de calitate 群i incluziune social< (RECALIFICAREA 訓I 
PERFEC軍IONAREA) prin asimilarea competen郡elor digitale, respectiv: 

• evaluarea beneficiilor 群i costurilor tehnologiilor informa郡ionale; 

• utilizarea instrumentelor informatice – în郡elegerea 群i utilizarea instrumentelor, 
inclusive hardware, software 群i multimedia; 

• în郡elegerea inova郡iilor TIC 群i luarea de decizii inteligente cu privire la aplicarea 
noilor tehnologii; 

• comunicarea sau publicarea informa郡iilor; 

• utilizarea instrumentelor TIC în activit<郡ile curente; 

• utilizarea resurselor disponibile – în郡elegerea formelor 群i metodelor de accesare a 
surselor de informa郡ii; 

Trebuie men郡ionat< 群i contribu郡ia la Strategia Blockchain a UE, deoarece prin prijinul utiliz<rii 
tehnologiei blockchain de c<tre IMM-uri este încurajat< dezvoltarea economic< durabil<, astfel 
abordându-se 群i schimb<rile climatice 群i sprijinind Pactul verde european. 
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M<sura 2. Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de 
listare la bursa 

În perioada recent<, intervalul 2019-2021, pia郡a de capital in România a avut o evolu郡ie 
dinamic<, remarcându-se în mod deosebit interesul foarte ridicat din partea companiilor mici 
群i mijlocii pentru finan郡area prin instrumente specifice, respectiv emisiuni de ac郡iuni 群i 
obliga郡iuni noi. Astfel, la nivelul Bursei de Valori Bucure群ti, au avut loc peste 30 de runde de 
finan郡are, prin care companii private, majoritatea din segmentul IMM, s-au capitalizat cu peste 
250 de milioane de EUR. Aceste date demonstreaz< c< antreprenorii locali sunt deschi群i c<tre 
oportunit<郡ile prezente pe pia郡a de capital. Pe de alt< parte, aceste tendin郡e sunt la început de 
drum în România, iar poten郡ialul real este cu mult mai ridicat. Facilitarea accesului la pia郡a de 
capital prin educa郡ie 群i prin finan郡area costurilor relevante poate duce la o cre群tere accelerat<. 

Accesul întreprinderilor la o pia郡< de capital func郡ional<, cu o activitate dinamic< 群i sustenabil< 
pe un orizont de timp mediu 群i lung, poate reprezenta o alternativ< de finan郡are, atunci când 
microfinan郡area oferit< de IFN-uri 群i creditarea bancar< acordat< de b<ncile comerciale implic< 
costuri ridicate în raport cu rata de rentabilitate a afacerii derulate.  Economia româneasc< poate 
beneficia semnificativ de cre群terea pie郡ei de capital inclusiv prin: 

• Diversificarea surselor de finan郡are pentru companiile private 

• Corectarea decalajelor în accesul la finan郡are dintre companiile mari 群i IMM-uri 

• Încurajarea inova郡iei in rândul antreprenorilor locali 群i sus郡inerea poten郡ialului de 
cre群tere al acestora 

• Dezvoltarea unui sistem financiar modern 群i capabil s< genereze solu郡ii variate pentru 
finan郡area companiilor 

• Optimizarea aloc<rii economiilor popula郡iei prin finan郡area proiectelor cu poten郡ial 
foarte ridicat de cre群tere 

Pia郡a de capital poate influen郡a în mod pozitiv activitatea economic< prin crearea de lichiditate. 
Astfel, prin crearea 群i sus郡inerea întreprinderilor prin intermediul unei scheme de sprijinire a 
costurilor pentru listarea la burs<, se va influen郡a în mod direct motivarea acestora pentru 
accesul pe pia郡a de capital 群i, indirect, se va stimula crearea de lichiditate pe pia郡<, cu efecte 
benefice asupra atractivit<郡ii acesteia. 

Descrierea m<surii: 

Procesul de accesare a finan郡<rii prin pia郡a de capital este un proces complex care pune accent 
într-o bun< m<sur< pe cre群terea calit<郡ii guvernan郡ei companiilor, îmbun<t<郡irea transparen郡ei 
群i pe capacitatea companiilor de a preg<ti strategii sustenabile 群i pe termen lung, aliniate cu 
cerin郡ele comunit<郡ii de investitori. 

Tipurile de costuri care vor fi avute în vedere sunt:  

• Costuri directe, asimilitate efectiv procesului tehnic de atragere de capital. În aceast< 
categorie putem încadra costurile legale 群i de audit, costurile intermediarilor 群i ale 
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institu郡iilor pie郡ei, precum si costurile legate de promovarea 群i marketarea ofertelor de 
strângere de capital. 

• Costuri indirecte, care includ preg<tirea 群i adaptarea func郡iilor si proceselor interne 
specifice companiilor pentru a deveni competitive 群i aliniate cerin郡elor investitorilor 
din pie郡ele publice de capital. În aceasta categorie încadr<m în special costuri legate de 
educa郡ia profesional< a angaja郡ilor societ<郡ilor, pe teme precis definite precum: 
guvernan郡< corporativ<; implementarea standardelor de raportare ESG; rela郡ii cu 
investitorii.  

Aceste resurse educa郡ionale vor fi furnizate de institu郡ii specializate, iar companile pot avea 
acces la acestea atât în perioada premerg<toare ob郡inerii statutului de companie public< cât 群i 
ulterior list<rii efective. 

Schema de finan郡are va fi disponibila pentru companiile cu capital majoritar privat, cu sediul 
social în România. Nu exist< limit<ri legate de dimensiunea sau sectorul de activitate al 
companiilor. 軍inând cont de structura actual< a agen郡ilor economici activi în România, precum 
群i de cele mai dinamice segmente ale economiei, consider<m c< companiile din categoria IMM, 
precum 群i cele active în sectoare cu nivel ridicat de cre群tere 群i cu necesar substan郡ial de 
finan郡are, precum IT, energie vor fi principalele beneficiare ale acestui program, putând fi 
incluse în acest sens criterii de ierarhizare în cadrul grilei de evaluare. 

Cu privire la respectarea principiului DNSH, la nivelul fiec<rui proiect se va evalua activitatea 
întreprinderii sprijinite prin schema de digitalizare cu prevederile Anexei 1 din documentul de 
completare a Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European 群i al Consiliului din 18 
iunie 2020 privind instituirea unui cadru care s< faciliteze investi郡iile durabile 群i de modificare 
a Regulamentului (UE) 2019/2088.   

Costul estimat este de 200.000 EUR/pe companie pentru list<ri pe pia郡a principal< reglementat< 
群i 25.000 EUR/companie pentru pia郡a alternativ<. 

Mecanism de implementare:  

MIPE împreun< cu un administrator de schem< care va fi selectat ulterior vor elabora schema 
de ajutor de minimis, va lansa un apel de proiecte pentru intreprinderile beneficiare.  

La nivelul MIPE este implementat un sistem de management 群i control în conformitate cu 
Regulamentul 1303/2013 care poate fi replicat 群i în cadrul acestei componente. De asemenea, 
MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, poate delega monitorizarea proiectelor c<tre 
administrator. În acest caz, administratorul va monitoriza activitatea în baza unui actului de 
delegare în care vor fi prev<zute drepturile 群i obliga郡iile  acestuia, asigurându-se prin actul de 
delegare inclusiv un sistem de management 群i control eficient la nivelul administratorului, 
precum 群i posibilitatea unui sistem de m<suri corective ori de câte ori este necesar, inclusiv 
pentru reperformarea de verific<ri prin e群antion la nivelul beneficiarilor. 

Calendar de implementare: st
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Activitate Termen finalizare Institutii 

responsabile/coordonatoare 

Selectare administrator de 

gcheBă ｧi aadHbade gcheBa de 
BiCiBig ｧi <aCgade aae< 

Q2- 2022 MiCigmedp< ICｬegmiｨii<Hd ｧi 
PdHiecme<Hd EpdHaeCe ね ｧi 
posibil administrator de 

gcheBă 

Contractare aproximativ 280  

proiecte   

Q2 - 2025 MiCigmedp< ICｬegmiｨii<Hd ｧi 
PrHiecme<Hd EpdHaeCe ね ｧi 
posibil administrator de 

gcheBă 

Listare aproximativ 280 

intreprinderi 

Q2 - 2026 MiCigmedp< ICｬegmiｨii<Hd ｧi 
PdHiecme<Hd EpdHaeCe ね ｧi 
posibil administrator de 

gcheBă 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

IMM-uri 群i intreprinderile mari, definite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Buget m<sur<: 35 mil. Euro 

Ajutor de stat:  

La nivelul beneficiarilor finali se are în vedere realizarea unei scheme de minimis în baza 
aplic<rii Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 
aplicarea articolelor 107 群i 108 din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene ajutoarelor 
de minimis. 

În cazul în care se va da în administrare schema de minimis, MIPE se va asigura c< nu sunt 
implicate elemente de ajutor de stat la nivelul acestuia, el fiind de fapt un partener de 
implementare, cu rol de vehicul, care transfer< întreaga sum< beneficiarilor finali.  

Se va avea în vedere respectarea prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013, inclusiv cele 
privind regula de cumul. 

 

M<sura 3 Suplimentarea bugetului 群i orientarea schemei de ajutor de stat spre investi郡ii 
semnificative, în special în zona de inovare 群i noi tehnologii aplicate în zona de producYie 

Contextul crizei economice generat de pandemie a avut un impact semnificativ asupra mediului 
de afaceri, acesta confruntându-se cu o accentuat< vulnerabilitate cauzat< de: reduceri 
semnificative ale fluxului de numerar, pierderi fiscale, disponibiliz<ri 群i chiar cu restrângerea 
sau sistarea temporar< a activit<郡ii. Aceast< situa郡ie este acutizat< de urm<toarele aspecte: 
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- insuficien郡a fondurilor necesare sus郡inerii ini郡iativelor antreprenoriale în domeniul 
economic, care s< contribuie la cre群terea competitivit<郡ii economice 群i s< favorizeze 
tranzi郡ia c<tre o economie durabil<; 

- sc<derea gradului de încredere în institu郡iile statului, care influen郡eaz< deciziile de 
investi郡ii. 

Consolidarea mediului de afaceri, asigurarea stabilit<郡ii 群i predictibilit<郡ii acestuia, precum 群i 
cre群terea competitivit<郡ii prin inova郡ie reprezint< liniile directoare principale ale politicii 
economice a Guvernului României. În condi郡iile în care mediul de afaceri reprezint< un element 
de importan郡< strategic< a cre群terii economice 群i a cre<rii de locuri de munc<, beneficiind din 
partea statului de politici publice care vizeaz<, printre altele, cre群terea accesului la finan郡are, 
este necesar< continuarea sus郡inerii mediul de afaceri prin m<suri de natura ajutorului de stat, 
încurajând participarea activ< a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre 
regiuni, atât prin stimularea realiz<rii de investiYii în active fixe de înalt< tehnologie, pentru 
realizarea de produse cu valoare ad<ugat< mare, cât 群i prin crearea de locuri de munc<. 
Asigurarea accesului la finan郡are a întreprinderilor, indiferent de dimensiunea lor, genereaz< 
un efect multiplicator cuantificabil în economie, scade presiunea asupra sistemului na郡ional de 
asigur<ri sociale prin reducerea 群omajului si cre群te calitatea vie郡ii. 

Obiectivele urm<rite sunt: 

• cre群terea gradului de con群tientizare a mediului de afaceri cu privire la faptul c< aceste 
m<suri reprezint< un instrument real de stimulare a atragerii de investi郡ii 群i a cre<rii de 
locuri de munc<; 

• asigurarea încheierii acordurilor pentru finan郡are pân< la finele anului 2023; 
• asigurarea efectu<rii pl<郡ii ajutorului de stat pân< la finele anului 2026; 
• monitorizarea permanent< a gradului de realizare a cheltuielilor eligibile în vederea 

realiz<rii acestora pân< în iulie 2026. 
 

Natura/tip 群i m<rime: 
 
Reforma urm<re群te selectarea proiectelor de finan郡are, care trebuie s< demonstreze c< nu 
afecteaz< semnificativ mediul înconjur<tor. Astfel, proiectele aprobate vor prezenta elemente 
care demonstreaz< asigurarea protec郡iei mediului înconjur<tor, respectiv utilizarea unor 
tehnologii de eliminare a de群eurilor sau de reciclare a acestora, retehnologizarea în scopul 
protej<rii mediului, achizi郡ionarea activelor eficiente din punct de vedere energetic, utilizarea 
energiei regenerabile, utilizarea materiei prime reciclate etc. 
 
Pe cine/sau ce vizeaz< reforma: 
Beneficiarii finali sunt întreprinderi nou înfiinYate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau 
întreprinderi mari, cu personalitate juridic<, care solicit</au primit acord pentru finan郡are, dup< 
februarie 2020, în baza schemei de ajutor de stat administrate de Ministerul Finan郡elor, în baza 
Hot<rârii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca 
obiectiv stimularea investi郡iilor cu impact major în economie. 
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Reforma presupune introducerea în cadrul schemei de ajutor de stat a unor condi郡ii distincte, 
clare, care s< conduc< la selectarea acelor proiecte de investi郡ii care demonstreaz< existen郡a 
unor solu郡ii de asigurarea a retehnologiz<rii, automatiz<rii 群i digitaliz<rii companiilor, a 
protec郡iei mediului înconjur<tor, avându-se în vedere utilizarea unor tehnologii de eliminare a 
de群eurilor sau de reciclare a acestora, retehnologizarea în scopul protej<rii mediului, 
achizi郡ionarea activelor eficiente din punct de vedere energetic, utilizarea energiei regenerabile, 
utilizarea materiei prime reciclate etc. 

Aceste condi郡ii nu exist< la acest moment în cadrul schemei de ajutor de stat administrate de 
Ministerul Finan郡elor. Men郡ion<m c< dup< februarie 2020 au fost emise acorduri pentru 
finan郡are din care vor fi selectate pentru plata ajutorului de stat, în baza acestei reforme, doar 
proiectele aprobate care vor putea demonstra achizi郡ia de echipamente de tehnologie înalt<, 
introducerea retehnologiz<rii, automatiz<rii industriale, digitaliz<rii 群i îmbun<t<郡irea calit<郡ii 
produselor/serviciilor ob郡inute, cu respectarea prevederilor legale. 
 
Implementare:  
Implementarea se va face de la administra郡ia public< central< doar prin Ministerul Finan郡elor 
de c<tre  personal specializat în implementarea m<surilor de ajutor de stat. 

Având în vedere necesitatea asigur<rii cre群terii ratei de absorb郡ie a fondurilor europene 群i a 
adopt<rii unor m<suri care s< conduc< la degrevarea bugetului de stat, consider<m oportun< 
includerea în PNRR a proiectelor de finan郡are aprobate în baza schemelor de ajutor de stat 
administrate de Ministerul Finan郡elor în perioada februarie 2020-decembrie 2023, cu plat< pân< 
în 2026.  

M<surile vizeaz< creşterea competitivit越Yii întreprinderilor din România prin finan郡area cu 
prec<dere a întreprinderilor care desf<群oar< activit<Yi economice în regiunile mai puYin 
favorizate, crearea unui num<r cât mai mare de noi locuri de munc< sustenabile, încurajarea 
transferului de know-how şi tehnologie modern<, atragerea de investiYii autohtone 群i str<ine 
sustenabile, toate acestea conducând la asigurarea unui efect multiplicator în economie, 
generarea de contribuYii la bugetul de stat 群i îmbun<t<Yirea standardelor de viaY<. 

Ajutor de stat: 

Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiYii, în cadrul schemei încluse în cadrul 
acestei reforme, se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaYa intern< în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014.  

Schema de ajutor de stat care face obiectul acestei reforme este elaborat< în conformitate cu 
art. 14 din GBER, dup< cum urmeaz<: 

Schem< de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiYiilor cu impact major în economie 
cu num<rul de referin郡< atribuit ajutorului de c<tre Comisie: 

SA.39743 (2014/X) 
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SA 45525 

SA 51825 

În cadrul acesei scheme se finan郡eaz< cheltuieli eligibile precum costurile f<r< T.V.A. aferente 
realiz<rii, respectiv achiziYion<rii, dup< caz, de active corporale (realizarea de construcYii, 
achizi郡ia de instalaYii tehnice, maşini şi echipamente noi) şi active necorporale (brevete, licenYe, 
know-how sau alte drepturi de proprietate intelectual<).  

Aceast< schem< a fost implementat< începând cu anul 2014 群i au fost adaptate permanent 
nevoilor mediului de afaceri, ultima modificare adus< în august 2020, vizând flexibilizarea 
condi郡iilor de ob郡inere a ajutoarelor de stat pentru a ajuta investitorii s< ajung< la rezultatele 
financiare proiectate. A fost actualizat<, în consecin郡<, legisla郡ia conex< (Ghidul solicitantului 
群i Ghidul de plat<, aferente fiec<rei m<suri).  

De asemenea, a fost creat< o platform< electronic<, care urmeaz< s< fie activat< în curând, prin 
care întreprinderile pot depune on-line documenta郡ia necesar< ob郡inerii ajutorului de stat, care 
permite coresponden郡a direct< cu beneficiarii ajutorului de stat 群i asigur< o monitorizare în timp 
real a realiz<rii investi郡iei. 

Pentru asigurarea transparen郡ei 群i extinderea accesului mediului de afaceri la informa郡ii privind 
implementarea acestor m<suri, pe site-ul Ministerului Finan郡elor a fost creat< o sec郡iune 
dedicat<, ”Investitorul informat - Ajutor de stat”. Totodat<, prin aceast< sec郡iune întreprinderile 
au posibilitatea s< solicite clarific<ri cu privire la criteriile 群i condi郡iile de ob郡inere a ajutorului 
de stat, accesând ”Formular întreb<ri”, sau s< solicite întâlniri tehnice cu exper郡i în domeniul 
ajutorului de stat din cadrul ministerului pentru clarificarea solicit<rilor de completare a 
cererilor de acord sau a cererilor de plat<. 

În ceea ce prive群te alocarea de resurse umane, sunt create structuri care asigur< toate etapele 
de implementare a proiectului: acordare, plat< a ajutorului de stat, monitorizarea ajutorului de 
stat acordat, majoritatea responsabililor cu implementarea m<surilor activând în domeniu din 
anul 2007. 

Conform prevederilor legale, acordurile pentru finanYare se pot emite pân< la data de 31 
decembrie 2023, cu respectarea legislaYiei în domeniul ajutorului de stat şi a h<rYii regionale 
autorizate de Comisia European<, în limita bugetului anual alocat schemei. Plata ajutorului de 
stat se efectueaz< pân< în anul 2028, în baza acordurilor pentru finanYare emise. În situa郡ia 
includerii acestor m<suri în PNRR, vor fi selectate proiecte finalizate pân< în iulie 2026, astfel 
încât s< se poat< asigura plata pân< la finele anului 2026.  

În perioada martie-decembrie 2020 au fost aprobate 29 de proiecte pentru finan郡are în valoare 
de cca 350 mil euro (cheltuial< eligibil< + neeligibil<), valoarea ajutorului de stat fiind de cca 
81 mil.euro. 

Tendin郡a acestor m<suri este aceea de a  asigura cre群terea competitivit<郡ii mediului de afaceri 
prin acces la retehnologizare, automatiz<ri industriale, digitalizare 群i prin îmbun<t<郡irea calit<郡ii 
produselor 群i serviciilor ob郡inute de acestea. Dintre proiectele aprobate dup< februarie 2020 st
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exist< 群i proiecte care s-ar încadra în cerin郡ele reformei a群a cum rezult< 群i din urm<toarele 
exemple: 

• dezvoltare de software a centrului de inginerie, care va presta servicii de dezvoltare de 
algoritmi 群i programe software, incluzând algoritmi cu inteligen郡< artificial< pentru 
industria auto; 

• unitate de produc郡ie - panifica郡ie; proiectul tehnologic este aliniat unei func郡ion<ri la un 
nivel avansat de eficien郡< economic<, energetic<, ecologic< 群i logistic< – elemente care se 
vor reflecta într-un cost de produc郡ie sc<zut 群i vor asigura 群i din acest punct de vedere un 
avantaj concuren郡ial consistent; 

• fabricarea unor grupe de produse de ambalare ecologice (din material biodegradabil) prin 
asigurarea unui flux tehnologic continuu 群i economic, cu procese inovatoare; 

• investi郡ie greenfield pentru înfiin郡area unei unit<郡i de reciclare 群i valorificare de群euri; 

• fabric< de suplimente alimentare şi produse farmaceutice - echipamentele ce se vor 
achizitiona vor fi echipamente noi, performante, care asigur< respectarea cerin郡elor privind 
protectia mediului înconjurator 群i a celor legate de siguran郡a 群i protec郡ia muncii. 

Totu群i, pentru a fi eligibile pentru finan郡area pe PNRR trebuie s< prezinte informa郡ii 群i 
documente prin care s< demonstreze cerin郡ele Reformei, conform actelor normative 群i ale 
legisla郡iei conexe ce urmeaz< a fi completat<. 

Proiectele selectate asigur< trecerea la un model economic durabil 群i favorabil incluziunii, 
facilitate de o difuzare 群i o adoptare pe scar< larg< a tehnologiilor digitale 群i curate, asigur< un 
efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiYii conexe şi 
dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii, motiv pentru care este necesar sus郡inerea 
proiectelor pentru întreprinderi mari în paralel cu cele pentru IMM-uri. 

Sesiunile pentru depunerea de cereri de acord pentru finan郡are sunt deschise continuu 群i se 
efectueaz< pl<郡i în baza acordurilor aprobate. La dispozi郡ia solicitan郡ilor/beneficiarilor sunt o 
serie de machete create pentru a facilita completarea 群i furnizarea unor informa郡ii corecte 群i 
complete, astfel reducându-se timpul de completare, dar 群i timpul de evaluare. 

Orizont de timp:  implementarea se va finaliza pân< la sfâr群itul anului 2026. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv Ministerul Finan郡elor a întreprins demersurile necesare 
pentru completarea cadrului legal existent, având în vedere urm<toarele aspecte: 

1. Introducerea a dou< m<suri dedicate pe de o parte solicitan郡ilor de ajutor de stat care doresc 
s< investeasc< în retehnologizarea, automatizarea 群i digitaliz<rii companiilor 群i pe de alt< parte 
solicitan郡ilor care doresc s< valorifice rezultatele unor procese inovative prin produc郡ia la scar< 
larg< în vederea introducerii acestora pe pia郡a concuren郡ial<. 

2. Introducerea condi郡iilor care impun achizi郡ia activelor care nu afecteaz< în mod semnificativ 
mediul înconjur<tor , având în vedere sprijinirea companiilor pentru finan郡area  procesele de 
produc郡ie care respect< mediul 群i pentru utilizarea eficient< a resurselor: 
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a) Condi郡ii referitoare la protec郡ia mediului înconjur<tor vor fi stabilite în acord cu legisla郡ia 
na郡ional< privind protec郡ia mediului 群i ca urmare a discu郡iilor cu ministerul de resort 

 Astfel, utilizarea unor tehnologii de eliminare a de群eurilor sau de reciclare a acestora, 
achizi郡ionarea activelor eficiente din punct de vedere energetic, utilizarea energiei regenerabile, 
precum 群i utilizarea materiei prime reciclate etc. pot constitui criterii pentru selectarea 
proiectelor. 
b) îndeplinirea condi郡iilor de eligibilitate la care facem referire la punctul anterior este 
certificat< printr-un raport de expertiz< tehnic< elaborat de un evaluator autorizat care va fi 
prezentat la momentul finaliz<rii investi郡iei. 

3. Crearea unor facilit<郡i pentru poten郡ialii beneficiari care sporesc gradul de atractivitate al 
schemei de ajutor de stat: 

a) sc<derea contribu郡iei la dezvoltarea regional< cu un anumit procent fa郡< de valoarea 
ajutorului de stat solicitat sau eliminarea acesteia, în func郡ie de tipul de m<sur< ales de solicitant  

b) Sc<derea valorii minime a investi郡iei ini郡iale de la 1 mil. Euro la 500 mii euro pentru m<surile 
nou introduse.                  

Proiectul de modificare a actului normativ este deja în lucru, MF propunându-群i aprobarea 
acestuia cel târziu în trimestrul 3. 

De asemenea, se lucreaz< la modificarea Ghidului solicitantului 群i a Ghidului de plat<, acestea 
fiind aprobate tot în trimestrul 3. Aceste ghiduri vor con郡ine detalii cu privire la modul de 
respectare 群i de verificare a condi郡iilor de eligibilitate impuse de aceast< reform<. 

Actele normative 群i legisla郡ia conex< vor fi publicat< în Monitorul Oficial 群i pe site-ul MF la 
rubrica Investitorul Informat – Ajutor de stat. 

Indicatori opera郡ionali: 

• Punerea în func郡iune a platformei electronice de depunere on-line a cererilor de acord 
pentru finan郡are 群i a cererilor de plat< (S2 - 2021). 

Buget estimat:    100 milioane euro. 

軍inând cont de faptul c< schemele de ajutor de stat sunt multianuale, estimarea costurilor a fost 
fundamentat< având în vedere acordurile emise în perioada februarie 2020-2023, cu plat< în 
perioada 2021-2026. 

M<sura 4 Schem< de ajutor de stat pentru investi郡ii în digitalizare, tehnologii avansate 群i 
securitate cibernetic< 

Aceast< m<sur< este în prezent în preg<tire la nivelul Ministerului Finan郡elor 群i î群i propune s< 
finan郡eze activit<郡i în domeniul transform<rii digitale (codurile propuse la acest moment în mod 
indicativ fiind 010, 010a, 010b, 021c 群i 021d) în baza unei scheme de ajutor de stat în baza 
Regulaemntului 651/2014 pentru ajutorul regional. 

Buget estimat: 100 mil euro 
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Investi郡ia 3. Investi郡ii inovative în microelectronic< (consor郡iu IPCEI) 

Uniunea European< a definit componentele 群i sistemele microelectronica ca fiind condi郡ia 
esen郡ial< a unei digitaliz<ri sustenabile. Investi郡iile prev<zute vor fi implementate în cadrul unui 
Proiect Important de Interes Comun European în Microelectronic< (IPCEI-ME) la care au 
aderat 22 de State Membre ale Uniunii Europene, inclusiv  România, pentru a r<spunde 
provoc<rilor tehnologice, societale 群i de securitate în Europa. 

În România exist< insule de competen郡< în tehnologia 群i aplicarea procesoarelor 群i produselor 
semiconductoare, atât datorit< unei 群colii na郡ionale cu tradi郡ie în domeniu cât 群i dezvolt<rilor 
群i investi郡iilor publice 群i private recente, al c<ror impact asupra dezvolt<rii economice 群i 
societale a 郡<rii r<mâne îns< sub poten郡ial.   

Obiectivele proiectului constau în: 

• structurarea 群i dezvoltarea competen郡elor de concep郡ie, fabrica郡ie 群i aplicare a 
componentelor 群i sistemelor microelectronice într-un ecosistem na郡ional coerent. 
Incluse sunt marile întreprinderi 群i întreprinderile mici 群i mijlocii, cercetarea 
institu郡ional<, cercetarea academic< 群i sistemul educa郡ional la toate nivelele 

• securizarea propriet<t<郡ii intelectuale 群i a accelera aplicarea tehnologiilor avansate în 
domenii esen郡iale ale economiei na郡ionale cum sunt industria automobilului, s<n<tatea 
sau agricultura de precizie 

• coordonare cu capabilit<郡ile 群i necesit<郡ile existente la nivel european. 

În mod specific, facilitarea particip<rii în IPCEI-ME (Scale-up A.5) prin:  

• (Scale-up A.9) Crearea unui centru na郡ional de tehnologii avansate, specializat în 
subiecte/etape tehnologice specifice 群i micro-produc郡ie. 

• (Scale-up A.2) Patru centre Digital Innovation Hub’s în tehnologii avansate de componente 
群i sisteme microelectronice specializate în urm<toarele domenii: 

1) (Scale-up A.9) Design, prototipare 群i validare de ciple郡i securiza郡i cu protec郡ia 
propriet<郡ii intelectuale 

2) (Scale-up A.2) Tehnologii avansate de integrare heterogen< 群i 3D, prototipuri 
securizate cu protec郡ia propriet<郡ii intelectuale 

3) (Scale-up A.1) “High Performance Computing” facilitând simularea predictiv<, 
prototipare virtuala, validare experimental< 群i certificare rapid< pentru condi郡ii extreme 
de compatibilitate electromagnetic<, fiabilitate 群i ciber-securitate st
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4) (Scale-up A.7) Arhitecturi pentru inteligen郡< artificial< incluzând stocarea datelor brute 
de tip “Big Data” si calculul în Cloud, conectivitate 5G 群i 6G, Industrie 4.0&5.0, 
demonstratori de sisteme autonome interconectate 

• (Scale-up A.7) Dezvoltarea de programe de asisten郡< pentru companiile active în 
dezvoltarea sitemelor embedded eficiente din punct de vedere energetic 

Rolul de preg<tire 群i coordonare a proiectului revine în România autorit<郡ilor na郡ionale, asistate 
de Grupul de Lucru reprezentativ organizat sub egida Academiei Române deschis tuturor 
contribuitorilor publici 群i priva郡i.  

Coordonare european<: Reprezentan郡ii Grupului de Lucru particip< al<turi de delega郡ii 
autorit<郡ilor na郡ionale la defini郡ia IPCEI-ME cu obiectivul de a preg<ti documentele necesare 
notific<rii c<tre sfâr群itul anului. Detaliile contribu郡iilor actorilor din România se vor preciza în 
cursul acestui proces.  

Coordonare na郡ional<: Proiectul acesta ambi郡ios va cere un volum financiar care dep<群e群te 
resursele alocabile prin Planul Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡<, astfel încât activit<郡ile vor 
fi coordonate cu alte mecanisme: 

- Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, între care cele r<spunzând la apelurile de 
proiecte, inclusiv linii pilot, pe care le va lansa Întreprinderea Comun< pentru 
Tehnologii Digitale Esen郡iale (KDT JU) în programul Orizont Europa 

- Ac郡iuni co-finan郡ate prin Planul opera郡ional de cercetare-inovare-dezvoltare 群i 
instrumente financiare, accesând Fonduri Europene planurile opera郡ionale, centrale 群i 
regionale, care acceseaz< Fondurile structurale 群i de investi郡ii europene  

- Planurile opera郡ionale de specializare inteligent< regional< 

- Schemele de ajutor de stat pentru stimularea investi郡iilor strategice pentru noi activit<郡i 
economice, luând în considerare 群i orient<rile privind IPCEI comunicate de institu郡iile 
europene. 

Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene va participa din partea Guvernului României la 
acest IPCEI. Alte ministere vor putea de asemenea sa participe cu expertiz<. 

Grupul 郡int< include to郡i actorii din lan郡ul de valori în componente 群i sisteme microelectronice, 
dup< cum rezult< din exemplele urm<toare care listeaz< o parte dintre entit<郡ile angajate activ 
în Grupul de Lucru sau care au r<spuns la apelurile autorit<郡ilor na郡ionale, reprezentând doar 
un subset al participan郡ilor poten郡iali: 

• Întreprinderi mari: Continental Automotive România (utilizator/ tehnologie),  
Bosch (utilizator/ tehnologie),  Siemens Manufacturing - Simea (utilizator), 
Infineon Technologies România (tehnologie), NXP România (tehnologie) precum st
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群i alte intreprinderi reprezentate de Camera de Comer郡 群i Industrie Româno-
German< -  AHK România 群i de Parteneriatul Auto Român  

• Întreprinderi mici 群i mijlocii, fie direct (AlfaRom, EASYIC SRL, SYSWIN 
SOLUTIONS SRL) fie prin asocia郡iile industriale care le reprezint< (ARIES, 
APTE) 

• Cercetare institu郡ional<: Institutul Na郡ional de Cercetare Dezvoltare în 
Microtehnologii „IMT Bucure群ti” 

• Cercetare universitar< 群i înv<郡<mânt superior: Universitatea Politehnica Bucure群ti, 
Universitatea Politehnica Timi群oara, Universitatea Tehnic< Cluj/Napoca, 
Universitatea Tehnic< Ia群i 

Declara郡ia Comun< “Member States Declaration on Processors and Semiconductor 
Technologies” din 7 decembrie 2020 a fost semnat< de 22 de State Membre, iar activitatea de 
structurare a propunerii este demarat< 群i are loc sub coordonare european<. În viitorul apropiat 
vor avea loc „matching events” pentru a identifica participan郡i din diferite State membre care 
vor conlucra în acelea群i sub-proiecte. 

Aceast< investi郡ie are 群i o parte de reform<. Ea va conduce la structurarea ecosistemului român 
de concep郡ie, dezvoltare, prototipare, validare 群i aplicare a componentelor prin integrarea 
insulelor de excelen郡<, completarea cu capabilit<郡i absente sau insuficiente 群i racordarea 
activit<郡ilor la efortul european în cadrul IPCEI-ME-2. 

Fondurile alocate pentru acest proiect din PNRR se ridic< la o prima rezervare de minim 250 
de milioane de euro. Aceste fonduri pot fi considerate ca “seed funding”.  

 

Investia 4. Investi郡ii în cercetare, dezvoltare 群i inovare 

I.4.1. Program de mentorat Orizont Europa. 

Provoc<ri reform</investi郡ii 

România particip< la Programul Cadru (FP) din anul 1998, având pân< în prezent experien郡a 
particip<rii la FP5 群i FP6 (în calitate de membru asociat) 群i la FP7 群i Horizon 2020 (în calitate 
de stat membru). 6,4 Euro/ loc. este suma atras< de participan郡ii români la competi郡iile FP 
(2007-2013), o valoare de aproape 15 ori mai mic< decât media european< a programului, de 
95,2 Euro/ loc. 

ズ Rata de succes a aplican郡ilor români la Orizont 2020 este similar< mediei europene, dar 
sumele atrase sunt modeste; st
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ズ Ponderea cheltuielilor pentru programele de cercetare coordonate transna郡ional (i.e. ERA-
NETs, JPIs, EUREKA, ESA etc.) în totalul cheltuielilor CDI dep<群e群te semnificativ media 
statelor UE, ceea ce demonstreaz< un interes ridicat pentru interna郡ionalizare; 

ズ Vizibilitatea internaYional< a cercet<torilor 群i a rezultatelor cercet<rii româneşti ramane 
redus<.  

ズ Pân< în noiembrie 2020, prin Horizon 2020 a fost finan郡at un num<r de 31.003 de proiecte 
cu 152.199 de participan郡i, din care România particip< la 898 de proiecte (reprezentând 
3,55% din total), cu 1.379 de participan郡i (reprezentând 1,03% din total). 

Recomand<ri specifice de 郡ar<: 

România  ocup< în continuare unul dintre ultimele locuri din UE, în ceea ce prive群te publica郡iile 
群tiin郡ifice 群i publica郡iile interna郡ionale importante. 

Cooperarea dintre mediul academic 群i mediul de afaceri are loc în principal pe o baza ad hoc 
群i exista blocaje normative 

Obiectiv: 

Obiectivul vizeaz< cre群terea capacit<郡ii actorilor interesa郡i din România de a participa la 
proiecte Horizon Europe prin mentoring dar si sustinerea dezvoltarii excelentei organizatiilor 
castigatoare sau in vederea participarii cu succes la programele europene CDI si competitii 
transnationale etc.  

Descrierea investi郡iei: 

Program de mentorat Orizont Europa- prin care institu郡iile /organiza郡iile din Romania care vor 
s< depun< o propunere la Programul Orizont Europa în calitate de coordonator:  

錨 primesc un sprijin financiar (voucher) prin care pot achita servicii: a) de /scriere de 
propuneri de proiect Orizont Europa pentru persoane fizice autorizate sau firme de 
consultanta din RO si UE; b) staff exchange in organiza郡ii de succes din UE, cu 
experienta în scrierea de proiecte europene pentru dobândirea competentelor respective 
(1-3 luni); c) stagii in organizatii din UE, implicate in   proiecte deja finantate prin 
Orizont 2020 & Orizont Europa ( maxim 3 luni) in vederea participarii la diverse 
activitati asociate proiectelor in derulare in vederea scrierii unor propuneri de proiect 
Orizont Europa, derivate din proiectele deja finantate; d) de participare la cursuri de 
scriere de propuneri de proiect Orizont Europa si de management proiecte Orizont 
Europa din Ro si UE. Voucher-ul este considerat  pl<tibil dac< propunerea depusa in 
cadrul competitiilor la Orizont Europa este eligibila, si  trece cel putin un prag la unul 
din criteriile de evaluare din programul Orizont Europa. Maxim 10000 EUR st
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錨 primesc sprijin financiar pentru participare la evenimente de brokeraj relevante 
european; Voucher-ul este considerat  pl<tibil dac< propunerea depusa ca urmare a 
participarii la eveniment este eligibila, la programul Orizont Europa. Maxim 1000 EUR 

錨 Voucher pentru utilizare servicii CDI ale infrastructurii de cercetare ELI-NP pentru 
depunerea de propuneri de proiecte declarate eligibile la Orizont Europa, in parteneriat 
cu organizatii de cercetare din afara RO. Maxim:  4 vouchere de 10 000 EUR per proiect 
depus si declarat eligibil la Orizont Europa (maxim 20 vouchere pe perioada PNRR). 

Mecanism de implementare: 

Vouchere vor fi  alocate în regim competitiv .  Voucherele pentru ELI NP vor fi alocate dupa 
evaluarea internationala a propunerilor de proiect. Acestea vor contine referiri la competitiile 
de la  Orizont Europa, dupa caz.  

Vor fi implementate prin agen郡iile executive din subordine. 

Calendar de implementare: 

Activitate Termen 

finalizare 

Institutii 

responsabile/coordonatoare 

AadHbade gcheBa Q2 - 2022 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Lansare apel Q3 - 2022 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Finalizare implementare Q2 - 2026 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Buget investi郡ie: maxim 5 milioane EUR 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

Organizatii CDI publice sau private,cercetatori, personal cu pregatire economica sau juridica  
din organizatii CDI publice sau private ( care sa se specializeze ulterior in scrierea de propuneri 
de proiect la Orizont Europa). 
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Ajutor de stat:  

Masura va fi finantata printr-o schema de minimis, schema supusa avizarii Consiliului 
Concurentei , fara a fi necesara notificarea la CE. 

Valorile voucherelor acordate se incadreaza in prevederile legislatiei privind ajutorul de stat 
pentru intreprinderi si corespunde cu Comunicarea COM privind Cadrul pentru ajutoarele de 
stat pentru cercetare, dezvoltare 群i inovare(2014/C 198/01) si cu GBER. 

Astfel, masura de sprijin se incadreaza in prevederile art 25 din GBER (Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108 din tratat)– schema fiind 
exceptata de la obligatia notificarii la Comisia Europeana. Se va avea in vedere in momentul 
scrierii pachetului de informatii pentru competitie, ca beneficiarul grantului sa nu fie 
intreprindere in in dificultate. Pragurile de la notificare de la art.4 din GBER sunt respectate. 

Complementaritatea cu alte componente: PNCDI – programul 3.6 – premierea castigatorilor la 
Orizont 2020. 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are:  

POCIDIF, fondurile na郡ionale CDI care pun accentul pe difuzarea cuno群tin郡elor 群i tehnologiilor 
existente, încurajarea cercet<rii în întreprinderi 群i sus郡inerea ecosistemelor de inovare local< 群i 
cu  Programul Orizont Europa, care sprijin< ”excelen郡a european<” având în vedere evolu郡ia 
rapid< a cercet<rii 群i inov<rii în contextul concuren郡ei globale. 

Contribu郡ia la pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu dizabilit<郡i: 

Egalitatea de tratament 群i de 群anse între femei 群i b<rba郡i este o constanta a preocuparilor 
Ministerul Cercet<rii, Inov<rii şi Digitaliz<rii. In programele si initiativele menite a sprijini 
mobilitatea cercetatorilor si internationalizarea entitatilor din sistemul CDI, aceasta va fi 
asigurat< 群i promovat< prin stabilirea unor condi郡ii identice de participare la competitii si de 
angajare in proiecte internationale, prin incurajarea asigurarii unui echilibru de gen, prin 
obligativitatea unei remunerari egale pentru munc< de valoare egal< (principiul acordarii unui 
salariu egal unui cercetator, indiferent de afilierea institutionala). In acest fel se va contribui 
direct la indeplinirea obiectivelor Strategiei privind egalitatea de gen.  

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Investitia adreseaza  - Recalificarea 群i perfec郡ionarea componenta 7 –din cadrul  „Strategiei 
anuale pentru 2021 privind cre群terea durabil< COM(2020) 575 final, pentru a conslida 
potentialul de inovare si crestere economica. 
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I.4.2. Sus郡inerea unor centre de competenta in vederea consolidarii excelen郡ei pentru o 
participare de succes  la misiunile din Orizont Europa 

Sustinerea participarii RO la misiunile din Orizont Europa : sustinerea financiara organiza郡iilor 
române群ti cu proiectele CDI, aflate pe agenda misiunilor din Orizont Europa în regim 
competitiv, prin care s< se ob郡in< un impact sistemic transformator pentru societate.  

Provoc<ri reform</investi郡ii 

Conform  EIS 2020, România ocupa ultimul loc În UE fiind considerat< inovator modest. 
Atractivitatea sistemului na郡ional CDI este definita prin :  nr de co-publicatii stiintifice 
internationale (28.7),  cele mai citate publicatii ( 36.2) 群i num<r de studenti str<ini la doctorat 
(23.6).  

In ce prive群te cofinan郡area privat< a cheltuielilor publice de CD, România are un scor bun  de 
65.15 la acela群i nivel cu Italia (67.92), ceea ce arat< c< m<surile de atragere a mediului privat 
în proiecte CD au dat rezultate bune 群i reprezint< un mecanism prin care cercetarea 群i inovarea 
vin în sprijinul nevoilor mediului privat. Pe primul loc din UE se situeaz< Germania cu 149.28. 
Investi郡iile sub forma de cheltuieli de CD în sectorul privat sunt de 21.48 pentru Romania 
(aproximativ la nivelul Maltei), fiind situat< înainte Ciprului  (13.38) 群i Letonia (10.15). 

Pân< în noiembrie 2020, prin Horizon 2020 a fost finan郡at un num<r de 31.003 de proiecte cu 
152.199 de participan郡i, din care România particip< la 898 de proiecte (reprezentând 3,55% din 
total), cu 1.379 de participan郡i ( reprezentând 1,03% din total). 

Recomand<ri specifice de 郡ar<: 

Principalele probleme identificate în  Raportul de 郡ar< din 2020 privind România sunt:  

a) 郡ara ocup< în continuare unul dintre ultimele locuri din UE, în ceea ce prive群te publica郡iile 
群tiin郡ifice 群i co-publicatiile interna郡ionale importante;  

b) 郡inta na郡ional< 2020 (1% din fonduri publice) nu a fost atins< 群i nu exist< m<suri de 
reglementare pentru a cre群te calitatea cercetarii-dezvoltarii 群i a inov<rii; 

c) cooperarea dintre mediul academic 群i mediul de afaceri are loc în principal pe o baza ad hoc 
群i exista blocaje normative 

Obiectiv:  

Crearea a 5 centre de competen郡< la nivel na郡ional pentru domeniile de importanta strategica 
adresate de misiunile Orizont Europa,: 1)cancer, 2) adaptarea la schimb<rile climatice inclusiv 
transformarea societal<, 3)oceane s<n<toase, ape de interior si zona costiera, 4)ora群e 
inteligente, climatic neutre si 5) s<n<tatea solului si a alimentelor. 
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Descrierea investi郡iei 

Având in vedere domeniile de importanta strategica adresate de misiunile Orizont Europa: 
cancer, adaptarea la schimb<rile climatice inclusiv transformarea societal<, oceane s<n<toase, 
ape de interior si zona costiera, ora群e inteligente, climatic neutre si s<n<tatea solului si a 
alimentelor si modul in care activit<郡ile CDI pot contribui la rezolvarea problemelor 
comunit<郡ilor locale se propune stabilirea a 5 centre de competenta la nivel na郡ional (cate unul 
pentru fiecare misiune) pentru a oferi dimensiunea na郡ional< a 郡intelor asumate de fiecare 
misiune la nivel comunitar.  Aceste 5  centre de competen郡< (cate unul pentru fiecare misiune), 
v<zute ca re郡ele de excelen郡< virtuale,  cu structura flexibila (in, out)  care reunesc institu郡ii 
relevante, publice si private si care dezvolta împreun< o agend< strategic< de cercetare 群i 
inovare care sa fie conexat< cu agenda european< a misiunii respective 群i s< ajute la 
implementarea ei.  

Vor fi sus郡inute activit<郡i CDI, upgrade al infrastructurilor de cercetare cu accent pe tehnologii 
digitale inovative, dar si activit<郡i suport (studii etc.), inclusiv a unui roadmap national al 
infrastructurilor de cercetare existente pe domeniul misiunii respective ,acestea din urma cu 
impact direct asupra îmbun<t<郡irii percep郡iei societ<郡ii cu privire la  rezultatele cercetarii si 
inovarii care genereaza impactul misiunii. Fiecare centru de competenta va beneficia de 
sprijinul si implicarea autorit<郡ilor publice centrale 群i/sau locale, ca subcontractori sau 
beneficiari dupa caz, dar si ONG-uri tematice, scoli, licee , cu rol in diseminarea rezultatelor 
si/sau dezvoltarea de politici de valorificare a rezultatelor CDI ob郡inute pentru îmbun<t<郡irea 
vie郡ii cet<郡enilor. Vor fi organizate campanii interactive de promovare a rezultatelor misiunii 
europene cu impact asupra vietii cetatenilor  Centrele de competenta vor asigura monitorizarea 
implementarii misiunii Orizont Europa in Romania prin mecanisme de monitorizare 
regional/national,evaluare si defini indicatori pentru activitatile CDI si activitatile conexe 
derulate.Aspecte precum: genul, varsta, variatiile regionale, factorii socio-economici si 
culturali vor fi luate in considerare, acolo unde este cazul.  

Proiectele vor fi selectate competitiv, în mod transparent 群i sunt axate pe obiective 群i activit<郡i 
de cercetare, dezvoltare 群i inovare ambi郡ioase, bazate pe criteriul excelen郡ei 群i orientate asupra 
impactului, dar realiste. Pentru fiecare misiune, obiectivele, bugetul, 郡intele, domeniul de 
aplicare, indicatorii 群i obiectivele de etap< ale acestora vor fi stabilite prin raportare la 
informa郡iile din planurile strategice de CDI ale misiunii respective 群i din programele de lucru 
Orizont Europa. Acestea asigur< o participare de success la misiunile din Orizont Europa, cu 
componenta de dezvoltare de politici de valorificare a rezultatelor obtinute pentru 
îmbun<t<郡irea vie郡ii cet<郡enilor 群i cu implicarea autorit<郡ilor publice centrale 群i /sau 
locale. Membrii retelei vor avea ca obligatii contractuale, participare la competitiile Orizont 
Europa- componentele ERA CHAIR, twinning si teaming.   
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Activitate Termen finalizare Institutii responsabile/coordonatoare 

AadHbade gcheBa Q2 - 2022 Ministerul de resort cu amdibpｨii îC 
dHBeCip< cedcemădii-iCHｬădii 

Lansare apel Q3 - 2022 MiCigmedp< de degHdm cp amdibpｨii îC 
dHBeCip< cedcemădii-iCHｬădii 

Finalizare 

implementare 

Q2 - 2026 MiCigmedp< de degHdm cp amdibpｨii îC 
dHBeCip< cedcemădii-iCHｬădii 

Buget investi郡ie: 5 milioane EUR x 5 misiuni =25 milioane EUR 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: Organizatii CDI publice sau private 

Ajutor de stat:  

Masura va fi finantata printr-o schema GBER, prin respectarea Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108 din tratat si cu draftul de 
Comunicare al Comisiei privind Criteriile pentru analiza compatibilit<郡ii cu pia郡a intern< a 
ajutorului de stat destinat s< promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european 
comun. 

Valorile granturilor pentru activitati CDI acordate se incadreaza in prevederile legislatiei 
privind ajutorul de stat pentru intreprinderi si corespunde cu Comunicarea COM privind Cadrul 
pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare 群i inovare(2014/C 198/01) si cu GBER. 

Astfel, masura de sprijin se incadreaza in prevederile art 25 din GBER (Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108 din tratat)– schema fiind 
exceptata de la obligatia notificarii la Comisia Europeana. Se va avea in vedere in momentul 
scrierii pachetului de informatii pentru competitie, ca beneficiarul grantului sa nu fie 
intreprindere in in dificultate. Pragurile de la notificare de la art.4 din GBER sunt respectate. 

Complementaritatea cu alte componente: Cu componentele de mediu, digitalizare, sanatate , 
transport , avand in vedere ca misiunile sunt tematice. 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are:  

POCIDIF, fondurile na郡ionale CDI care pun accentul pe difuzarea cuno群tin郡elor 群i tehnologiilor 
existente, încurajarea cercet<rii în întreprinderi 群i sus郡inerea ecosistemelor de inovare local< 群i st
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cu  Programul Orizont Europa, care sprijin< ”excelen郡a european<” având în vedere evolu郡ia 
rapid< a cercet<rii 群i inov<rii în contextul concuren郡ei globale. 

Se va elabora un program în sinergie cu POCIDIF (proiecte tehnologice inovative)  群i în 
corela郡ie cu priorit<郡ile SNSICI si cu PNCDI IV ( instrumente de finan郡are care sa potenteze 
efectul sinergic al acestei masuri si sa asigure finan郡area upgrade la infrastructuri de cercetare 
deja existente 群i activitati CDI). 

Contribu郡ia la pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu dizabilit<郡i: 

Prin proiectele de investiYii propuse se va asigura egalitatea de şanse în ceea ce priveşte accesul 
la serviciile furnizate a tuturor persoanelor indiferent de sex, apartenenY< la grupuri minoritare, 
ras<, religie, etc. 

Entitatile romanesti din sistemul CDI prin participarea, in parteneriate internationale,contribuie 
la dezvoltarea unor misiuni cu pronuntat impact social: vizand adaptarea la schimb<rile 
climatice, inclusiv transformarea societ<郡ii, combatarea cancerului, s<n<tatea solului 群i a 
alimenta郡iei, ora群e inteligente 群i neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei sau 
oceane, m<ri, ape de coast< 群i interioare s<n<toase. 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

”Pactul ecologic european”, noua strategie de european< de cre群tere, care are scopul de 
transforma UE într-o economie neutr< din punctul de vedere al climei pân< în 2050(EC COM 
2019, 640). 

 

I.4.3. Sus郡inerea particip<rii RO 群i consolidarea excelen郡ei pentru o participare de succes  
la parteneriatele si misiunile CDI din Orizont Europa  

România particip< la ERA înc< de la crearea sa, din anul 2000 群i 群i-a definit, prin documentul 
strategic ”Romanian ERA Roadmap 2015-2020”, obiective 群i m<suri specifice, în raport cu 
cele 群ase priorit<郡i ale ERA. Raportul care prezint< progresul României în ERA (EC, 2019: 
ERA Progress Report România) scoate în eviden郡<  urm<toarele:pentru Prioritatea 2a 
(Cooperare transnaМional<), performan郡ele României sunt mixte: pe de o parte, România se 
situeaz< sub media european< pentru aloc<rile bugetare pentru colaborarea transna郡ional< R&D 
(1800 euro/ cercet<tor în România vs 3,739 euro/ cercet<tor în UE28, în anul 2016) 群i are 
performan郡e reduse în ceea ce prive群te co-publica郡iile interna郡ionale realizate în parteneriat cu 
al郡i cercet<tori din spa郡iul ERA (53 co-publica郡ii/1000 cercet<tori în România vs 71 în UE28, 
în anul 2016); pe de alt< parte, România aloc< cca 1200 euro/ cercet<tor pentru parteneriatele 
P2P (public-to-public), dublu fa郡< de media european< (558 euro/ cercet<tor în 2016).  

Aceast< investitie are o component< puternic< de “green” 群i “digital” prin faptul c<, asigur< 
suport financiar pentru peste 20 de misiuni 群i parteneriatele europene CDI din Programul 
Orizont Europa (2021-2027) din care men郡ion<m: “ Tehnologii digitale cheie (KDT)”, 
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Parteneriatul European pentru Cloud-ul 訓tiin郡ei Deschise, Parteneriatul European pentru 
evaluarea riscurilor substantelor chimice, Parteneriatul European pentru calculatoare de înalt< 
performan郡<, Parteneriatul European de promovare a tranzi郡iei urbane 群i pentru dezvoltare 
durabil<, Parteneriatul European pentru conservarea biodiversit<郡ii, Parteneriatul European 
pentru tranzi郡ia la energie curate, Parteneriatul European IMM-uri innovative, Parteneriatul 
European pentru securitatea accesului la ap< pe planet<, Parteneriatul European pentru o 
economie „albastr<”. 

Recomand<ri specifice de 郡ar< 

Principalele probleme identificate în  Raportul de 郡ar< din 2020 privind România sunt:  

a) 郡ara ocup< în continuare unul dintre ultimele locuri din UE, în ceea ce prive群te publica郡iile 
群tiin郡ifice 群i co-publicatiile interna郡ionale importante;  

b) 郡inta na郡ional< 2020 (1% din fonduri publice) nu a fost atins< 群i nu exist< m<suri de 
reglementare pentru a cre群te calitatea cercetarii-dezvoltarii 群i a inov<rii; 

c) cooperarea dintre mediul academic 群i mediul de afaceri are loc în principal pe o baza ad hoc 
群i exista blocaje normative. 

Obiectiv: stimularea si sustinerea participarii cercetatorilor romani la parteneriatele europene  
si misiunile CDI din Horizon Europe 

Descrierea investi郡iei 

Se va elabora un program în sinergie cu POCIDIF (proiecte tehnologice inovative)  群i în 
corela郡ie cu PNCDI IV ( instrumente de finan郡are care sa potenteze efectul sinergic al acestei 
masuri si sa asigure finan郡area upgrade la infrastructuri de cercetare deja existente 群i activitati 
CDI . 

Se are in vedere sus郡inerea financiara pentru activit<郡i complementare celor finan郡ate prin 
parteneriatele europene CDI  cu componenta green sau digital  ( care sunt evaluate global la 
nivel european) 群i/sau granturi alocate în regim competitiv pentru activit<郡i CDI care corespund 
agendei strategice a parteneriatului european si ajuta la construc郡ia na郡ional< a excelen郡ei pentru 
un domeniu considerat prioritar de România si au efect sinergic asupra participarii Romaniei 
la Orizont Europa.  

Proiectele vor fi selectate în mod transparent 群i sunt axate pe obiective 群i activit<郡i de cercetare, 
dezvoltare 群i inovare ambi郡ioase, bazate pe criteriul excelen郡ei 群i orientate asupra impactului, 
dar realiste.  

Categorii de cheltuieli avute în vedere sunt: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistica, 
cheltuieli de regie – maxim 25 % din valoarea proiectului, cheltuieli cu organizarea de 
evenimente, cheltuieli de deplasare. 

Mecanism de implementare 
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Granturi cu depunere continua alocate castigatorilor romani la parteneriatele si misiunile 
europene CDI si granturi alocate in regim competitiv pentru proiecte complementare CDI, ajuta 
la construc郡ia na郡ional< a excelen郡ei pentru un domeniu considerat prioritar de România. 

Calendar de implementare: 

Activitate Termen finalizare Institutii 

responsabile/coordonatoare 

AadHbade gcheBa Q2 - 2022 Ministerul de degHdm cp amdibpｨii îC 
dHBeCip< cedcemădii-iCHｬădii 

Lansare apel Q3 - 2022 MiCigmedp< de degHdm cp amdibpｨii îC 
dHBeCip< cedcemădii-iCHｬădii 

Finalizare 

implementare 

Q2 - 2026 MiCigmedp< de degHdm cp amdibpｨii îC 
domeniul cedcemădii-iCHｬădii 

Buget investi郡ie: 31 milioane euro;  

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: Organizatii CDI publice si private 

Ajutor de stat:  Masura va fi finantata printr-o schema GBER, prin respectarea Regulamentul 
(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108 din tratat si cu draftul de 
Comunicare al Comisiei privind Criteriile pentru analiza compatibilit<郡ii cu pia郡a intern< a 
ajutorului de stat destinat s< promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european 
comun. 

Valorile granturilor pentru activitati CDI acordate se incadreaza in prevederile legislatiei 
privind ajutorul de stat pentru intreprinderi si corespunde cu Comunicarea COM privind Cadrul 
pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare 群i inovare(2014/C 198/01) si cu GBER. 

Astfel, masura de sprijin se incadreaza in prevederile art 25 din GBER (Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108 din tratat)– schema fiind 
exceptata de la obligatia notificarii la Comisia Europeana. Se va avea in vedere in momentul 
scrierii pachetului de informatii pentru competitie, ca beneficiarul grantului sa nu fie 
intreprindere in in dificultate. Pragurile de la notificare de la art.4 din GBER sunt respectate. 

Complementaritatea cu alte componente: Cu componentele de mediu, digitalizare, sanatate , 
transport , avand in vedere ca misiunile sunt tematice. 
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Complementaritatea cu alte surse de finan郡are:  

Contribu郡ia la pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu dizabilit<郡i: 

Impact social 

a. cre群terea nivelului de preg<tire a angaja郡ilor organizatiilor CDI  in domenii de tehnologie 
medie si înalt<; 

b. dezvoltarea unei economii durabile 群i a unei calit<郡i a vie郡ii ridicat< prin utilizarea de 
produse/tehnologii/servicii inovative; 

Entitatile romanesti din sistemul CDI prin participarea, in parteneriate internationale, 
contribuie la dezvoltarea unor misiuni cu pronuntat impact social: vizand adaptarea la 
schimb<rile climatice, inclusiv transformarea societ<郡ii, combatarea cancerului, s<n<tatea 
solului 群i a alimenta郡iei, ora群e inteligente 群i neutre din punctul de vedere al impactului asupra 
climei sau oceane, m<ri, ape de coast< 群i interioare s<n<toase.  

De asemenea, prin incurajarea implicarii firmelor si entitatilor de cercetare in parteneriate 
internationale, ce vor viza inova郡ii în domeniul s<n<t<郡ii, tehnologii generice 群i digitale 
esen郡iale, oferirea unor solu郡ii bio durabile, trafic aerian, avia郡ie 群i c<i ferate în UE, metrologie, 
depozitarea hidrogenului 群i a energiei durabile, mobilitate curat<, conectat< sau investitii in 
IMM –uri inovatoare, se va realiza o conexiune mai buna între cercetarea 群i inovarea 
romaneasca si nevoile societ<郡ii 群i ale cet<郡enilor, cu o vizibilitate sporit< 群i un impact mai 
puternic. 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Investitia adreseaza in totalitate  - Recalificarea 群i perfec郡ionarea componenta 7 –din cadrul  
„Strategiei anuale pentru 2021 privind cre群terea durabil< COM(2020) 575 final, pentru a 
conslida potentialul de inovare si crestere economica. 

Investitia adreseaza  tranzitia digitala- componenta 6 Dezvoltarea si componentele 1 - 
Accelerarea –3 Reincarcarea si realimentarea ,- 4 Conectarea din cadrul  „Strategiei anuale 
pentru 2021 privind cre群terea durabil< COM(2020) 575 final prin sustinerea participarii 
Romaniei la parteneriatele europene CDI : “ Tehnologii digitale cheie (KDT)”, Parteneriatul 
European pentru Cloud-ul 訓tiin郡ei Deschise, Parteneriatul European pentru calculatoare de 
înalt< performan郡<, Parteneriatul European de promovare a tranzi郡iei urbane 群i pentru 
dezvoltare durabil<, Parteneriatul European pentru conservarea biodiversit<郡ii, Parteneriatul 
European pentru tranzi郡ia la energie curate. 

 

I.4.4. Program pentru atragerea resursei umane înalt specializate din str<in<tate în 
activit<郡i de CDI st
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România particip< la ERA înc< de la crearea sa, din anul 2000 群i 群i-a definit, prin documentul 
strategic ”Romanian ERA Roadmap 2015-2020”, obiective 群i m<suri specifice, în raport cu 
cele 群ase priorit<郡i ale ERA. Raportul care prezint< progresul României în ERA (EC, 2019: 
ERA Progress Report România) scoate în eviden郡< pentru Prioritatea 3 (O piaМ< a muncii 
deschis< pentru cercet<tori), ca România are performan郡e foarte reduse pentru indicatorul care 
vizeaz< ponderea studen郡ilor doctoranzi din alte 郡<ri UE în total doctoranzi (0,8% în România 
vs 7,1% în UE28 în 2016) 群i num<rul de anun郡uri de recrutare Euraxess la 1000 de cercet<tori 
(24,4 anun郡uri/ 1000 cercet<tori în România vs 42,1 anun郡uri/ 1000 cercet<tori în UE28). Doar 
14 organiza郡ii CDI din România au aderat la Carta European< a cercet<torului 群i la Codul de 
Conduit<. Progresul în implementarea Strategiei de resurse umane pentru cercet<tori (HRS4R) 
este si el limitat. Pe de alt< parte, 74% din cercet<torii români (vs 65% în UE28) se declar< 
satisf<cu郡i de sistemul de angajare (proceduri deschise, transparente, recrutare 群i progres in 
cariera bazate pe merit), fapt care plaseaz< România pe primele pozi郡ii ale clasamentului 
european pentru acest indicator.  

La nivel na郡ional, ponderea cercet<torilor în total personal C&D este relativ sc<zut<, fiind în 
2017 de 53% fa郡< de media EU de 63%. România are cea mai mare rat< de emigrare a celor cu 
studii universitare. Aceasta a crescut mai rapid decât num<rul absolven郡ilor de înv<郡<mânt 
ter郡iar în România (OECD, 2019).  

Recomand<ri specifice de 郡ar<: 

Conform EIS (2019), indicatorul resurse umane (indicator agregat format din absolven郡ii de 
doctorat; educa郡ie ter郡iar< 群i înv<郡are pe termen lung)  arat< ca România se afl< pe ultimul loc 
în Uniunea European< cu un coeficient de 13,64, la mare distan郡< de penultima clasat< Ungaria: 
51.48, în timp ce prima clasata din UE este Suedia, cu un coeficient de 216.98. 

Obiectiv:  Atragerea de resurse umane înalt specializate din afara  RO  群i orientarea activit<郡ilor 
CDI  spre tematicile 群i necesit<郡ile actuale la nivel na郡ional si european, pentru a echilibra 
investitia in infrastructuri de cercetare cu cea in resurse umane si a creste capacitatea 
institutionala de absorbtie de fonduri europene si stimularea parteneriatelor internationale 
institutionale .  

Descrierea investi郡iei 

Persisten郡a pandemiei COVID 19  a condus la apari郡ia PNRR ca mecanism de recuperare a 
lan郡urilor valorice globale 群i regionale 群i a accelerat necesitatea unor modific<ri semnificative 
în guvernanta sistemului CDI si a priorit<郡ilor economice 群i de cercetare la nivelul UE.  Având 
in vedere ca una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunt< organizatiile CDI din 
România este lipsa resursei umane de înalt< calificare, competitiva pe plan interna郡ional, acest 
instrument de finan郡are î群i propune cre群terea calitativ< a resursei umane de care aceste institutii 
au urgent nevoie. Astfel, obiectivul principal al acestei reformel este realizarea unui salt 
calitativ în vederea recuper<rii decalajelor pe care România le înregistreaz< fa郡< de media UE 
si fata de 郡<rile din regiune.  st
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M<sura se va implementa pe mai multe paliere: 

1. Evaluarea politicilor de resurse umane, a nevoilor în domeniul resurselor umane, 
precum 群i a cerin郡elor de formare pentru personalul din organizatia CDI (evaluarea 
organizatiei gazda in momentul aplicatiei pentru grant).  

2. Atragerea de cercet<tori de excelen郡< din afara 郡<rii în regim competitiv (români sau 
str<ini), în organizatii nationale CDI. 

Aceste obiective se pot îndeplini prin atragerea de cercet<tori de excelen郡< din afara 郡<rii 
(români sau str<ini) pentru care începerea continuarea sau revenirea la  o cariera de cercetare 
în România s< reprezinte o alternativa viabila. Se a群teapt< ca prin experien郡a dobândita în 
str<in<tate, ace群ti cercet<tori s< deschid< direc郡ii de cercetare noi sau sa aduc< un plus de 
performata celor existente, sa formeze grupuri de cercetare solide, sa atrag< la rândul lor al郡i 
cercet<tori din afara Romaniei si, nu in ultimul rând, sa atrag< cercetatori in formare si noi 
fonduri de cercetare. Se urm<re群te ca proiectele  de resurse umane din acest program s< atrag< 
fonduri în cuantum echivalent sau mai mare decât bugetul alocat, din programul Orizont 
Europa, din parteneriatele europene CDI 群i din alte programe si proiecte nationale si 
international, iar num<rul studen郡ilor la doctorat forma郡i prin aceast< ini郡iativ< s< reprezinte cel 
pu郡in dublul num<rului de proiecte. 

Un program pentru atragerea de resurse umane extrem de specializate în activit<郡i CDI din 
str<in<tate 群i p<strarea acestora în unit<郡ile CDI RO;  

• Granturi distribuite în regim competitiv pentru atragere a 100 de cercet<tori de 
top din afara României (granturi tip ERC cercetare fundamentala - 1.835 
milioane EUR/grant). O competiМie unic< cu depunere continua si evaluare 
secvenМial< va fi organizat< în anul 2022 cu evaluatori experМi internaМionali. 
Granturi cu durata de 3 ani 

Cheltuielile eligibile pentru granturi sunt:Cheltuieli de personal; Cheltuieli de logistica   ( 
maxim 10% din valoarea proiectului cheltuieli upgrade infrastructura de cercetare sau 
echipamente noi, si/sau vouchere de utilizare infrastructuri de cercetare localizate in alte 
organiza郡ii CDI publice sau private din RO); cheltuieli legate de open acces publica郡ii produse 
in timpul proiectului; cheltuieli de deplasare  

 

Cheltuielile indirecte avute in vedere: Proiectele vor fi finan郡ate in propor郡ie de 100 % si 
costurile de regie vor fi de maxim 25%. Câ群tig<torul grantului va avea posibilitatea sa modifice 
aloc<rile intre diverse categorii de costuri pe durata proiectului.  

Pe durata proiectului cercet<torul de top va avea acces la infrastructuri de cercetare localizate 
si in alte organiza郡ii CDI din Romania (sub forma de vouchere de utilizare infrastructuri de 
cercetare – in valoare de maxim 10 % din valoarea proiectului)  st
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Sunt eligibile si fondurile necesare reloc<rii efective in Romania (men郡ionate expres in cererea 
de grant), in cazul in care cercet<torul de top se angajeaz< ca va func郡iona full time 100%  in 
institu郡ia gazda in RO. 

Granturile sunt câ群tigate de institu郡iile gazda  cu condi郡ia ca acestea sa asigure condi郡iile si 
bunele practici din UE ( sa respecte principiile stipulate in  Codul  pentru Recrutarea 
Cercet<torilor si Carta Europeana a  Cercet<torului) si trebuie sa se asigure ca cercet<torul 
senior sa beneficieze de independenta gestionarii grantului si de suportul institutiei gazda 
pentru implementarea eficienta si in bune conditii a planului de activitati (servicii de 
contabilitate, achizitii publice, etc).  Granturile vor fi portabile, in sensul in care cercetatorul 
isi poate schimba institutia gazda din motive bine fundamentate si cu acordul autoritatii 
contractatnte. Este de asteptat ca cercetatorul isi poate incepe activitatea in maxim 3 luni de la 
anuntarea castigatorilor. 

Aceasta investitie sprijina principiile accesului deschis la rezultatele publicabile ale cercetarii 
finantate, in premiera in Romania, inclusiv in particular la articole peer review si monografii 
(vor exista prevederi contractuale explicite) .  

Pe durata derularii grantului castigatorul grantului va avea cel putin o aplicatie eligibila la 
Orizont Europa impreuna cu organizatia gazda. 

Institutiile gazda eligibile sunt: organizatii publice de cercetare care au adoptat sau adopta pe 
durata derularii contractului  Codul  pentru Recrutarea Cercet<torilor si Carta Europeana a  
Cercet<torului. 

Criterii necesare a fi indeplinite de beneficiarul grantului si institutia gazda. 

1.Cercetatorul cu experien郡a (investigator principal) este : a)  cet<郡ean cu loc de munca in afara 
României; b)  cu doctorat ob郡inut cu cel pu郡in 3 ani înainte de data aplica郡iei pentru  grant; c) 
capabil sa aplice independent pentru finan郡are( conditiile de eligibilitate ca si cercetator de top 
vor fi specificate in pachetul de informatii ); d) coordoneaza grantul si fondurile proiectului si 
ia decizii privind alocarea resurselor; e) publica independent ca prim autor si/sau autor de 
corespondenta; f) supervizeaza activitea echipei, inclusiv a doctoranzilor; g) are acces la spatii 
si facilitati pentru conducerea cercetarii. Cercet<torul de top trebuie sa activeze in institu郡ia 
gazda minim 75 % din perioada acoperita de grant si va fi angajatul institu郡iei gazda pe durata 
proiectului. 

In condi郡iile acestei investi郡ii, beneficiarii de granturi trebuie sa asigure de preferat  acces 
deschis, in premiera in Romania, la toate publica郡iile 群tiin郡ifice cu peer review publicate din 
fondurile primite. Din echipa de cercetare vor face parte obligatoriu 2-3 doctoranzi. 

2. Institutiile gazda care vor participa la acest program vor fi evaluate din perspectiva 
indeplinirii standardelor europene in domeniul resurselor umane. Dovada aderarii la principiile 
stipulate in Codul pentru Recrutarea Cercetatorilor si Carta Europeana a Cercetatorului 
reprezinta o conditie de eligibilitate. Pe durata derularii contractului, institutiile gazda vor 
prezenta periodic, ca parte a contractului cu beneficiarul grantului, evolutia politicilor de 
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resurse umane, numarului  si bugetului proiecte CDI nationale si europene castigate, a gradului 
de utilizare a infrastructurilor de cercetare  si a parteneriatelor Internationale institutionale 
negociate/incheiate.  

Durata grantului: 3 ani 

Mecanism de implementare 

Se va elabora pachetul de informatii pentru lansarea competitiei unice pentru atragerea de 
resurse umane din afara Romaniei, care va include conditiile de derulare a competitiei, 
eligibilitate, buget, costuri eligibile, calendar, criterii de evaluare.Evaluarea se va face cu 
evaluatori externi. Toate investitiile din PNRR se vor regasi in HG_ul de recuperare economica 
post-COVID prin activitati CDI care va fi elaborat si adoptat in Q1/2022. 

Implementarea se va realiza de c<tre  MCID, in colaborare cu agentiile de finantare a cercetarii.  

Aceasta investitie de  atragere de resurse umane înalt calificate din afara Romaniei, in interesul 
economiei si societatii romanesti, derulata in regim competitiv, printr-o unica competitie care 
are loc in 2022, are ca scop  cresterea performantei institutionale si a capacitatii de absorbtie a 
fondurilor europene si in mod special la programul cadru de cercetare si inovare al UE: Orizont 
Europa si la parteneriatele europene CDI. Competitie in 2022 pe baza de granturi care urmeaza 
cercetatorul (portabile) cu durata de maxim 3.0 ani si un buget total de 183.5  milioane EUR. 
Cercetatorul va aplica impreuna cu institutia gazda.  

Se urm<re群te ca proiectele  de resurse umane din acest program s< atrag< fonduri în cuantum 
echivalent sau mai mare decât bugetul alocat ( ceea ce va genera acordarea unui alt grant de 
durata si valoare egala cu primul grant în vederea stabiliz<rii cercet<torilor de top atra群i), din 
programul Orizont Europa 群i din parteneriatele europene CDI iar num<rul studen郡ilor la 
doctorat forma郡i, prin aceast< ini郡iativ<, s< reprezinte cel pu郡in dublul num<rului de proiecte. In 
plus,institutia gazda trebuie sa organizeze competitii de recrutare, cu acces pentru cercetatorul 
de top, cel putin odata pana la incheierea contractului acestuia . În felul acesta se va realiza 
sustenabilitatea procesului de atragere si stabilizare in sistemul na郡ional CDI, de resurse umane 
înalt calificate . 

Salarizarea cercetatorilor se face in conditiile prevazute prin HG 583/2015 cu completarile si 
modificarile ulterioare.  
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Calendar de implementare: 

Activitate Termen 

finalizare 

Institutii 

responsabile/coordonatoare 

AadHbade gcheBa Q1 - 2022 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Lansare apel Q2 - 2022 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Finalizare implementare Q2 - 2026 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Buget investi郡ie: 183 milioane EUR 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

錨 Organiza郡iile publice 群i private CDI 

錨 Academia Român<  

錨 Centre de orientare profesional< în cariera de cercet<tor (8 centre regionale) 

錨 Cercet<tori individuali angaja郡i pe proiecte CDI 群i familiile acestora. 

Ajutor de stat:  

Interventia va fi finantata printr-o schema GBER, prin respectarea Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108 din tratat si cu draftul de 
Comunicare al Comisiei privind Criteriile pentru analiza compatibilit<郡ii cu pia郡a intern< a 
ajutorului de stat destinat s< promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european 
comun. 

De asemenea, se va avea in vederea respectareaprevederilor legislatiei privind ajutorul de stat 
pentru intreprinderi si corespunde cu Comunicarea COM privind Cadrul pentru ajutoarele de 
stat pentru cercetare, dezvoltare 群i inovare (2014/C 198/01), cu Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108, cu Comunicarea Comsiei 
2014/C 188/02 vizand criteriile pentru analiza compatibilit<郡ii cu pia郡a intern< a ajutorului de 
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stat destinat s< promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european 
comun.Valorile granturilor pentru activitati CDI acordate se incadreaza in prevederile 
legislatiei privind ajutorul de stat pentru intreprinderi si corespunde cu Comunicarea COM 
privind Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare 群i inovare(2014/C 198/01) 
si cu GBER. 

Complementaritatea cu alte componente: cu reforma 1 - Atragerea investi郡iei private în 
activit<郡i CDI prin actualizarea si simplificarea cadrului normativ national in ceea ce priveste 
contractarea, finanYarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-
dezvoltare şi inovare in acord cu bunele practici europene 

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are: POEO (2021-2027) si PN IV (2021-2027) care 
inca nu sunt definite ca si continut. În 2020, prin PNCDI III au fost alocate fonduri în valoare 
de cca. 119 mil. lei pentru finan郡area a 214 proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor 
echipe independente de cercet<tori 群i 23 de proiecte de mobilitate pentru cercet<tori, precum 群i 
pentru premierea a 5048 de articole ISI publicate 群i 197 de brevete înregistrate la OSIM, EPO 
sau USPTO.  

Contribu郡ia la pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu dizabilit<郡i: 

Interven郡ia în guvernanta CD influen郡eaz< pozitiv atractivitatea sistemului national CDI , 
orienteaz< managementul organiza郡iilor CD spre rezultat 群i selecteaz< cercetatorii pe baza de 
performanta si asigura un mediu propice si pentru familiile acestora prin integrarea lor in 
comunitatile respective cu ajutorul centrelor regionale de orientare a carierei pentru cercetatori. 
Impactul a群teptat este in domeniului personalului CDI inalt  calificat si al investi郡iilor private, 
finan郡elor publice. In plus, in echipele respective vor fi integrati si studenti la doctorat ceea ce 
va creste atractivitatea pentru profesia de cercetator. 

Incurajarea mobilitatii internationale va determina o îmbun<t<郡ire a perspectivelor de încadrare 
în munc< sau de desf<群urare a unor activit<郡i independente pentru cercetatorii romani. Aceasta 
include largirea ariei de oportunitati prin posibilitatea a doua norme la doua institutii de 
cercetare diferite, inclusiv din strainatate, noi modalitati de formare profesional< 群i chiar 
posibilitatea poli-calificarii, mai ales in cazul unor teme de cercetare trans sau multi-
disciplinare.  

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: Comunicarea COM privind 
ERA : „A new ERA for Research and Innovation(COM(2020) 628)”. 

Investitia adreseaza  - Recalificarea 群i perfec郡ionarea componenta 7 –din cadrul  „Strategiei 
anuale pentru 2021 privind cre群terea durabil< COM(2020) 575 final, pentru a conslida 
potentialul de inovare si crestere economica. 

 

I.4.5. Program pentru acordarea de  granturi,  posesorilor de certificate de excelen郡< 
primite la competi郡ia pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie; 
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Provoc<ri reform</investi郡ii 

Ac郡iunile Marie Skłodowska-Curie fac parte din Programul-cadru al Uniunii Europene pentru 
cercetare 群i inovare Orizont 2020, Pilonul „ExcelenY< ştiinYific<”, fiind proiecte dedicate 
resurselor umane din domeniul cercetare. Ac郡iunile Marie Skłodowska-Curie finan郡eaz< 
colaborarea pe termen lung între institu郡iile academice 群i non-academice (institu郡ii de 
înv<郡<mânt superior, organiza郡ii de cercetare, sectorul privat, asocia郡ii, etc.), prin încurajarea 
mobilit<郡ii transfrontaliere 群i inter-sectoriale a cercet<torilor, sprijinind cercet<tori în toate 
etapele carierei lor, indiferent de na郡ionalitate. Programul sus郡ine formarea 群i dezvoltarea 
carierei personalului din toate domeniile cercet<rii 群i inov<rii, de la cercetarea de baz< pân< la 
preluarea rezultatelor pe pia郡<. 

Domeniile de cercetare sunt alese în mod liber de solicitan郡i (persoane fizice 群i/sau organiza郡ii). 
Din cele patru tipuri de ac郡iuni Marie Skłodowska-Curie ale Programului Orizont 2020, 
proiectele tip Burse Individuale sunt dedicate cercet<torilor cu un nivel crescut de experienY< 
şi ofer< acestora posibilitatea de a derula proiectul de cercetare în statele membre UE/Asociate 
sau în afara UE, de a relua cariera în cercetare sau de a se reîntoarce în Europa, beneficiind de 
un salariu deosebit de atractiv şi condiYii de angajare compatibile cu prevederile Cartei 
Europene şi Codului de Conduit< în recrutarea cercet<torilor. 

Certificatele de ExcelenY< au fost acordate pentru prima dat< de c<tre Comisia European< în 
anul 2017, ca m<sur< de sprijin pentru cercet<torii din întreaga lume care au aplicat în cadrul 
apelului pentru burse individuale Marie Sklodowska-Curie din cadrul Programului Orizont 
2020, în anul 2016 şi au obYinut un scor de 85% sau mai mult, dar nu au putut fi finanYaYi.. 
Acest ”gir” acordat de c<tre Comisia European< sub forma certificatelor de excelenY< ofer< 
aplicanYilor recunoaşterea calit<Yii proiectelor de cercetare trimise spre evaluare la Bruxelles, 
pe care o pot folosi apoi pentru a identifica alte surse de finanYare pentru implementarea 
proiectelorlor şi a-şi susYine astfel dezvoltarea carierei. 

În urma evalu<rii apelurilor pentru burse individuale din perioada 2016-2020, 93 aplicaYii din 
România au primit certificate de excelenY<, . 

Conform ultimelor statistici privind participarea României în Programul Marie Sklodowska-
Curie, 346 de cercet<tori au primit finanYare pân< în acest moment în diverse tipuri de proiecte 
MSCA. De asemenea, 65 de organizaYii gazd< din România au contractat granturi în valoare 
de peste 12 milioane de euro. Cu toate acestea, în cazul proiectelor tip Burse Individuale 
derulate în cadrul organizaYiilor de cercetare gazd< din România, num<rul proiectelor câştigate 
este în continuare foarte mic, fiind binecunoscut exodul creierelor cu care se confrunt< în 
special t<rile din Europa de Est. Pe fundalul dinamicii actuale, este de presupus ca num<rul de 
aplicaYii din România la Programul Marie Sklodowska-Curie s< creasc<, contribuind la 
creşterea absorbYiei defonduri din Programul-cadru al Uniunii Europene. 

Mai mult decat atât, actualul Program Cadru european Orizont Europa continu< finanYarea 
cercet<torilor postdoctorali prin apelurile de proiecte Postdoctoral fellowships (Europene şi 
Globale), care vor funcYiona conform aceluiaşi principiu de finanYare, permiYând inclusiv 
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oportunitatea Seal of Excellence pentru acele proiecte care vor obYine scoruri foarte bune la 
evaluare (peste 85%), dar care nu vor putea fi finanYate din programul Orizont Europa din cauza 
epuiz<rii bugetului alocat competiYiei. 

Având în vedere aceste aspecte, identificarea unei surse de finanYare alternative atât pentru 
proiectele care au obYinut certificate de excelenY< în apelurile lansate în cadrul Programului 
Orizont 2020, dar şi pentru proiectele care vor obYine certificate de excelenY< în cadrul 
apelurilor lansate în Programul Orizont Europa (primul apel pentru burse postdoctorale va fi 
lansat în vara lui 2021) ,ar permite implementarea unor proiecte excepYionale propuse de 
cercet<torii români şi ar impulsiona dezvoltarea carierelor acestora, în Yar< sau str<in<tate 

Rata de finanYare a UE pentru bursele individuale Marie Sklodowska-Curie este de 100% din 
costurile eligibile, iar finanYarea se acord< sub forma unit<Yilor de cost fixate prin programele 
de lucru Marie Sklodowska-Curie. 

Bursa acoper< salariul pe doi sau trei ani, în funcYie de tipul de burs< (European< sau 
Global<).Sunt dou< mari categorii de costuri acoperite în cadrul burselor individuale Marie 
Sklodowska-Curie, costuri pentru cercet<tor şi costuri instituYionale pentru organizaYia gazd< 
unde se deruleaz< proiectul MSCA 

Indemnizatia de trai reprezint< contribuYia Uniunii Europene la salariul brut al cercet<torului 
(4.880 euro lunar în Programul Orizont 2020, respectiv 5.080 euro lunar în Programul Orizont 
Europa) şi poate fi folosit< exclusiv în acest scop. Aceast< sum< se ajusteaz< prin aplicarea 
unui coeficient de Yar< care reflect< costul de trai din Yara în care este situat< organizaYia gazd<. 
CoeficienYii de Yar< sunt stabiliYi prin Programele de lucru Marie Skłodowska-Curie în urma 
evalu<rilor EUROSTAT şi se indexeaz< periodic cu inflaYia. Coeficientul de Yar< al României 
a fost de 68,8 % în Programul Orizont 2020 şi a sc<zut la 65,4 % în Programul Orizont Europa. 
Pentru aplicaYiile depuse împreun< cu organizaYii gazd< din str<in<tate (este cazul majorit<Yii 
aplicaYiilor în acest program) se ia în calcul ajustarea salariului cu coeficientul de Yar< 
corespunz<tor, al organizaYiei unde au aplicat pentru derularea proiectului de cercetare. 
Costurile instituYionale lunare, reflectând costuri cercetare, training şi networking, management 
şi regie, revin instituYiei gazd< şi sunt gestionate de aceasta pentru buna derulare a proiectului. 

S-a incercat finantarea posesorilor certificatelor de excelenta prin POCU ( a existat un 
memorandum aprobat de guvern in luna mai 2020) dar restrictiile  identificate ulterior pe 
parcursul implementarii masurii prin programul POCU au generat o serie de dificultati care au 
determinat renuntarea la aceasta sursa de finantare: a) imposibilitatea de a finanta castigatorii 
domiciliati in regiunea Bucuresti Ilfov; b) imposibilitatea de a acorda integral sumele din 
grantul MSCA ( restrictii privind sumele lunare acordate care au redus cu peste 50% sumele 
initiale prevazute in aplicatia de grant la H2020); c) obligativitatea de a se reintoarce in tara la 
finalul stagiului; d) obligativitatea de a fi incadrat intr-o organizatie CDI din Romania pentru 
a demara formalitatile de primire a grantului prin POCU.  
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Recomand<ri specifice de 郡ar<: 

Performan郡a sistemului CDI se situeaz< sub poten郡ialul existent 群i rezultatele preconizate, în 
ciuda eforturilor concertate ale principalilor deciden郡i ai politicilor în domeniu. În rapoarte ale 
CE, România se claseaz< în grupul 郡<rilor cu cel mai slab European Innovation Scoreboard 
(EIS), iar decalajul dintre România 群i celelalte State Membre este în continuare în cre群tere, în 
principal ca o consecin郡< direct< a ponderii sc<zute a cheltuielilor49 de cercetare dezvoltare în 
PIB. Consecin郡e vizibile ale subfinan郡<rii sistemului de CDI, dar 群i a aloc<rii defectuoase a 
resurselor existente, sunt reflectate în: 

− dezvoltarea  unei infrastructuri performante de cercetare (echipamente de ultim< genera郡ie) 
insuficient utilizat<; 

− formarea resursei umane calificate (ex. doctoranzi) cu perspective limitate de carier< în 
domeniul cercet<rii; 

− reducerea num<rului de cercet<tori seniori prin migrarea c<tre alte state cu sisteme CDI 
performante 群i, implicit, restrângerea capacit<郡ii 群i competen郡elor OCD na郡ionale. 

Resursele umane din C&D, raportate la popula郡ia ocupat<, sunt, în România, la un sfert din 
media european<, anume 0,50% fa郡< de 1,99%, în 2017 (EUROSTAT). La acest indicator, 
România se înscrie pe o curb< de divergen郡< fa郡< de media european<, în perioada 2009-2017 
decalajul majorându-se de la 1,1 la 1,5 puncte procentuale. Propor郡ia se p<streaz< 群i într-o 
eviden郡< care consider< echivalent norm< întreag< (0,38% RO fa郡< de 1,46% în UE28 în 2017). 

− La nivel na郡ional, ponderea cercet<torilor în total personal C&D este relativ sc<zut<, fiind 
în 2017 de 53% fa郡< de media EU de 63%. 

− România are o pondere relativ mare a absolven郡ilor de doctorat în rândul cercet<torilor: 
56% în 2017, comparativ cu 40% media a 14 郡<ri europene pentru care sunt disponibile 
aceste date (EUROSTAT).  Analiza pe sectoare (disponibil< pentru compara郡ie pentru opt 
郡<ri europene) scoate îns< în eviden郡< faptul c< ponderea absolven郡ilor de doctorat este în 
România mai mare în toate sectoarele. 

− Num<rul total de absolven郡i de doctorat a sc<zut masiv în ultima decad<, de la 5459 în 
2010-2011 la 2043 în 2018-2019. Num<rul absolven郡ilor de doctorat în domenii inginere群ti 
a sc<zut de la 1043 în 2013-2014 la 438 în 2018-2019. 

Obiectiv: Sustinerea  financiara cercetatorilor romani posesori de certificate de excelenta  la 
actiunile Marie Curie din H2020 si Horizon Europe prin acordarea unui grant de valoare egala 

 
49 (%PIB):  0,48 (2011), 0,49 (2012), 0,39 din care 0,27 sectorul public げi 0,12 sector privat în 2013, 0,38 din care 0,22 
sectorul public げi 0,16 sector privat în 2014, în timp ce în 2016, cheltuielile de CD au reprezentat 0,48% din PIB49 (0,21% din 

PIB – sector public げi 0,27% din PIB – sector privat), în scEdere fabE de 2015 cu 0,01 p.p. pe total cheltuieli げi cu 0,06 p.p. la 
cheltuielile din sectorul public, dar în creげtere cu 0,05 p.p. la cele din sectorul privat) fabE de binta privind intensitatea 

cheltuielilor CD asumatE de România prin Programul Nabional de ReformE (Memo Guv. 1801/2010) de 2% din PIB investibii CD 
pânE în 2020, în structura 1% fonduri publice げi 1% fonduri private. 
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cu cel castigat de beneficiari la competitiile H2020 si Horizon Europe, pentru realizarea 
integrala a activitatilor prevazute in proiectul evaluat international .  

Descrierea investi郡iei: 

Un program de acordare de  granturi,  posesorilor de certificate de excelenta (50) primite la 
competi郡ia pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie, din cadrul programului Orizont 
2020 in perioada 2016-2021. Aceasta ar permite implementarea unor proiecte excep郡ionale 
propuse de cercet<torii români 群i ar impulsiona dezvoltarea carierelor acestora, în 郡ar< sau 
str<in<tate, în condi郡iile în care sinergiile între ERDF 群i Horizon 2020 pe dimensiunea 
resurselor umane pentru cercetare nu au putut func郡iona pân< în prezent. Perioada de 
implementare: 36 luni.  

Scopul burselor individuale este de a spori poten郡ialul creativ 群i inovator al cercet<torilor cu 
experien郡<, care doresc s<-群i diversifice competen郡a individual< în ceea ce prive群te dobândirea 
de abilit<郡i prin formare avansat<, mobilitate interna郡ional< 群i intersectorial< .  

AcYiunile MSCA au un caracter ”bottom-up”, astfel încât domeniul de cercetare şi activit<Yile 
proiectului sunt liber alese de c<tre cercet<tor impreun< cu supervizorul ştiinYific.  

Categoriile de costuri în cadrul proiectelor MSCA sunt stabilite de c<tre Comisia European< 
prin Programul de lucru dedicat şi se acord< sub forma unit<Yilor de cost, dup< cum urmeaz<: 

În Programul Orizont 2020: 

     Aさ CHgmpdi cedcemămHd 

    はaedgね<pCăひ 

    Bさ CHgmpdi iCgmimpｦiHCa<e 

     はaedgね<pCăひ 

Aさ┷ Sa<adipす ┺さ┾┾┶ epdH はmultiplicat cu 

cHeficieCmp< de ｦadă a< ｦădii îC cade 
cedcemămHdp< ｬa fi aCgajam 

Bさ┷ CHgmpdi cedcemadeし mdaiCiCg ji 
networking: 800 euro  

Aさ┸ A<Hcaｦie BHbi<imameす ┼┶┶ epdH  Bさ┸ MaCageBeCm ji degieす ┼┻┶ epdH  

Aさ┹ A<Hcaｦie faBi<a<ăす ┻┶┶ epdH はDACA 
ESTE CAZUL) 

 

CHeficieCm de ｦadă aeCmdp RHBâCiaす  ┼┾し┾ ½ はcf WP ┸┶┷┾-2020)  

Valoarea maxima a unui proiect IF european de 2 ani cu organizaYie gazd< în România este de 
:  141,778.56 EURO st
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În Programul Orizont Europa 

     Aさ CHgmpdi cedcemămHd 

    はaedgね<pCăひ 

    Bさ CHgmpdi iCgmimpｦiHCa<e 

      はaedgね<pCăひ 

Aさ┷ Sa<adipす ┻さ┶┾┶ epdH はmultiplicat cu 

cHeficieCmp< de ｦadă a< ｦădii îC cade 
cedcemămHdp< ｬa fi aCgajam  

Bさ┷ CHgmpdi cedcemadeし mdaiCiCg ji 
networking: 1000 euro  

Aさ┸ A<Hcaｦie BHbi<imameす ┼┶┶ epdH  Bさ┸ MaCageBeCm ji degieす ┼┻┶ epdH  

Aさ┹ A<Hcaｦie faBi<ia<ăす ┼┼┶ epdH はDACA 
ESTE CAZUL) 

 

CHeficieCm de ｦadă aeCmdp RHBâCiaす  ┼┻し┺ ½ はcf WP ┸┶┸┷-2022)  

Valoarea maxima a unui proiect PD european de 2 ani cu organizaYie gazd< în România este 
de :  149,575.68 EURO 

În etapa de stabilirea conformit<Yii aplicaYiilor se verific<:¬existenYa certific<rii Certificate de 
ExcelenY< (Seal of Excellence), acordate de c<tre Comisia European< începând cu aprilie 
2017;¬copie a proiectului MSCA trimis Comisiei Europeneîn apelul MSCA-IF (Partea A şi 
Partea B);¬Evaluation Summary Report care atest< scorul obYinut;¬scrisoare de acceptare de 

la instituYia gazd<;¬scrisoare de intenYie;¬angajament de continuarea activit<Yii de cercetare 
într-o instituYie de profil pentru o durat< egal< cu durata sprijinului financiar. 

Mecanism de implementare: 

Interven郡ia în guvernanta CD influen郡eaz< pozitiv atractivitatea sistemului na郡ional CDI, 
orienteaz< managementul organiza郡iilor CD spre rezultat 群i selecteaz< cercet<torii pe baza de 
performanta si asigura un mediu propice si pentru familiile acestora prin integrarea lor în 
comunit<郡ile respective cu ajutorul centrelor regionale de orientare a carierei pentru cercet<tori.  

Pentru proiectele MSCA care au primit certificat de excelenY< în Programul  Orizont 2020, se 
va acorda o sum< forfetar< lunar< pentru: 

 Cheltuieli  salariale,în valoare total< maxim< de  4.880 euro brut lunar, care se vor 
indexa cu coeficientul de Yar< menYionat în Programul de lucru aferent competiYiei 
MSCA 

 Cheltuieli pentru mobilitatea cercet<torului, în valoare total< de 600 de euro lunar st
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 Cheltuieli pentru alocaYia familial< (daca este cazul), în valoare total< de 500 de euro 

lunar ¬Cheltuieli instituYionale (reprezentând costuri cercetare, training şi 
networking, management şi regie) care se acord< numai în cazul proiectelor MSCA cu  
organizaYie gazd< în România , în valoare total< maxim< de 1450 de euro lunar 

Pentru proiectele MSCA care vor primi certificat de excelenY< în Programul  Orizont Europa, 
se va acorda o sum< forfetar< lunar< pentru: 

 Cheltuieli salariale, în valoare total< maxim< de 5080-euro brut lunar, care se vor indexa 
cu coeficientul de Yar< menYionat în Programul de lucru aferent competiYiei MSCA 

 Cheltuieli pentru mobilitatea cercet<torului, în valoare total< de 600 de euro lunar 

 Cheltuieli pentru alocaYia familial< (daca este cazul), în valoare total< de 660 de euro 
lunar 

 Cheltuieli instituYionale (reprezentând costuri cercetare, training şi networking, 
management şi regie) care se acord< numai în cazul proiectelor MSCA cu organizaYie 
gazd< în România, în valoare total< maxim< de 1.650 de euro lunar. 

Valoarea maxim< estimativ<, pentru un proiect MSCA postdoctoral european cu perioad< de 
derulare de 2 ani şi organizaYie gazd< în România este de 150.000 euro, iar valoarea alocata 
investitiei a fost dimensionata raportat la numarul mediu de castigatori din Romania ai 
certificatelor de excelenta la competitiile europene. 

Calendar de implementare: 

Activitate Termen 

finalizare 

Institutii 

responsabile/coordonatoare 

AadHbade gcheBa Q1 – 2022 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Lansare apel Q2 – 2022 

aae< degchig 
cu cut-off 

dates 

Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Finalizare implementare Q2 – 2026 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii st
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Buget investi郡ie: 8  milioane EUR 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 

錨 Organiza郡iile publice 群i private CDI 

錨 Academia Român<  

錨 Centre de orientare profesional< în cariera de cercet<tor (8 centre regionale) 

錨 Cercet<tori individuali angaja郡i pe proiecte CDI 群i familiile acestora. 

Ajutor de stat:  

Interventia va fi finantata printr-o schema GBER, prin respectarea Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108 din tratat si cu draftul de 
Comunicare al Comisiei privind Criteriile pentru analiza compatibilit<郡ii cu pia郡a intern< a 
ajutorului de stat destinat s< promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european 
comun. 

De asemenea, se va avea in vederea respectareaprevederilor legislatiei privind ajutorul de stat 
pentru intreprinderi si corespunde cu Comunicarea COM privind Cadrul pentru ajutoarele de 
stat pentru cercetare, dezvoltare 群i inovare (2014/C 198/01), cu Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108, cu Comunicarea Comsiei 
2014/C 188/02 vizand criteriile pentru analiza compatibilit<郡ii cu pia郡a intern< a ajutorului de 
stat destinat s< promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun. 

Valorile granturilor pentru activitati CDI acordate se incadreaza in prevederile legislatiei 
privind ajutorul de stat pentru intreprinderi si corespunde cu Comunicarea COM privind Cadrul 
pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare 群i inovare(2014/C 198/01) si cu GBER. 

Complementaritatea cu alte componente:  

Complementaritatea cu alte surse de finan郡are:  

• Prin PNCDI III(2015-2020) au fost finantate in cadrul programului de resurse umane :  
diverse categorii de proiecte : a) proiecte de cercetare postdoctoral< (PD); b) proiecte 
de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE);c) bursa tânarului 
cercetator (BT);d) premierea rezultatelor cercet<rii - articole (PRECISI);e) 

• premierea rezultatelor cercet<rii - brevete (PRECBVT); f) proiecte de mobilitate pentru 
cercet<tori (MC);g) proiecte de mobilitate pentru cercet<tori cu experien郡< din 
diaspora (MCD); h) proiecte de mobilitate pentru tineri cercet<tori din 
diaspora (MCT);i) st
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• burse de cercetare "Stefan Odobleja" (BSO);j)burse de cercetare "Spiru 
Haret" (BSH);j) 

• burse de cercetare "Simion Mehedinti" (BSM). 

Contribu郡ia la pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu dizabilit<郡i: 

O atentie aparte va fi acordata sprijnirii tinerilor cercetatori.  Accesul devreme in cariera de 
cercetare la proiecte internationale, posibilitatea de a lucra in echipa cu cercetatori europeni de 
prestigiu modeleaza decisiv traseul profesional viitor al tinerilor cercetatori. Cu toate acestea, 
dependenta locului de munca de programe de cercetare pentru care nu exista o predictibilitate 
a finantarii face ca multi tineri cercetatori sa fie amenintati de spectrul somajului. Pentru acestia 
trebuie prevazute actiuni de sprijin personalizat, continuu 群i consistent, in concordanta cu 
Planul european de ac郡iune pentru economia social<. 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Investitia adreseaza  - Recalificarea 群i perfec郡ionarea componenta 7 –din cadrul  „Strategiei 
anuale pentru 2021 privind cre群terea durabil< COM(2020) 575 final, pentru a conslida 
potentialul de inovare si crestere economica. 

 

I.4.6 Înfiin郡area 群i sus郡inerea financiar< a unei re郡ele na郡ionale de 8 centre regionale de 
orientare în carier< ca parte a ERA TALENT PLATFORM; 

Provoc<ri reform</investi郡ii 

Dezvoltarea cercet<rii competitive 群i performante la nivel european 群i interna郡ional este 
esen郡ial< pentru economia bazat< pe cunoa群tere. În acest context, devine fundamental< 
investi郡ia în cariera de cercetare, reflectat< 群i la nivelul priorit<郡ilor Spa郡iului European al 
Cercet<rii. Ca parte a acestei ini郡iative, portalul Euraxess asigur< acces la informa郡ii 群i sprijin 
pentru cercet<tori la nivelul Uniunii Europene 群i al 郡<rilor asociate pentru a dinamiza 
mobilitatea cercet<torilor, dezvoltarea carierei acestora 群i colaborarea 群tiin郡ific< interna郡ional<. 
Pentru a consolida politicile europene de dezvoltare a carierei academice, Comisia European< 
a adoptat Carta European< a Cercet<torilor, Codul de Conduit< în Recrutarea 
Cercet<torilor 群i Recrutarea deschis<, transparent< 群i bazat< pe merite a cercet<torilor (OTM-
R), documente-cheie în opera郡ionalizarea viziunii UE asupra carierei academice. Strategia 
privind resursele umane pentru cercet<tori (cunoscut< 群i sub numele de HRS4R) este 
mecanismul prin care Comisia European< (CE) urm<re群te s< asigure instituirea de c<tre 
institu郡iile de CDI a unor m<suri concrete de îmbun<t<郡ire a condi郡iilor de munc< pentru 
cercet<torii din Europa. 

În anul 2020, UE a prezentat comunicarea privind ”Viitorul ERA”, care va propune noi 
obiective 群i priorit<郡i. Opinia Comitetului Consultativ pentru Aria European< a Cercet<rii 群i 
Inov<rii cu privire la ”Viitorul ERA” (ERAC, 2020), subliniaz< nevoia unei noi paradigme 群i 
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a unor noi obiective 群i priorit<郡i pentru ERA, orientate în mod deosebit c<tre:(1) Eficientizarea 
condi郡iilor cadru pentru produc郡ia, circula郡ia 群i folosirea cunoa群terii, inclusiv în ceea ce prive群te 
cariera în cercetare; (2) Crearea de sinergii între politicile CDI 群i alte tipuri politici în context 
global (de exemplu, Agenda 2030); (3) Cre群terea relevan郡ei 群i a vizibilit<郡ii CDI în societate; 
(4) Cre群terea inclusivit<郡ii ERA, prin sincronizarea co-evolu郡iei sistemelor na郡ionale CDI, 
contrabalansarea fenomenului de brain drain, reducerea fragment<rii 群i a decalajelor regionale, 
geografice 群i teritoriale existente între sistemele CDI, asigurarea egalit<郡ii de gen în cercetare 
群.a.   

Recomand<ri specifice de 郡ar<: 

Indicatorul atractivitatea sistemului na郡ional CDI, ce înregistreaz< un coeficient de 32.77, 
conform EIS(2019)  plaseaz< România pe una din ultimele pozi郡ii, (în urma României fiind 
doar Bulgaria (29.42) 群i Ucraina (17.27) în timp ce primele pozi郡ii sunt ocupate de Elve郡ia 
(259.12) 群i Luxembourg (236.20).   

Obiectiv: 

Îmbun<t<郡irea serviciilor de asistenta pentru cercetatorii din afara Romaniei, a cresterii 
interesului pentru cariera de cercetator si stimularea cooperarii intre centrele regionale de 
orientare in cariera si reteaua europeana EURAXESS  pe probleme opera郡ionale 群i strategice 
si pe schimbul de bune practici, pentru a creste calitatea serviciilor oferite 群i pentru func郡ionarea 
pe termen lung  a re郡elei de centre regionale de orientare in cariera de cercetator. 

Descrierea investi郡iei 

Înfiin郡area unei re郡ele na郡ionale de 8 centre regionale orientare în carier< de cercetator si  pentru 
promovarea cercetarii si atragerea tinerilor spre cariera de cercetator si pentru valorificarea 
investitiilor in atragerea de resurse umane de calitate ca parte a sustinerii participarii Romaniei 
la  ERA TALENT PLATFORM. Centrele vor fi cofinantate de universitatile gazda in proportie 
de 20% din valoarea grantului (plata pentru cursurile sustinute de cadrele didactice din 
universitatea gazda vor fi considerate cofinantare). 

Scopul acestei initiative este de a intensifica 群i mai mult serviciile furnizate de re郡eaua 
EURAXESS, prin reformarea structurii sale 群i extinderea mandatului s<u spre a se ocupa de 
promovarea stiintei in randul tinerilor si atragerea acestora spre cercetare si  dezvoltarea 
carierei cercet<torilor  authotoni si crearea de conditii favorabile integrarii cercetatorilor din 
afara Romania care vin in organizatii CDI din Romania pentru stagii de scurta si lunga durata 
群i prezentarea de noi traiectorii de carier< în mediul academic, în industrie 群i în afaceri. 

Investitia consta in: sus郡inerea financiara a 8 centre regionale (in universit<郡i) de consiliere în 
carier< si de promovare a cercetarii in randul tinerilor pentru atragerea acestora in profesia de 
cercet<tor. Centrele regionale de orientare in cariera de cercetator, la finalul perioadei de 
implementare vor fi finantate integral de catre universitati, pentru o perioada de minimum 5 
ani, pentru asigurarea sustenabilitatii. Valoarea maxima a unui grant alocat unui centru regional 
este de 500 000 EUR. 
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Investitia consta in acoperirea costurilor pentru: a) activitati de orientare in cariera de 
cercetator; b) activitati de promovare a stiintei si cercetarii si atragerea tinerilor in cariera de 
cercetator; c) activitati in retea bazate pe schimbul de bune practici si exploatarea in comun a 
materialelor produse si activitatilor derulate. 

Activitati de orientare in cariera de cercetator 

Sprijinul pentru dezvoltarea carierei cercet<torilor va lua în considerare diferitele tipuri de 
servicii, cum ar fi un serviciu de baz< de orientare în carier< sau servicii mai avansate, constând 
în asisten郡< personalizat<, cum ar fi organizarea de instruiri 群i oferirea accesului la consilierul 
în carier<, la mentorat 群i la sesiuni de coaching. Serviciile avansate si/sau personalizate vor fi 
definite pe baza de  competen郡e extrase sau accesate cu sprijinul retelei europene a  centrelor 
EURAXESS conectate cu organizatii de multiplicare/promovare a informatiilor.  

Activit<郡ile vor include: studii, anchete, grupuri de lucru,  organizarea de cursuri de limba 
romana, asistenta acordata cercetatorilor externi pentru integrarea in comunitate, organizarea 
de evenimente de netoworking pentru facilitarea integrarii in comunitate a cercetatorilor din 
afara RO,asisten郡< pentru integrarea copiilor în sistemul educa郡ional na郡ional,asisten郡< pentru 
stabilirea reziden郡ei fiscale. 

Centrele regionale de consiliere in cariera vor fi specializate în servicii de gestionare a 
talentelor din CDI si vor avea în portofoliul lor organizarea de activit<郡i de re郡ea pentru a 
conecta cercet<torii cu angajatorii 群i comunitatea local< / regional< de cercetare 群i dezvoltare. 
Astfel de centre vor facilita schimbul de bune practici 群i î群i vor men郡ine comunit<郡ile de 
cercetare informate 群i angajate cu privire la noile m<suri de politic< ERA, translatate national. 

Centrele regionale de orientare in cariera în cercetare deruleaza prin universitatile care le 
gazduiesc si activitati de  dezvoltare, promovare de programe de formare 群i activit<郡i de suport 
care s< asigure dezvoltarea profesional< a cercet<torilor 群i a persoanelor interesate de 
dezvoltarea unei cariere în cercetare. 

Centrele Regionale sunt responsabile pentru activit<郡i specifice de gestionare a carierei 
academice (monitorizarea evolu郡iei în carier<, asisten郡< personalizat<, consiliere).  

Activit<郡i de formare profesional< continu<50 :dedícate cercet<torilor români si celor aflati 
temporar in organizatiile CDI  

Activit<郡ile de formare profesional< includ unul sau mai multe  programe de formare:, 
Researcher Development, Knowledge Exchange, Leadership in Academia and Research. 

 

50 Aﾐ;ﾉｷ┣>ﾐS バBヴｷ ゼｷ ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデBバｷ I;ヴW ;┌ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ ゲﾗﾉｷS ゼｷ IﾗWヴWﾐデ SW SW┣┗ﾗﾉデ;ヴW ; I;ヴｷWヴWｷ SW 
IWヴIWデ;ヴW ふTU DWﾉaデが Sデヴ;デｴIﾉ┞SW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞が Cｴ;ﾉﾏWヴゲ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞が Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa GｴWﾐデが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ 
CﾗﾉﾉWｪW LﾗﾐSﾗﾐ ゼく;くぶが ;┌ aﾗゲデ ｷSWﾐデｷaｷI;デW ヮ;デヴ┌ SﾗﾏWﾐｷｷ SW ｷﾐデWヴWゲ ｺﾐ SW┣┗ﾗﾉデ;ヴW; I;ヴｷWヴWｷが I┌ ヮﾗﾐSWヴｷ 
SｷaWヴｷデW ｺﾐ ヴ;ヮﾗヴデ I┌ ﾐｷ┗Wﾉ┌ﾉ SW I;ヴｷWヴB ふRヱ-Rヴぶが ゼｷ ;ﾐ┌ﾏWぎ LW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾐS TW;Iｴｷﾐｪ ｺﾐ HｷｪｴWヴ ES┌I;デｷﾗﾐが 
RWゲW;ヴIｴWヴ DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが Kﾐﾗ┘ﾉWSｪW E┝Iｴ;ﾐｪWが LW;SWヴゲｴｷヮ ｷﾐ AI;SWﾏｷ; ;ﾐS RWゲW;ヴIｴく 
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Acestea servicii sunt furnizate de universitatile care gazduiesc centrele de orientare in cariera 
de cercetator.  

Designul curricular propus poate urma o organizare în spiral<, care s< r<spund< nevoilor 
specific fiec<rui nivel de dezvoltare a carierei în cercetare (R1-R4), în acord cu descriptorii 
Euraxess. 

Program de formare „Researcher Development” 

Cpdgpdi cade aHm fi iCc<pge îC adHgdaBp< de fHdBade らRegeadched Deｬe<HaBeCmる 

• Regeadch BiddiCg ë DegigC 

• Ppb<ic ECgageBeCm fHd Regeadch 

• AcadeBic WdimiCg 

• ICCHｬamiｬe Regeadch MemhHdH<Hgieg 

• ICmedCamiHCa< PadmCedghiag 

• Regeadch IBaacm 

• MaCagiCg Regeadch  

Program de formare „Knowledge Exchange” 

Cpdgpdi cade aHm fi iCc<pge îC adHgdaBp< de fHdBade らKCHｭ<edge EｲchaCgeる 

• Enterprise, Commercialisation, and Intellectual Property 

• Public ECgageBeCm fHd Regeadch 

• Understanding External Organisations 

• OaeC gcieCceし HaeC damaし degeadch deaHgimHdiegし dama cpdamiHC 

Activitati de promovare a cercetarii si atragerea tinerilor in cariera de cercetator. 

Activitatile de promovare a stiintei in randul tinerilor consta in:  activitati de promovare in 
mass media, realizare de filme, vizite in scoli, licee, facilitarea de stagii de practica pentru 
studenti,  in institute de cercetare si universitati, st
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Aceste activitati vor constitui implementarea conceptului de „citizen science” in sensul in care 
vor asigura interactia cu tinerii dar si cu alte categorii tinta in vederea indeplinirii urmatoarelor 
obiective:  

a) promovarea rezultatelor cercetarii in societate ;  

b) dezvoltarea de programe destinate  tinerilor din scoli si licee axate pe implicarea acestora in  
experimente stiintifice derulate de universitatile gazda. Activitatile vor fi practice si vor consta 
in  observare si colectare de date etc. Vor fi create  evenimente dedicate cate unui domeniu 
stiintific care vor avea loc la sediul grupului tinta sau intr-o locatie relevanta pentru domeniu 
stiintific abordat. Se vor avea in vedere si evenimente destinate grupurilor vulnerabile. 

c) organizarea de evenimente tip dezbatere cu participarea  diversilor actori locali xate pe  
concepte derivate din cercetare si a consecintelor acestora pentru viata comunitatii (de exemplu 
rolul digitalizarii si al tranzitiei verzi). Activitatile vor reprezenta minim 30 % din totalul 
activitatilor centrului. 

d) organizarea de evenimente interactive tip cafeneaua stiintei cu invitarea unei personalitati 
cu rezultate stiintifice deosebite pentru a prezenta domeniul pe care il reprezinta si a raspunde 
la intrebari. Aceste evenimente se vor organiza pe baza valorificarii rezultatelor publice ale 
proiectelor deja finantate prin programul cadru CDI al UE axate pe rolul stiintei in societate. 
Locatia evenimentelor va fi aleasa astfel incat sa fie relevanta pentru domeniul stiintific 
considerat. 

e) implicarea tinerilor in activitati de voluntariat la evenimente organizate de centrele regionale  

f) organizarea de expozitii itinerante si interactive axate pe rezultatele& dovezi  stiintifice in 
domenii de varf ale stiintei si tehnologiei  

Activit<郡i în retea  

Proiectele ar trebui s< valorifice diferitele competen郡e ale centrelor regionale de orientare in 
cariera 群i trebuie s< aib< un poten郡ial de exploatare în beneficiul întregii retele . 

Se va acorda o aten郡ie special< sprijinirii centrelor cu mai putina experienta pentru  a dobândi 
rapid cuno群tin郡ele necesare derularii activitatilor . 

Investi郡ia va contribui la cre群terea atractivitatii sistemului national CDI si  a capacit<郡ii de 
absorb郡ie a fondurilor europene 群i în mod special la programul cadru de cercetare si inovare al 
UE: Orizont Europa 群i la parteneriatele europene CDI. 

Categorii de cheltuieli avute in vedere sunt: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistica, 
cheltuieli de regie – maxim 10 % din valoarea proiectului,cheltuieli cu organizarea de 
evenimente, cheltuieli de deplasare. 
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Mecanism de implementare: 

Interven郡ia în guvernanta CD influen郡eaz< pozitiv atractivitatea sistemului na郡ional CDI, 
orienteaz< managementul organiza郡iilor CD spre rezultat 群i selecteaz< cercet<torii pe baza de 
performanta si asigura un mediu propice si pentru familiile acestora prin integrarea lor în 
comunit<郡ile respective cu ajutorul centrelor regionale de orientare a carierei pentru cercet<tori. 
In plus, in echipele respective vor fi integra郡i si studen郡i la doctorat ceea ce va cre群te 
atractivitatea pentru profesia de cercet<tor. 

In anul 2022 se va organiza o competitie pentru finantarea unei retele de  8 centre regionale de 
orientare in cariera de cercetator. 

Activitati in retea (5% din buget )  

Activitati de orientare in cariera de cercetator (55% din buget)  

Activitati de promovare a stiintei si atragerea tinerilor in cariera de cercetare ( 40% din buget) 

Atât granturile cât si sus郡inerea financiar< a celor 8 centre regionale de consiliere în cariera 
pentru cercet<tor vor fi parte a Programului na郡ional de recuperare economica post-covid prin 
activit<郡i CDI care va fi adoptat prin HG în trim. 1 din 2022.  

Calendar de implementare: 

Activitate Termen 

finalizare 

Institutii 

responsabile/coordonatoare 

AadHbade gcheBa Q1 - 2022 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Lansare apel Q2 - 2022 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Finalizare implementare Q2 - 2026 Ministerul de resort cu 

amdibpｨii îC dHBeCip< 
cedcemădii-iCHｬădii 

Buget investi郡ie: 4 milioane EUR 

Buget per centru : 500.000 EUR st
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Buget proiect de finantare retele de centre regionale de orientare in cariera de cercetator: 4 
milioane EUR 

Ajutor de stat:  

Interventia va fi finantata printr-o schema GBER, prin respectarea Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108 din tratat si cu draftul de 
Comunicare al Comisiei privind Criteriile pentru analiza compatibilit<郡ii cu pia郡a intern< a 
ajutorului de stat destinat s< promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european 
comun. 

De asemenea, se va avea in vederea respectareaprevederilor legislatiei privind ajutorul de stat 
pentru intreprinderi si corespunde cu Comunicarea COM privind Cadrul pentru ajutoarele de 
stat pentru cercetare, dezvoltare 群i inovare (2014/C 198/01), cu Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108, cu Comunicarea Comsiei 
2014/C 188/02 vizand criteriile pentru analiza compatibilit<郡ii cu pia郡a intern< a ajutorului de 
stat destinat s< promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun. 

Valorile granturilor pentru activitati CDI acordate se incadreaza in prevederile legislatiei 
privind ajutorul de stat pentru intreprinderi si corespunde cu Comunicarea COM privind Cadrul 
pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare 群i inovare(2014/C 198/01) si cu GBER. 

• Prin PNCDI III(2015-2020) au fost finantate in cadrul programului de resurse umane :  
diverse categorii de proiecte : a) proiecte de cercetare postdoctoral< (PD); b) proiecte 
de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE);c) bursa tânarului 
cercetator (BT);d) premierea rezultatelor cercet<rii - articole (PRECISI);e) 

• premierea rezultatelor cercet<rii - brevete (PRECBVT); f) proiecte de mobilitate pentru 
cercet<tori (MC);g) proiecte de mobilitate pentru cercet<tori cu experien郡< din 
diaspora (MCD); h) proiecte de mobilitate pentru tineri cercet<tori din 
diaspora (MCT);i) 

• burse de cercetare "Stefan Odobleja" (BSO);j)burse de cercetare "Spiru 
Haret" (BSH);j) 

• burse de cercetare "Simion Mehedinti" (BSM). 

Contribu郡ia la pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu dizabilit<郡i: 

Aceasta investitie asigura masurile necesare pentru : egalitatea de sanse ( prin organizare de 
evenimente inclusiv pentru grupuri tinta vulnerabile) , conditii de munca echitabile ( prin 
sprijinirea accesului cercetatorilor din alte zone la  la facilitatile locale ), educatia favorabila 
incluziunii. Masura reprezinta o regandire a pietei fortei de munca prin stabilirea unor 
mecanisme de  gestionare a deficitului de cercetatori  cu experienta si accesul dificil al tinerilor 
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la profesia de cercetator, datorita numarului redus de locuri de munca si salarizarii inadecvate, 
consecinta a subfinantarii cronice a sistemului CDI.  

Aceasta investitie include si consolidarea politicilor active in domeniul pietei de munca cu 
specific CDI dar si sporirea rolului invatamantului superior in oferirea formarii profesionale 
adecvate pe termen lung si in mod continuu pentru perfectionarea cercetatorilor in activitati  
CDI cu accent pe dezvoltarea inovarii derivate din cercetare, pentru a compensa faptul ca 
mediul economic este inca slab dezvoltat pentru a prelua leadership-ul agendelor  strategice de 
cercetare si inovare la nivel regional si local. 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Investitia adreseaza  - Recalificarea 群i perfec郡ionarea componenta 7 –din cadrul  „Strategiei 
anuale pentru 2021 privind cre群terea durabil< COM(2020) 575 final, pentru a conslida 
potentialul de inovare si crestere economica, respectiv asigura crearea conditiilor adecvate 
pentru implementarea rapida a investitiilor in resursa umana si este esentiala pentru acordarea 
in cel mai scurt timp a sprijinului pentru redresare. 

 

3. Aspecte de autonomie strategic< 群i securitate 

Nu e cazul. 

 

4. Dimensiunea verde 群i digital< a componentei 

A se vedea Anexa 2 

 

5. Respectarea principiului de a nu d<una semnificativ (DNSH) 

A se vedea Anexa 1 

 

6. Milestones, targets 群i perioada de implementare  

A se vedea Anexa 2. 

 

7. Buget  

A se vedea Anexa 2 群i Anexa 3. 
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ｧi medimHdia<ă 
 st

iri
pe

su
rs

e.r
o



 
 

2.IV.1 Fondul local pentru  
mdaCｻiｨia ｬedde ｧi digima<ă 

 

 

Pilonul IV CHeｻipCe gHcia<ă ｧi medimHdia<ă 

CHBaHCeCma IV.1  

FHCdp< <Hca< aeCmdp mdaCｻiｨia ｬedde 
ｧi digima<ă 

 

Objective,: 

O1. Asigurarea cadrului pentru rezilienМa localit<Мilor urbane Кi rurale prin investiМii în 
infrastructura local< care vor susМine tranziМia verde a zonelor urbane Кi rurale din România 
Кi reducerea disparit<Мilor teritoriale la nivel regional, intra-regional Кi intra-judeМean. 

O2. Asigurarea cadrului pentru reformarea Кi digitalizarea instrumentelor de planificare 
teritorial< Кi urban< la nivelul autorit<Мilor publice locale. 

O3. Crearea unei reYele naYionale velo care s< includ< Кi rutele EuroVelo 

Reforme: 

1. Politica Urban< a României, cadru de politici pentru îmbun<t<郡irea dezvolt<rii 
urbane 

 

R1.1. Stabilirea  unui mecanism de implementare pentru Politica Urban< a României bazat 
pe o structur< de guvernanМ< clar< Кi principii de implementare. 

R1.2. Crearea cadrului pentru mobilitate urban< durabil< 

R1.3. Reforma sistemului de planificare - Codul Amenaj<rii Teritoriului, Urbanismului Кi 
ConstrucМiilor 

 

2. Strategia de Dezvoltare Teritorial< a României, cadru de politici pentru 
reducerea disparit<郡ilor teritoriale 

 

R2.1. Crearea cadrului de implementare a Strategiei  de Dezvoltare Teritorial< a României 

R2.2. Lege pentru reducerea disparit<Мilor teritoriale Кi stabilirea unor m<suri investiМionale 
Кi fiscale pentru creКterea coeziunii teritoriale 

R2.3. ConsorМii administrative pentru a îmbun<t<Мi eficienМa serviciilor publice Кi 
eficacitatea implement<rii investiМiilor st
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R2.4. Adoptarea cadrului legislativ Кi instituYional pentru dezvoltarea de piste velo Кi trasee 
cicloturistice, de rang naYional Кi regional, prin crearea Кi, dup< caz, actualizarea legislaYiei 
de profil, precum Кi prin crearea unei entit<Мi cu rol de coordonator naYional al reYelei, 
inclusiv a traseelor EuroVelo. 

 

InvestiМii: (intervenМiile 1-4)   

I1. IntervenМii pentru tranziМia verde Кi digital< în municipiile reКedinМ< de judeМ 

- Construirea de locuinМe pentru tineri/locuinМe sociale/ locuinМe de necesitate/ 
locuinМe pentru specialiКti din s<n<tate Кi înv<М<mânt; 

- Mobilitatea urban< durabil< - Schimbarea parcului de vehicule destinate 
transportului public (achiziМia de vehicule curate); 

- Mobilitatea urban< durabil< - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 
ITS; 

- Mobilitatea urban< durabil< - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - 
staМii de înc<rcare vehicule electrice; 

- Mobilitatea urban< durabil< - Asigurarea infrastructurii pentru biciclete. 

 

I2. IntervenМii pentru tranziМia verde Кi digital< în municipii, altele decât cele reКedinМ< de 
judeМ 

- Construirea de locuinМe pentru tineri/locuinМe sociale/ locuinМe de necesitate/ 
locuinМe pentru specialiКti din s<n<tate Кi înv<М<mânt; 

- Mobilitatea urban< durabil< - Schimbarea parcului de vehicule destinate 
transportului public (achiziМia de vehicule curate); 

- Mobilitatea urban< durabil< - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 
ITS; 

- Mobilitatea urban< durabil< - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - 
staМii de înc<rcare vehicule electrice; 

- Mobilitatea urban< durabil< - Asigurarea infrastructurii pentru biciclete. 

 

I3. IntervenМii pentru tranziМia verde Кi digital< în oraКe 

- Construirea de locuinМe pentru tineri/locuinМe sociale/ locuinМe de necesitate/ 
locuinМe pentru specialiКti din s<n<tate Кi înv<М<mânt; 

- Reabilitarea moderat< a cl<dirilor ce ad<postesc servicii publice; st
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- Mobilitatea urban< durabil< - Schimbarea parcului de vehicule destinate
transportului public (achiziМia de vehicule curate);

- Mobilitatea urban< durabil< - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -
staМii de înc<rcare vehicule electrice;

- Mobilitatea urban< durabil< - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
ITS;

- Mobilitatea urban< durabil< - Asigurarea infrastructurii pentru biciclete.

I4. IntervenМii pentru creКterea calit<Мii vieМii în mediul rural 

- Construirea de locuinМe pentru specialiКti din s<n<tate Кi înv<М<mânt;

- Reabilitarea moderat< a cl<dirilor ce ad<postesc servicii publice;

- Crearea de piste pentru bicicliКti;

- Dezvoltarea de staМii de înc<rcare pentru vehiculele electrice;

- AchiziМia de microbuze electrice/hidrogen în scopuri comunitare;

- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS Кi alte sisteme inteligente
(pentru comunele care se afl< în zonele urbane funcМionale, în zonele turistice Кi în
zonele de frontier<).

I5.  Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentaМiilor de amenajarea teritoriului 
Кi de urbanism de tip Plan de Amenajarea Teritoriului JudeМean/Plan de Amenajarea 
Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/ a 
Planurilor de Mobilitate Urban< Durabil< 

I6. IntervenМii pentru implementarea la nivel naМional a traseelor cicloturistice 

- Realizarea planului de acМiuni Кi a studiilor specifice pentru traseele cicloturistice

- Digitalizarea pistelor Кi traseelor velo

- Realizarea a 3.000 km de piste pe trasee velo naМionale, (de exemplu Via 
Transilvanica) inclusiv traseele EuroVelo.
Realizare infrastructur< conex< pentru traseele cicloturistice

Buget: 2.120.000.000 euro st
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I. Principalele provoc<ri 群i obiective 

 

a. Provoc<ri 

 

Recomand<ri din rapoartele de 郡ar< 2019 群i 2020 

 

(2020): S< direcМioneze cu prioritate investiМiile c<tre tranziМia ecologic< Кi digital<, în special 
c<tre transportul durabil, infrastructura de servicii digitale, producМia Кi utilizarea energiei în 
mod nepoluant Кi eficient, precum Кi c<tre infrastructura de mediu, inclusiv în regiunile 
miniere. 

(2019) S< axeze politica economic< în materie de investiМii pe sectorul energetic cu emisii 
sc<zute de dioxid de carbon Кi pe eficienМa energetic<, pe infrastructura de mediu Кi pe inovare, 
Мinând seama de disparit<Мile regionale. 

(2019) S< sporeasc< acoperirea Кi calitatea serviciilor sociale... 

(2020) S< ofere soluМii adecvate de substituМie a veniturilor Кi s< extind< m<surile de protecМie 
social< Кi accesul la serviciile esenМiale pentru toМi. 

(2020) S< ia toate m<surile necesare pentru a combate în mod eficace pandemia, a susМine 
economia Кi a sprijini redresarea viitoare. 

(2020) S< îmbun<t<Мeasc< eficacitatea Кi calitatea administraМiei publice, precum Кi 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr定o implicare adecvat< a partenerilor 
sociali. 

(2019) Este necesar< sprijinirea dezvolt<rii infrastructurii care favorizeaz< mersul pe 
biciclet<, ce va reduce congestia, emisiile, accidentele rutiere. 

 

Conform Raportului de 軍ar< întocmit de c<tre Comisia European< în 2020, consecin郡ele socio-
economice ale pandemiei de COVID-19 se vor resim郡i în mod inegal în diferitele regiuni ale 
României din cauza decalajelor semnificative în materie de investi郡ii 群i de productivitate a 
for郡ei de munc< 群i a profilurilor de specializare diferite. Acest lucru implic< un risc considerabil 
de adâncire a disparit<郡ilor regionale în România, inversând tendin郡a observat< deja de reducere 
u群oar< a disparit<郡ilor dintre capital< 群i restul regiunilor sau dintre zonele urbane 群i cele rurale. 
Combinat< cu riscul perturb<rii temporare a procesului de convergen郡< între statele membre, 
situa郡ia actual< impune adoptarea unor r<spunsuri specifice în materie de politic<. În contextul 
epidemiei de COVID-19, este foarte probabil ca provoc<rile existente s< se accentueze, pe 
fondul cre群terii rapide a 群omajului 群i a inactivit<郡ii. Disparit<郡ile regionale mari 群i 
productivitatea sc<zut< a anumitor sectoare au un impact negativ asupra cre群terii durabile pe 
termen lung. 
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Cu un num<r total de decese care se apropie de 3 milioane, amploarea pandemiei de COVID-
19 o dep<群e群te pe cea a oric<rei alte pandemii din ultimul secol. Pandemia a declan群at al treilea 
群i cel mai însemnat 群oc economic, financiar 群i social din secolul 21. 

Pe lâng< pierderile de vie郡i omene群ti, COVID-19 a cauzat pierderi economice semnificative la 
nivel global. OCDE estimeaz< c< PIB-ul 郡<rilor din OCDE se va reduce cu 9,5% în 2020.  

Totodat<, toate administra郡iile locale au fost obligate s< devin< actori relevan郡i în gestionarea 
situa郡iei de criz<, fiind responsabile cu aspectele critice ale m<surilor de izolare, asigurarea 
serviciilor de s<n<tate 群i sociale, dezvoltarea economic< 群i investi郡ii publice.  

 

Administra郡iile locale sunt motoarele care faciliteaz< prestarea serviciilor publice, dezvoltarea 
economic< 群i investi郡iile în infrastructur<. Totu群i, închiderea companiilor, pierderea locurilor 
de munc< 群i alte efecte economice au atras un declin al veniturilor fiscale pe durata crizei, 
punând presiuni financiare majore pe numeroase administra郡ii locale. Conform estim<rilor, 
administra郡iile locale ar putea înregistra, în medie, pierderi de venituri de 15-25% în 2021, cele 
mai afectate fiind ora群ele cu baze economice mai pu郡in diversificate 群i localit<郡ile rurale.  

Înregistrând estimativ 90% dintre toate cazurile de COVID-19 raportate, zonele urbane au 
devenit epicentrul pandemiei. Ora群ele pot gestiona aceast< criz<, func郡ionând drept poli de 
energie, rezilien郡< 群i inova郡ie conturate ca locuri dinamice 群i atractive. Vor fi necesare, totu群i, 
politici atent formulate care s< abordeze decalajele 群i capacit<郡ile locale, avansând în paralel o 
redresare verde 群i incluziv<. Pe termen scurt, pentru multe ora群e, criza de s<n<tate atribuit< 
COVID-19 s-a extins la nivelul unei crize de acces urban, echitate urban<, finan郡are urban<, al 
unei crize ce vizeaz< siguran郡a, 群omajul, serviciile publice, infrastructura 群i transportul, toate 
acestea afectând în mod dispropor郡ionat cele mai vulnerabile segmente ale societ<郡ii. 

Afectate semnificativ de pandemie, UAT-urile din România au o sc<dere semnificativ< a 
veniturilor proprii. Aceast< situa郡ie duce la o reducere semnificativ< a investi郡iilor în domenii 
cum ar fi educa郡ia, s<n<tatea 群i infrastructura local<. Nivelul cheltuielilor pentru investi郡ii 
la nivelul UAT-urilor este redus (15-20% din bugetul local înainte de pandemie) 群i este în 
mare m<sur< finan郡at din fonduri europene. Prin urmare, este nevoie de o injec郡ie de capital 
pentru a continua investi郡iile în infrastructura local< 群i pentru a cre群te astfel rezilien郡a 
localit<郡ilor în perioada de redresare economic<. 軍inând cont c< într-o perioad< de criz< 
economic<, veniturile locale sunt 群i mai reduse, este nevoie de suport financiar suplimentar 
pentru asigurarea bun<st<rii popula郡iei 群i garantarea unor servicii publice de calitate în perioada 
imediat urm<toare, cu accent pe tranzi郡ia verde 群i digital<.  

De asemenea, este necesar ca în localit<郡ile din România s< fie efectuate investi郡ii în 
infrastructura local<, pentru a adapta localit<郡ile la noile condi郡ii de siguran郡< 群i pentru 
a contracara tendin郡ele nesustenabile generate de pandemie, respectiv izolare, segregare, 
inclusiv utilizarea autoturismelor personale în detrimentul transportului public. 

Cheltuielile cu bunuri 群i servicii în 2020 au fost în cre群tere cu 6,9% fa郡< de anul precedent. În 
cadrul bugetului general consolidat, major<rile fa郡< de medie se înregistreaz< la nivelul 
administra郡iei locale, major<rile fiind determinate, în special, de pl<郡i suplimentare pentru 
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medicamente, materiale sanitare, reactivi 群i alte produse necesare diagnostic<rii 群i trat<rii 
pacien郡ilor infecta郡i cu SARS-CoV-2. 

 

Comune 
pondere 

venituri 

proprii % 

venituri 

proprii pe 

locuitor 

venituri din 

impozite si 

taxe pe 

locuitor (lei) 

cheltuieli cu 

personalul % 

cheltuieli 

totale pe 

locuitor (lei) 

cheltuieli 

agigmeCｨă 
gHcia<ă ae 
locuitor (lei) 

Cheltuieli 

educatie pe 

locuitor (lei) 

Cheltuieli 

sanatate pe 

locuitor (lei) 

Anul 2018 36,6 663,6 328,7 27,2 1804,0 234,5 150,8 15,4 

Anul 2019 33,8 763,3 424,3 25,0 2358,7 289,6 201,5 25,2 

Anul 2020 33,1 848,8 437,2 25,2 2478,6 331,6 203,4 28,5 

Odaｧe 

Anul 2018 57,9 1022,1 549,3 28,4 1803,3 232,2 156,5 96,4 

Anul 2019 54,1 1160,5 645,5 27,7 2206,3 288,7 213,1 104,4 

Anul 2020 51,0 1296,1 615,7 25,9 2487,2 328,6 243,8 95,8 

Municipii 

Anul 2018 76,3 1662,1 615,8 19,1 2264,6 359,0 211,3 75,5 

Anul 2019 76,1 1876,0 663,3 20,1 2567,5 392,7 270,6 105,3 

Anul 2020 73,7 2075,8 640,6 19,3 2823,0 428,8 293 115,5 

Total UAT România  

Anul 2018 58,7 1158,4 483,4 23,1 2014,7 291,2 179,1 51,5 

Anul 2019 56,2 1314,9 557,2 22,9 2438,2 336,7 234,4 70,2 

Anul 2020 54,5 1458,5 549,3 22,4 2637,3 375,8 248,7 75,5 

 

În procesul de dep<群ire a unei perioade de crize pot fi identificate trei etape – ajutorare, 
restructurare 群i redresare rezilient<. Etapa ajutor<rii implic< r<spunsul de urgen郡< la 
amenin郡area pentru s<n<tate reprezentat< de COVID-19 群i impactul s<u imediat la nivel social, 
economic 群i financiar. Pe m<sur< ce 郡<rile aduc pandemia sub control 群i încep redeschiderea 
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economiilor, urm<toarea etap< a restructur<rii vizeaz< consolidarea gradului de preg<tire pentru 
pandemie al sistemelor sanitare, refacerea capitalului uman, precum 群i restructurarea 群i 
recapitalizarea firmelor 群i institu郡iilor financiare. Etapa redres<rii reziliente presupune a 
profita de noi oportunit<郡i pentru a cl<di un viitor mai durabil, mai incluziv 群i mai 
rezilient într-o lume transformat< de pandemie. Chiar dac< sunt aplicabile la scar< 
na郡ional<, cele trei etape pot fi implementate în context local. 

 

Pentru a fi eficiente, solu郡iile urbane trebuie s< se axeze pe o abordare ce consider< sistemele 
care sus郡in via郡a urban< interconectate 群i inseparabile. Suportul financiar pentru investi郡iile 
de la nivel local ar trebui s< se axeze pe oportunit<郡i de creare a locurilor de munc< 
combinate cu investi郡ii în infrastructur< ecologic< 群i digital<. Investi郡iile viitoare trebuie s< 
郡in< cont de evolu郡iile climatice pentru a asigura o redresare urban< rezilient< care î群i protejeaz< 
locuitorii împotriva fenomenelor meteorologice extreme sau altor riscuri naturale 群i antropice. 
Pandemia ofer< oportunitatea unui nou început, în care ora群ele î群i pot contura o realitate 
urban< substan郡ial diferit<, luându-群i angajamentul de a sprijini persoanele vulnerabile, 
de a proteja sisteme naturale, de a cl<di o economie durabil< 群i de a aborda poten郡iale 
amenin郡<ri împreun<. O redresare verde va impune aplicarea unor modele bazate pe 
dezvoltare economic< global<, produc郡ie de proximitate 群i tipare de consum, legând ora群ele de 
comunit<郡i rurale 群i scurtând lan郡urile de aprovizionare.  

Este necesar un efort decisiv pentru a g<zdui, adapta 群i extinde sisteme integrate multimodale 
de transport în ora群e 群i zone metropolitane, cu scopul de a regândi 群i transforma transportul în 
comun, asigurând tranzi郡ia de la utilizarea ma群inii personale la forme mai durabile, mai 
incluzive, mai s<n<toase 群i mai sigure de mobilitate pentru cet<郡eni. 

În timp ce distan郡area fizic< este important<, ora群ele nu trebuie s< regreseze în ceea ce prive群te 
politicile de utilizare a terenurilor care omit eficien郡a sporit< a densific<rii urbane. Este 
important s< fie prevenit< extinderea urban< 群i s< fie promovat<, în schimb, densitatea 
strategic< pentru a asigura faptul c< infrastructura 群i serviciile urbane func郡ioneaz< eficient, 
reducând în paralel utilizarea resurselor naturale 群i emisiile de gaze cu efect de ser<. Nivelurile 
adecvate 群i bine concepute de compactare urban< faciliteaz< productivitatea economic< ridicat< 
群i eficien郡a ecologic<, esen郡iale în prevenirea vulnerabilit<郡ilor fundamentale. De asemenea, 
acestea creeaz< medii de facilitare pentru preven郡ia bolii 群i promovarea s<n<t<郡ii. Planificarea 
urban< 群i regional< trebuie s< promoveze în mod sincron ora群e compacte, integrate 群i 
multifunc郡ionale, care scurteaz< distan郡a între locul de munc< 群i domiciliu, asigurând în paralel 
un aport adecvat de spa郡ii verzi publice 群i deschise, în special 群i cartiere supraaglomerate, 
precum 群i facilit<郡i de transport în comun 群i nemotorizat. 

Analizele efectuate dup< mai mult de un an de pandemie sugereaz< c< domeniul „modului 
zilnic de via郡< 群i de munc<” va suferi transform<ri semnificative în viitor. Unele dintre aceste 
schimb<ri vor dura 群i vor avea un impact semnificativ asupra culturii, timpului liber, educa郡iei, 
administra郡iilor publice 群i mobilit<郡ii în perioada post-pandemic<.  

Mecanismele eficiente de coordonare între autorit<郡ile na郡ionale 群i locale sunt esen郡iale. 
Trebuie s< fie consolidate sistemele locale 群i s< fie construit< capacitatea reprezentan郡ilor locali 
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pentru a gestiona r<spunsul la provoc<rile ivite (de la s<n<tate la economie 群i protec郡ie social<). 
Investi郡iile în infrastructura local< vor fi esen郡iale pentru adaptarea ora群elor 群i comunelor la 
noile condi郡ii, asigurându-se astfel rezilien郡a pe termen lung a localit<郡ilor. 

Dezvoltarea urban< 群i rural< reprezint< factori cheie pentru îndeplinirea obiectivului propus de 
cre群tere a rezilien郡ei localit<郡ilor urbane 群i rurale la provoc<rile generate de crizele economice 
群i sociale de la nivel global. Problemele 群i provoc<rile sus-men郡ionate se adaug< celor cu care 
ora群ele 群i comunele se confruntau în ultimii ani, dup< cum urmeaz<: 

 

Dezvoltarea urban< 

Nevoia unei transform<ri urbane sustenabile este subliniat< de Agenda 2030 pentru Dezvoltare 
Durabil<, în special Obiectivul 11 pe Dezvoltare Durabil<, care este dedicat transform<rii 
oraşelor în unele incluzive, sigure, reziliente 群i durabile. Alte documente majore ce propun 
aceast< transformare includ Noua Agend< Urban<, Acordul de la Paris 群i Pactul Ecologic al 
Comisiei Europene. Noua Cart< de la Leipzig, adoptat< în 30 noiembrie 2020, ofer< un cadru 
de politici pentru a cuprinde dimensiunea urban< în acordurile europene 群i globale 群i pentru a 
promova ora群e mai verzi, mai echitabile, mai productive 群i mai bine guvernate. 

De群i, conform delimit<rii administrative tradi郡ionale, gradul de urbanizare în România este de 
numai 55%, acesta cre群te la 76% dup< metodologia UE-OCDE, care 郡ine cont de rela郡iile 
func郡ionale 群i dinamica regional< identificate în baza fluxurilor de navet<. Aceste zone urbane 
func郡ionale cuprind jum<tate din localit<郡ile României 群i genereaz< 97% din dezvoltarea 
economic< a 郡<rii. Ca atare, zonele urbane sunt esen郡iale  atât pentru dezvoltarea rural< cât 群i 
pentru dezvoltarea României în general. De asemenea, întrucât o mare parte din problemele de 
mediu sunt generate în zonele urbane (95% din emisiile de gaze cu efect de ser<), interven郡ia 
în aceste zone este esen郡ial< pentru a asigura încadrarea în 郡intele stabilite prin Pactul Verde 
European. 

În total, 319 de unit<郡i administrative sunt clasificate drept urbane, 102 fiind declarate municipii 
群i 216 ora群e, la care se adaug< municipiul Bucure群ti.  

Localit<郡ile din România se confrunt< cu un puternic declin demografic din cauza îmb<trânirii 
popula郡iei, a sc<derii natalit<郡ii 群i a migra郡iei, îns< cu diferen郡ieri spa郡iale. Astfel, în perioada 
2006-2019, popula郡ia a crescut în doar 17,5% dintre re群edin郡ele de jude郡 (7/40), fa郡< de 75% 
din zonele periurbane aferente re群edin郡elor de jude郡 (30/40).  

Decalajul economic 群i dezvoltarea inegal< a ora群elor din România se reflect< în modelele de 
dezvoltare demografice 群i spa郡iale, creând diferen郡e mari între principalii poli de cre群tere 
economic< – Bucure群ti, urmat de cele mai mari 7 ora群e, ora群ele secundare mai pu郡in 
performante ca importan郡< regional< 群i un num<r mare de ora群e de dimensiuni mici 群i medii cu 
o economie cu probleme. 

Performan郡a economic< are un impact direct asupra modelelor de cre群tere spa郡ial<, de aici 
rezultând cele trei tipuri de tendin郡e: cre群tere (expansiune), stagnare 群i sc<dere (fragmentare).  st

iri
pe

su
rs

e.r
o



 
 

2.IV.1 Fondul local pentru  
mdaCｻiｨia ｬedde ｧi digima<ă 

 

 

Prin urmare, conform analizelor efectuate în Politica Urban< a României, la nivel 
na郡ional ora群ele se confrunt< cu dou< provoc<ri spa郡iale distincte: 

• Provoc<ri legate de expansiunea urban< – fenomenul de expansiune urban< poate fi 
observat atât în ora群ele dinamice din punct de vedere economic, cât 群i în cele mai pu郡in 
prospere, cu o popula郡ie în sc<dere (În perioada 1993-2018, suprafa郡a total< a 
intravilanului celor 319 ora群e s-a dublat). Ora群ele în expansiune au cunoscut vizibile 
extinderi urbane necontrolate 群i necoordonate, cu consecin郡e precum o infrastructur< 
public< neadaptat< (drumuri, ap</gaze, trotuare), dependen郡a de automobil 群i accesul 
redus la facilit<郡i (precum spa郡ii publice, 群coli, spitale, zone de recreere). Având în 
vedere c< popula郡ia a 33 dintre re群edin郡ele de jude郡 a sc<zut începând cu 2006, consumul 
excesiv de terenuri 群i expansiunea urban< au fost cauzate de factori precum cre群terea 
slab coordonat< între a群ez<rile vecine 群i incapacitatea de a controla dezvoltarea 
speculativ< din sectorul privat (cauzate inclusiv de lipsa unei viziuni strategice comune 
群i a unor documenta郡ii de urbanism actualizate 群i digitalizate). 
 

• Provoc<ri legate de sc<derea calit<郡ii vie郡ii în centrul urban – atât ora群ele în 
cre群tere, cât 群i cele în declin cunosc o contrac郡ie spa郡ial<, înso郡it< de mic群orarea 
infrastructurii sociale 群i pietonale, precum 群i de o vitalitate social< redus<, eforturile de 
regenerare fiind insuficiente 群i distribuite inegal. Toate acestea au dus la declinul 
demografic, la îmb<trânirea 郡esutului arhitectonic 群i la înt<rirea segreg<rii sociale. 
În mod evident, investi郡iile menite s< contribuie la dezvoltarea ora群elor trebuie s< aib< 
în vedere noile realit<郡i impuse de pandemia Covid-19. În acela群i timp, fondurile 
disponibile prin intermediul PNRR ar trebuie s< ajute la cre群terea pe termen lung a 
competitivit<郡ii, incluziunii 群i sustenabilit<郡ii zonelor urbane române群ti. 
Pentru a fi reziliente, zonele urbane trebuie s< investeasc< în infrastructura verde 群i s< 
î群i adapteze spa郡iul public la noile cerin郡e de siguran郡< a cet<郡enilor. Chiar dac< zonele 
urbane române群ti au avut o bun< performan郡< socio-economic< în ultimii ani, ele se 
confrunt< cu o serie de probleme ce le poate afecta competitivitatea pe termen mediu 群i 
lung.  

 

Cartierele cu locuin郡e colective, care reprezint< 69,7% din locuin郡ele urbane, se confrunt< 
cu un 郡esut urban îmb<trânit, o calitate sc<zut< a spa郡iilor publice 群i lipsa implic<rii în 
comunitate. 

Planificate ca ni群te cartiere-dormitor bazate pe conceptul de uniformitate social< 群i unitate a 
familiei, aceste cartiere nu mai corespund preferin郡elor actuale. În plus, l<郡imea str<zilor din 
zonele reziden郡iale nu a fost planificat< pentru noul volum de autovehicule 群i cererea de locuri 
de parcare, ocupând din spa郡iul public dedicate func郡iunilor de recreere.  

Calitatea vie郡ii în nucleul ora群elor este în sc<dere în ciuda sustenabilit<郡ii sale inerente, 
ora群ele fiind ini郡ial planificate în jurul unor comunit<郡i dense, active, care favorizeaz< 
mersul pe jos, cu un mix s<n<tos de func郡iuni. Calitatea vie郡ii este o no郡iune definit< de 
Eurostat ca ceva „mai mult decât produc郡ia economic< 群i nivelul de trai, incluzând o gam< 
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complet< de factori ce influen郡eaz< aspectele vie郡ii care dau un sens existen郡ei oamenilor, 
dincolo de aspectele materiale. Calitatea sc<zut< a locuin郡elor 群i a spa郡iilor publice, 
fragmentarea 郡esutului urban (terenuri dezafectate), traficul aglomerat 群i gestionarea 
insuficient< a parc<rilor au un impact semnificativ asupra calit<郡ii generale a vie郡ii.  

Num<rul 群i calitatea spa郡iilor publice urbane la nivel na郡ional sunt sc<zute, iar multe 
cl<diri istorice sunt în pericol sau într-o stare avansat< de degradare. Regenerarea zonelor 
istorice 群i a spa郡iilor publice este esen郡ial< pentru definirea identit<郡ii urbane, sprijinirea 
turismului, implicarea comunit<郡ii 群i îmbun<t<郡irea calit<郡ii vie郡ii. Ora群ele mai mici se 
confrunt< cu rate mari de neocupare 群i închidere a facilit<郡ilor culturale. Restaurarea 
arhitectural< sau interven郡iile urbane nu activeaz< în mod implicit via郡a public<. Acestea trebuie 
s< fie completate de o func郡ionalitate îmbun<t<郡it<, 郡inând cont de preferin郡ele oamenilor. 

 

Multe administra郡ii locale, în special cele mici 群i mijlocii, mai pu郡in dinamice, nu au 
realizat suficiente investi郡ii pentru îmbun<t<郡irea calit<郡ii vie郡ii, fiind cople群ite de declinul 
demografic, rata mare de spa郡ii vacante 群i nevoia de a furniza servicii publice de baz<.  

De群i num<rul de autoturisme pe cap de locuitor în România este unul dintre cele mai mici din 
Europa, num<rul de autovehicule a crescut de patru ori din 1990 群i pân< în prezent. În acest 
timp, infrastructura de transport public de la nivel local a stagnat, sau chiar s-a diminuat, 
num<rul autovehiculelor de transport public sc<zând cu 26,2%, iar lungimea total< a liniilor de 
transport public (f<r< autobuze) a sc<zut cu 15%. 

Ora群ele dinamice se lupt< cu gestionarea parc<rilor. Având în vedere c< num<rul de 
autovehicule aproape c< s-a dublat din 2006, autorit<郡ile publice nu au fost capabile s< limiteze 
impactul spa郡ial 群i ecologic al acestora nici prin norme de politic<, nici prin extinderea 
infrastructurii de parcare. 

Prin urmare, în special ora群ele dinamice sunt sufocate de autovehicule parcate ilegal, care 
ocup< orice tip de teren, inclusiv trotuare, zone verzi 群i spa郡ii publice. 訓oferii pierd zilnic foarte 
mult timp încercând s< g<seasc< un loc de parcare, în timp ce pietonii sunt pu群i în pericol. 
Zonele cele mai afectate sunt cartierele reziden郡iale din interiorul ora群ului, prinse între centru 
群i suburbiile în cre群tere. Poluarea fonic< 群i atmosferic< sunt probleme des întâlnite în mediul 
urban, România fiind una dintre 郡<rile cu cel mai mare procent al popula郡iei afectate de 
zgomotul provenit din trafic. Via郡a public< este direct afectat< de traficul aglomerat 群i de o 
gestionare deficitar< a parc<rilor, din cauza contrac郡iei spa郡iilor de socializare, inclusiv a 
activit<郡ilor statice spontane de pe trotuare. 

Platformele industriale urbane dezafectate sunt r<spândite în multe dintre fostele ora群e 
industriale, cauzând fragmentare urban< 群i declin în zonele înconjur<toare. Declinul 
industrial de dup< c<derea comunismului a avut un impact spa郡ial asupra multor ora群e, întrucât 
fostele situri industriale au fost abandonate f<r< o reabilitare corespunz<toare a mediului 群i au 
fost l<sate s< se degradeze lent. În lipsa unei strategii de reamenajare 群i a unor informa郡ii clare 
cu privire la nivelul de contaminare, terenurile dezafectate sunt în general evitate de 
dezvoltatorii imobiliari. Prin urmare, acestea devin principala cauz< a fragment<rii în centrul 
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urban, constituind bariere fizice care cauzeaz< declinul în zonele înconjur<toare. Este o situa郡ie 
deosebit de problematic< pentru ora群ele mici 群i mijlocii, în special cele monoindustriale unde 
terenurile dezafectate ocup< o mare parte din intravilan, precum 群i pentru unele ora群e mari care 
au avut industrie siderurgic< 群i metalurgic< 群i, prin urmare, au unele dintre cele mai mari situri 
industriale dezafectate. Oportunit<郡ile de reamenajare func郡ional<, de reabilitare a spa郡iilor 
verzi 群i de conservare arhitectural< ar trebui explorate 群i propuse ca o alternativ< durabil< la 
expansiunea necontrolat<. 

O paradigm< de restructurare urban< trebuie s< abordeze decalajele digitale 群i 
infrastructura de conectivitate esen郡ial<. Pandemia de COVID-19 a eviden郡iat faptul c< 
internetul a devenit un drept al omului. Începând cu rezultatele  testelor COVID-19 pân< la 
群coala online, accesul la internet a devenit sinonim cu accesul la serviciile urbane 
fundamentale. Astfel de servicii sunt esen郡iale pentru ca acele comunit<郡i cu adev<rat 
vulnerabile 群i slab deservite s< nu r<mân< în urm< în ceea ce prive群te înv<郡area 群i educa郡ia, 
întrucât 群colarizarea deficitar< la nivelul înv<郡<mântului elementar poate marca în mod negativ 
întreaga existen郡< a locuitorilor de la ora群e în ce prive群te mobilitatea social<. 

Restrângerea spa郡iilor verzi 群i reducerea num<rului de arbori în mediul urban are un 
impact negativ asupra s<n<t<郡ii, microclimatului urban 群i calit<郡ii vie郡ii. Calitatea 群i cantitatea 
spa郡iului verde din ora群ele române群ti este cu mult sub norma de 50 mp/cap de locuitor 
recomandat< de OMS (Organiza郡ia Mondial< a S<n<t<郡ii), doar câteva ora群e îndeplinesc 
standardul UE de 26 mp/cap de locuitor, chiar dac< se constat< o cre群tere semnificativ< a 
spa郡iilor verzi urbane începând cu 1990. Realitatea urban< indic< faptul c< aceast< aparent< 
cre群tere se datoreaz< modific<rilor aduse metodologiei de calcul 群i nu se reflect< într-o cre群tere 
efectiv< a spa郡iilor verzi publice de calitate. De群i parcurile mari s-au bucurat de aten郡ia 
cuvenit<, spa郡iile verzi informale situate de obicei în cartierele reziden郡iale sunt tratate ca spa郡ii 
reziduale – îngr<dite, neîntre郡inute. În acela群i timp, în multe cartiere reziden郡iale nu exist< 
niciun parc la o distan郡< de pân< la 10 minute de mers pe jos, un standard general privind 
calitatea vie郡ii. 

Dincolo de cantitatea de zone verzi, un motiv cheie de îngrijorare îl reprezint< calitatea acestor 
spa郡ii. Lipsesc culoarele verzi, ecosistemele urbane iar cursurile de ap< nu sunt valorificate.  

Modific<rile spa郡iale contribuie semnificativ la disolu郡ia vie郡ii sociale, manifestat< prin 
izolare social<, implicare comunitar< 群i civic< redus< 群i deconectarea de via郡a public<. În 
ciuda structurii care favorizeaz< mersul pe jos, aceasta este o problem< întâlnit< atât în ora群ele 
mari, cât 群i în ora群ele mici, de群i are cauze diferite. Ora群ele mici nu au infrastructura social< 
necesar< pentru a stimula implicarea comunit<郡ii – mobilier urban, scuaruri, centre comunitare, 
iar declinul demografic 群i rata de neocupare contribuie la pierderea vitalit<郡ii sociale. Pe m<sur< 
ce tot mai multe ora群e reu群esc s< î群i îmbun<t<郡easc< spa郡iile publice importante, accentul ar 
trebui s< se îndrepte spre regenerarea cartierelor cu locuin郡e colective. Via郡a public< este 
esen郡ial< în crearea unei identit<郡i urbane 群i în stimularea implic<rii civice 群i a ini郡iativelor 
cet<郡ene群ti. st
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Din perspectiva locuirii, pandemia de Covid 19 a afectat în mod special comunit<郡ile 
dezavantajate, fiind sporite problemele cu comunit<郡ile dezavantajate, limitând accesul 
persoanelor din aceast< categorie la o locuin郡< decent<. 

Totodat<, interesul mai mare pentru imobilele noi nu reflect< neap<rat o îmbun<t<郡ire general< 
a calit<郡ii vie郡ii în cadrul comunit<郡ii, ci calitatea general< sc<zut< a locuin郡elor construite 
înainte de 1989. De群i are cel mai mare procent de locuin郡e ocupate de proprietari din UE – 
96,8% 群i a înregistrat o îmbun<t<郡ire semnificativ< a indicatorilor, datele Eurostat indic< faptul 
c< România are: 

• cel mai mare procent de persoane care locuiesc în gospod<rii supraaglomerate – 

47% din popula郡ie, comparativ cu media european< de 15,7%. 
• cel mai mic num<r de camere de persoan< – 1,1 camere, comparativ cu media 

european< de 1,6 camere; 

• cea mai mare rat< a priv<rii de locuin郡< – 16,5%, comparativ cu media european< 
de 4%. 

România este 郡ara cu cea mai mare rat< de lips< de locuin郡e la nivelul UE. Grupurile s<race 群i 
marginalizate ale României – atât în zonele urbane, cât 群i în cele rurale – se confrunt< cu 
provoc<ri serioase în sectorul locuin郡elor, inclusiv locuin郡e de calitate sc<zut<, infrastructur< 
inadecvat< 群i lips< de securitate a propriet<郡ii. În anuarul s<u regional din 2013, analiza Eurostat 
a clasat România în rândul 郡<rilor cu „lips< sever< de locuin郡e” (SHD). 

Parlamentul European a adoptat în ianuarie 2021 Rezolu郡ia „Locuin郡e decente 群i accesibile 
pentru to郡i”, prin care solicit< Statelor Membre, printre altele, s< asigure locuin郡e adecvate, 
s<n<toase 群i eficiente din punct de vedere energetic, s< ia m<suri privind persoanele f<r< 
ad<post 群i s< investeasc< în locuin郡e sociale, publice, accesibile 群i eficiente din punct de vedere 
energetic. Conform estim<rilor, în România aproximativ 30.000 familii au nevoie de locuin郡e 
sociale (persoane marginalizate, familii din a群ez<ri informale, familii în risc de evacuare). 

Din perspectiva mobilit<郡ii urbane durabile, un factor important pentru cre群terea brusc< a 
emisiilor de GES în sectorul transporturilor urbane este cre群terea motoriz<rii private. De群i sub 
media la nivelul UE, proprietatea de ma群ini a crescut constant în ultimii 20 de ani, ajungând la 
261 de ma群ini la 1.000 de locuitori în 2018 (media la nivelul UE se situeaz< la 505 ma群ini la 
1.000 de locuitori). Mai mult, exist< înc< vehicule care circul< în ora群e care sunt vechi 群i se 
caracterizeaz< prin consum ineficient de combustibil. Acest lucru afecteaz< negativ emisiile de 
GES 群i calitatea general< a aerului. De fapt, în 2017, România a importat 520.000 de vehicule 
la mâna a doua care nu respect< reglement<rile de mediu de la nivelul UE. Între 2011 群i 2017, 
num<rul autoturismelor second-hand înmatriculate a crescut cu 450%. În consecin郡<, în 2019, 
peste 74% din toate autoturismele înmatriculate în România erau mai vechi de 10 ani, 
corespunzând standardelor de emisii Euro 4, 3, 2, 1 sau 0. 

Cheia pentru a în郡elege de ce poluarea aerului nu a fost înc< abordat< în mod corespunz<tor 
este actuala re郡ea na郡ional< de monitorizare. Include sta郡ii de monitorizare în diferite regiuni, 
fiecare cu o suit< identic< de senzori. Ace群ti senzori m<soar< concentra郡ia de GES (CO2, CH4 st
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群i N2O), a particulelor (PM10 群i PM2.5) 群i a poluan郡ilor regla郡i (monoxid de carbon, ozon 群i 
plumb). 

Acest sistem actual îmb<trâne群te 群i multe sta郡ii au încetat s< înregistreze unele valori sau au 
încetat s< func郡ioneze toate împreun<. În toat< 郡ara, exist< 283 de UAT cu întreprinderi 
înregistrate - surse de poluare. Doar 25,08% (71 de teritorii) din aceste teritorii cu întreprinderi 
înregistrate au cel pu郡in o sta郡ie de monitorizare, l<sând 75% din teritorii nesupravegheate. 
Inexactitatea datelor este evident<. De exemplu, atunci când se compar< emisiile de gaze cu 
efect de ser< (poluan郡i globali), poluan郡ii locali 群i veniturile raportate din industriile probabil 
poluante pentru fiecare jude郡, nu exist< o corela郡ie observabil< între emisii 群i venituri. Aceast< 
diferen郡< este deosebit de relevant< pentru Bucure群ti, care are cele mai mari emisii de GES din 
toate jude郡ele, dar cea mai mic< rat< de m<surare a  poluan郡ilor locali. 

Congestia traficului este raportat< a fi o problem< în cre群tere în mai multe ora群e, pe m<sur< ce 
num<rul vehiculelor personale cre群te. Congestia, cu caracterul rezultat start-stop al ciclului de 
conducere pe care îl impune vehiculelor, cre群te semnificativ emisiile de GES din traficul rutier.  

Motivul principal care explic< congestia crescut< este expansiunea urban< 群i o planificare 
integrat< inadecvat< a transportului urban. 

În acest context, trebuie promovate mijloace alternative de transport – transportul public, 
respectiv, utilizarea mijloacelor de transport nemotorizate/nepoluante; 群i trebuie utilizate 
sistemele digitale de gestionare a traficului. 

Zonele urbane mari se confrunt< cu provoc<ri legate de cre群terea urban< 群i cre群terea cererii de 
transport. Cre群terea în centrele urbane face ca mobilitatea s< fie o problem< dificil<. Drumurile 
sunt active de infrastructur< pe termen lung. Odat< construit, este foarte costisitor 群i perturbator 
s< fie l<rgite sau traficul s< fie redirec郡ionat, în special în zonele din interiorul ora群ului. Pe 
m<sur< ce zonele metropolitane se extind, costurile de transport reprezint< o parte din ce în ce 
mai mare din bugetele gospod<riilor. 

Prin urmare, sunt necesare solu郡ii tehnologice care s< permit< gestionarea fluxului de trafic mai 
eficient – cre群terea capacit<郡ii drumurilor minimizând în acela群i timp întârzierile 群i impactul 
asupra mediului.  

M<surile de îmbun<t<郡ire a mobilit<郡ii urbane trebuie s< contribuie 群i la cre群terea siguran郡ei 
rutiere din cadrul zonelor urbane. Este cunoscut faptul c< la nivel european, România se afl< în 
ultimele pozi郡ii în ceea ce prive群te siguran郡a rutier<. În acest context, în urm<toarea perioad< 
va fi promovat< Strategia Na郡ional< de Siguran郡< Rutier< 2021-2030, în cadrul c<reia vor fi 
cuprinse m<suri de corelare a planific<rii urbane cu mobilitatea urban< 群i cu siguran郡a rutier<, 
precum 群i utilizarea sistemelor inteligente pentru colectarea de date 群i pentru m<suri de 
îmbun<t<郡ire a condi郡iilor de trafic.  

Tipurile de interven郡ie propuse mai jos sunt stabilite în cadrul Politicii Urbane a României, 
document elaborat cu suport tehnic oferit de c<tre Banca Mondial< (finan郡at prin intermediul 
Programului Opera郡ional Capacitate Administrativ< 2014-2020) 群i care va fi aprobat prin 
hot<râre de Guvern. Politica Urban< a României a fost elaborat< pentru a implementa la nivel 
na郡ional 群i subna郡ional prevederile Noii Carte de la Leipzig pentru dezvoltarea urban< durabil<. 
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În sensul prezentului document, Zon< Urban< Func郡ional< (ZUF) reprezint<: „Zona format< 
din unul sau mai multe centre urbane cu caracter polarizator din punct de vedere socio-
economic 群i unit<郡ile administrativ-teritoriale învecinate aflate în zona de navet<, între care 
exist< rela郡ii de cooperare în mai multe sectoare”. 

 

Dezvoltarea rural<  

Zonele rurale ocup< 87% din teritoriul na郡ional, iar popula郡ia rural< totalizeaz< 8.959.096 
persoane sau 46% din popula郡ia României. Din punct de vedere al tipologiei DEGURBA 
(tipologia urban-rural elaborat< de c<tre EUROSTAT), regiunile predominant rurale ocup< 
aproape 60% din teritoriu. 

 

Localit<郡ile rurale pot fi stabilite în mai multe categorii: localit<郡i rurale ce se afl< în zonele 
urbane func郡ionale, ce trebuie s< gestioneze externalit<郡ile nucleelor urbane, localit<郡i rurale ce 
se afl< în zona de sus郡inere a zonelor urbane, 群i zonele profund rurale, ce se afl< la o distan郡< 
mai mare de 30 minute de zonele urbane 群i implicit la serviciile 群i dot<rile de baz<. În aceste 
ultime dou< categorii, schimb<rile înregistrate la nivelul popula郡iei rurale în ultimele dou< 
decenii, eviden郡iate prin evolu郡ia negativ< a principalilor indicatori demografici, au generat un 
dezechilibru demografic pronun郡at care se manifest< prin îmb<trânirea popula郡iei, sc<derea 
natalit<郡ii 群i a fertilit<郡ii, prin cre群terea mortalit<郡ii, dar 群i prin explozia migra郡iei externe, având 
ca efect negativ principal depopularea zonelor rurale. Aceste tendin郡e sunt 群i mai accentuate în 
zonele profund rurale. 

Lipsa unei interven郡ii concentrate în aceste zone va accentua în viitor declinul demografic, 
economic 群i social. De altfel, dac< tendin郡ele actuale se p<streaz<, în 2050 popula郡ia rural< din 
România va ajunge la numai 6 milioane de locuitori. În contextul îmb<trânirii demografice 群i 
a dinamicii economice actuale, sc<derea popula郡iei rurale poate fi considerat< natural<, dar în 
raport cu situa郡ia specific< de la nivel na郡ional, aceasta are caracterul unei muta郡ii care afecteaz< 
posibilit<郡ile de dezvoltare viitoare. 

Studiile realizate pentru fundamentarea Strategiei de dezvoltare teritorial< a României 群i 
Rapoartele privind starea teritoriului arat< c< s<r<cia rural< este de 2,4–3,4 ori mai mare decât 
s<r<cia urban<. Un jude郡 este cu atât mai s<rac cu cât jude郡ul are o pondere mai ridicat< a 
populaYiei rurale.  

În mediul rural, vreme îndelungat< s-a men郡inut un mod de via郡< specific, prin p<strarea 
identit<郡ii culturale, a obiceiurilor 群i a unor tehnici agricole tradi郡ionale, elemente de patrimoniu 
imaterial care sunt în prezent în pericol de dispari郡ie din cauza migra郡iei tinerilor, venit< ca 
urmare a degrad<rii vie郡ii (infrastructur< precar< la nivel local). Men郡inerea civiliza郡iei rurale 
autentice române群ti ar aduce un plus de valoare pentru activit<郡i economice precum 
agroturismul, turismul cultural 群i ecoturismul. st
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M<surile propuse în aceast< component< pentru atingerea obiectivului de coeziune teritorial< 
sunt preluate din Strategia de Dezvoltare Teritorial< a României, document elaborat în 
conformitate cu prevederile Agendei Teritoriale 2020, respectiv Agenda Teritorial< 2030. 

 

Cicloturismul 

Una dintre m<surile teritoriale promovate prin Strategia de Dezvoltare Teritorial< a României 
(SDTR) urm<re群te punerea în valoare a patrimoniului natural 群i cultural. Aceast< m<sur< 
vizeaz< dezvoltarea economic< durabil< la nivel regional 群i local 群i cre群terea nivelului de trai 
al locuitorilor din zonele rurale, ceea ce implic< practicarea unor forme de turism durabil, 
inclusiv cicloturism.  

Totodat<, Ministerul Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei asigur< coordonarea 
Ariei Prioritare 3 - „Cultur<, turism 群i contacte directe între oameni”, din cadrul Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dun<rii  (SUERD), având în acest sens rolul de a sprijini 
implementarea noului Plan de ac郡iuni aferent SUERD, în cadrul c<ruia rutele EuroVelo sunt 
prioritare. La nivelul Comitetului de Coordonare al Ariei Prioritare 3 a Strategiei Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dun<rii - „Cultur<, turism 群i contacte directe între oameni” exist< 
sus郡inere pentru dezvoltarea rutelor ciclabile în vederea atingerii 郡intelor SUERD, astfel cum 
au fost stabilite în cadrul noului Plan de Ac郡iune. Asigurarea unui cadru de coordonare a 
planific<rii rutelor cicloturistice poate asigura economii semnificative de costuri, precum 群i 
realizarea traseelor conform unor standarde uniforme. 

În ceea ce prive群te ReYeaua EuroVelo, la nivelul forurilor de specialitate europene s-a stabilit 
în mod conven郡ional ca dou< dintre rutele europene s< treac< prin România: Magistrala 
EuroVelo 13 (“Traseul cicloturistic al Fostei Cortine de Fier”) – care are un parcurs de aprox. 
300 de km prin România 群i Magistrala EuroVelo 6 (“Atlantic - Marea Neagr<”) – cu un parcurs 
de aproximativ 1.200 de km, care urmeaz< cursul Dun<rii. România nu a amenajat, nici m<car 
la nivel de marcaje, sec郡iunile care îi revin din Eurovelo 6 群i Eurovelo 13. Prin SDTR este 
promovat< amenajarea circuitului cicloturistic Baziaş-Tulcea, parte a proiectului 
„EUROVELO”.  

Amenajarea traseelor velo de rang regional 群i na郡ional cunoa群te înc< progrese lente. La nivel 
na郡ional exist< sub 1.000 de km de piste, lungimi insignifiante fa郡< de necesarul 群i poten郡ialul 
României. Beneficiile amenaj<rii traseelor velo na郡ionale 群i a celor Eurovelo cuprind realizarea 
tranzi郡iei ecologice şi reducerea polu<rii, dar şi dezvoltarea economic< a comunit<Yilor locale 
şi a turismului, 群i poate contribui la dezvoltarea durabil< a comunit<郡ilor defavorizate. 

Principalele provoc<ri ale demersurilor de opera郡ionalizare a traseelor velo na郡ionale includ 
stabilirea unui cadru legislativ, instituYional 群i organizaYional adecvat, precum 群i eficientizarea 
efortului organizatoric, având în vedere faptul c< în realizarea acestor trasee este necesar< 
separarea fluxurilor de trafic dintre biciclete 群i autovehicule pe drumurile jude郡e, acolo unde 
este cazul, este necesar< stabilirea unor parteneriate cu entit<Yile care administreaz< imobilele 
pe care vor fi amplasate traseele 群i m<suri de urgentare a exproprierii terenurilor extravilane 
pentru realizarea acestor investi郡ii, dup< caz. 
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În prezent, la nivel naYional nu este asigurat cadrul legislativ necesar pentru construirea, 
amenajarea, omologarea 群i între郡inerea pistelor de biciclete 群i a unei re郡ele de trasee 
cicloturistice. Prin urmare, trebuie s< se intervin< pentru asigurarea standardelor de 
reglementare în ceea ce prive群te construc郡ia, siguran郡a, operarea 群i între郡inerea, precum 群i 
regimul juridic al traseelor, luând în considerare tipul, precum 群i nivelul de importan郡< al 
acestora. 

 

b. Obiective  

 

O1. Asigurarea cadrului pentru rezilien郡a localit<郡ilor urbane 群i rurale prin investi郡ii în 
infrastructura local< care vor sus郡ine tranzi郡ia verde a zonelor urbane 群i rurale din 
România 群i reducerea disparit<郡ilor teritoriale la nivel regional, intra-regional 群i intra-

jude郡ean. 

 

O2. Cre群terea capacit<郡ii administrative prin asigurarea cadrului pentru reformarea 群i 
digitalizarea instrumentelor de planificare teritorial< 群i urban< la nivelul autorit<郡ilor 
publice locale. 

 

O3. Crearea unei reYele naYionale velo care s< includ< 群i rutele Eurovelo 

 

Autorit<郡ile publice locale trebuie sprijinite pentru a dezvolta investi郡ii în infrastructura local<, 
asigurându-se astfel c< serviciile esen郡iale, cum ar fi lan郡urile alimentare, protec郡ia social< 群i 
serviciile de s<n<tate de rutin<, r<mân func郡ionale în timpul unei crize economice, sociale sau 
sanitare. 

Infrastructura local<, de la cl<dirile ce fac posibil< gestionarea unor servicii publice esen郡iale, 
la spa郡iile publice care permit continuarea activit<郡ilor culturale 群i sociale, de la spa郡iile verzi 
群i cursurile de ap< care asigur< un microclimat optim în mediul urban, la stocul de locuin郡e 
publice prin care se asigur< faptul c< nimeni nu este l<sat în urm< sau de la mijloacele de 
transport nepoluante, la pistele pentru biciclete care permit circula郡ia persoanelor în condi郡ii de 
siguran郡<, reprezint< elemente esen郡iale care asigur< pe de-o parte dep<群irea problemelor 
crizelor economice, sociale sau sanitare, iar pe de alt< parte contribuie la un mediu mai s<n<tos 
群i la condi郡ii de via郡< mai bune pentru locuitori. De asemenea, localit<郡ile trebuie s< fie bine 
planificate, pentru a utiliza eficient terenurile 群i pentru a fi orientate spre principiile generale 
de cre群tere rezilient< 群i de calitate ridicat< a vie郡ii. 

În acest sens, la nivel na郡ional se afl< în elaborare Politica Urban< a României, ce reprezint< o 
strategie integrat< 群i coordonat< la nivel na郡ional pentru a ghida dezvoltarea urban< durabil<, 
inclusiv cre群terea, 群i a controla expansiunea haotic<. O aten郡ie deosebit< este acordat< coeren郡ei 
formei urbane a ora群elor, valorific<rii terenurilor virane, densific<rii 群i regener<rii ca forme de 
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cre群tere rezilient<. Pentru atingerea acestui obiectiv, cadrul legislativ va fi revizuit 群i 
sistematizat prin intermediul Codului amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor 
pentru a 郡ine cont de realitatea actual< 群i a consolida cooperarea la nivel interjurisdic郡ional. 

Structura 群i calitatea serviciilor centrului urban joac< un rol esen郡ial în inversarea fenomenului 
de expansiune; prin urmare, m<surile ar trebui axate pe investi郡ii în servicii publice cheie care 
郡in cont de dimensiunea spa郡ial< 群i demografic<, pe regenerarea spa郡iilor publice 群i a cartierelor 
de blocuri, precum 群i pe abordarea peisajelor urbane fragmentate (terenuri dezafectate, cl<diri 
neutilizate). 

Între performan郡a economic< 群i calitatea vie郡ii, a spa郡iului construit 群i a infrastructurii publice 
din centrul urban exist< o rela郡ie de tip cauz<-efect, existen郡a acestor elemente putând atrage 
atât investi郡ii, cât 群i migran郡i. În general, ora群ele mari au instrumentele necesare pentru a 
solu郡iona problemele spa郡iale pe m<sur< ce apar, îns< trebuie acordat< mai mult< aten郡ie 
ora群elor secundare mai pu郡in performante 群i ora群elor mici aflate în declin, care nu au beneficiat 
de un sprijin sus郡inut în perioadele de finan郡are cu fonduri nerambursabile 2007-2013 群i 2014-
2020. 

Procesul de dezvoltare a capacit<郡ilor institu郡ionale trebuie adaptat pentru a r<spunde 
provoc<rilor diferen郡iate. De exemplu, zonele urbane dinamice vor fi vizate pentru dezvoltarea 
capacit<郡ilor de gestionare a cre群terii economice 群i spa郡iale (cooperare, planificare 群i gestionare 
servicii la nivel metropolitan/ ZUF) 群i un accent puternic pe cre群terea veniturilor din surse 
proprii ca procent din veniturile totale. Pe de alt< parte, ora群ele mai mici vor fi vizate pentru 
dezvoltarea capacit<郡ilor care s< îmbun<t<郡easc< absorb郡ia fondurilor UE (acestea reprezentând 
o propor郡ie semnificativ< din veniturile lor), precum 群i atragerea de noi investitori 群i men郡inerea 
celor existen郡i la nivel local. 

Pentru zonele rurale, sunt necesare m<suri integrate care s< conduc< la cre群terea calit<郡ii vie郡ii. 
Conform Strategiei de Dezvoltare Teritorial< a României, pentru cre群terea coeziunii teritoriale, 
sunt necesare m<suri pentru infrastructura de baz<, care s< fie combinate cu m<suri care s< 
aduc< inova郡ia 群i în mediul rural. De asemenea, unul din cele 5 obiective majore ale SDTR este 
reprezentat de valorificarea durabil< a patrimoniului cultural 群i natural. În acest sens, o m<sur< 
concret< de opera郡ionalizare a acestui obiectiv este dezvoltarea re郡elei de cicloturism la nivel 
na郡ional, inclusiv amenajarea rutelor Eurovelo 6 群i 13 (“Atlantic - Marea Neagr<” 群i “Traseul 
cicloturistic al Fostei Cortine de Fier”) stabilite la nivel european. 

Toate aceste m<suri pentru infrastructura urban< 群i rural< sunt necesare 群i pentru a combate 
tendin郡ele 群i modurile de comportament nesustenabile – izolarea, segregarea, care pot afecta 
negativ localit<郡ile urbane 群i rurale.  

 

II. Descrierea reformelor 群i investi郡iilor din fiecare component< 

 

Pentru reforme: 
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R.1 Politica Urban< a României, cadru de politici pentru îmbun<t<郡irea dezvolt<rii 
urbane 

 

Reforme prioritare: 

 

R1.1. Stabilirea  unui mecanism de implementare pentru Politica Urban< a României bazat pe 
o structur< de guvernanМ< clar< Кi principii de implementare 

R1.2. Crearea cadrului pentru mobilitate urban< durabil< 

R1.3. Reforma sistemului de planificare - Codul Amenaj<rii Teritoriului, Urbanismului Кi 
ConstrucМiilor 

  

R.2 Strategia de Dezvoltare Teritorial< a României, cadru de politici pentru reducerea 
disparit<郡ilor teritoriale 

 

R2.1. Crearea cadrului de implementare a Strategiei  de Dezvoltare Teritorial< a României 

R2.2. Lege pentru reducerea disparit<Мilor teritoriale pentru stabilirea unor m<suri 
investiМionale Кi fiscale pentru creКterea coeziunii teritoriale 

R2.3. ConsorМii administrative  pentru a îmbun<t<Мi eficienМa serviciilor publice Кi eficacitatea 
implement<rii investiМiilor 

R2.4. Adoptarea cadrului legislativ Кi instituYional pentru dezvoltarea de piste velo Кi trasee 
cicloturistice, de rang naYional Кi regional, prin crearea Кi, dup< caz, actualizarea legislaYiei 
de profil, precum Кi prin crearea unei entit<Мi cu rol de coordonator naYional al reYelei, inclusiv 
a traseelor EuroVelo. 

 

Tip: Reforme remediale  

Pentru: 

錨 Municipii re群edin郡< de jude郡 (cu posibilitatea de a fi efectuate la nivelul zonelor urbane 
func郡ionale) 

錨 Municipii, altele decât cele re群edin郡< de jude郡 

錨 Ora群e  

錨 Comune 

錨 Consilii jude郡ene, în parteneriat cu municipii, ora群e 群i comune/ cu autorit<郡ile publice 
centrale 
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R.1 - Politica Urban< a României, cadru de politici pentru îmbun<t<郡irea dezvolt<rii 
urbane 

 

Reform< prioritar<: 

 

R1.1. Stabilirea  unui mecanism de implementare pentru Politica Urban< a României 
bazat pe o structur< de guvernan郡< clar< 群i principii de implementare. 

– pentru asigurarea unei agende comune a autorit<郡ilor publice de îmbun<t<郡ire a cadrului de 
dezvoltare urban< 

 

Zonele urbane genereaz< 97% din PIB-ul României 群i 95% din emisiile de gaze cu efect de 
ser<. În acest context, pentru redresarea economic< post Covid19 群i pentru încadrarea în 郡intele 
Pactului Ecologic European trebuie acordat< o aten郡ie sporit< dezvolt<rii urbane. 

Reforma abordeaz< Recomand<rile specifice de 郡ar<:  

- (2020) S< îmbun<t<Мeasc< eficacitatea Кi calitatea administraМiei publice, precum Кi 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr定o implicare adecvat< a 
partenerilor sociali; 

- (2020) S< ia toate m<surile necesare pentru a combate în mod eficace pandemia, a 
susМine economia Кi a sprijini redresarea viitoare; 

- (2020): S< direcМioneze cu prioritate investiМiile c<tre tranziМia ecologic< Кi digital<, în 
special c<tre transportul durabil, infrastructura de servicii digitale, producМia Кi 
utilizarea energiei în mod nepoluant Кi eficient, precum Кi c<tre infrastructura de 
mediu, inclusiv în regiunile miniere. 

 

Politica Urban< a României 2020-2035 este elaborat< cu suport tehnic din partea B<ncii 
Mondiale 群i este finan郡at< prin intermediul Programului Opera郡ional Capacitate Administrativ< 
2014-2020 (SIPOCA 711). Politica Urban< a României are ca obiectiv transformarea zonelor 
urbane din România ca ora群e reziliente, incluzive, accesibile, productive 群i bine guvernate. 
Politica Urban< a României 2020-2035 reprezint< un set de principii directoare de planificare, 
dezvoltare 群i management a zonelor urbane de toate dimensiunile, reprezentând totodat< un 
instrument de consolidare a capacit<郡ii administrative.  Politica Urban< a României transpune 
la nivel na郡ional principiile europene de dezvoltare urban< stabilite în Noua Carte de la Leipzig 
群i reprezint< un sprijin pentru adaptarea ora群elor în perioada de redresare economic<, 
contribuind inclusiv la atingerea obiectivelor na郡ionale privind schimb<rile climatice 群i 
decarbonizarea.  
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Prin cre群terea capacit<郡ii administrative pentru dezvoltarea urban< se asigur< 群i o mai bun< 
sustenabilitate financiar< (stabilirea unui mediu investi郡ional predictibil, o bun< creativitate 
pentru generarea de cât mai multe venituri proprii la nivel local). 

 

Complementaritatea cu alte ini郡iative: 

- Noua Agend< Urban< aprobat< în cadrul Conferin郡ei Habitat III a ONU în 2016 Agenda 
Urban< pentru UE 

- Agenda Teritorial< 2030 - c<tre o Europ< echitabil< 群i verde, adoptat< de mini群trii 
responsabili cu coeziunea teritorial< pe 1 decembrie 2020. 

- Noua Cart< de la Leipzig pentru ora群e europene durabile, adoptat< pe 30 noiembrie 
2020. 

- Codul amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor – în lucru. 

- Future of Cities Report, Joint Research Centre, 2019. 

- Agenda Urban< pentru Uniunea European<. 

 

Rezultate concrete: 

Analiza documentelor-cadru de la nivel mondial 群i european 群i preluarea principiilor 群i 
obiectivelor acestora; 

Analiza documentelor strategice, legislative 群i de planificare pentru domeniile sectoriale care 
au inciden郡< asupra dezvolt<rii urbane; 

Analiza documentelor strategice privind dezvoltarea urban< 群i teritorial< la nivel local  

Baza de date statistice urbane dup< modelul RFSC (1000 de indicatori dispu群i într-un mod 
granular); 

Politica Urban< 2020-2035 群i planul de ac郡iune aferent; 

4 strategii de dezvoltare urban< la nivel local pentru implementarea prevederilor Politicii 
Urbane; 

Platforma de dialog 群i sprijin tehnic pentru asigurarea implement<rii la nivel na郡ional a 
ac郡iunilor convenite în cadrul parteneriatelor Agendei Urbane a Uniunii Europene. 

 

Reforma prioritar< va fi implementat< prin: 

 

M1. Intrarea în vigoare a documentului cadru al Politicii Urbane a României, care va 
include: o defini郡ie clar< a rolurilor 群i responsabilit<郡ilor pentru autorit<郡ile na郡ionale 群i locale, 
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principii de implementare care acord< prioritate solu郡iilor durabile 群i digitale, mecanismelor de 
finan郡are stabile, prioritizarea proiectelor urbane durabile propuse de consor郡iile administrative 
ale unei zone urbane func郡ionale 群i zone metropolitane (în baza legii zonelor metropolitane 
adoptate), utilizarea indicatorilor-cheie de performan郡< deriva郡i din obiectivele/priorit<郡ile noii 
Politici Urbane Române群ti 群i conecta郡i de tipologia ora群elor (ora群e în cre群tere, ora群e stagnante 
群i ora群e în sc<dere). pân< în Trim IV 2022; 

M2. Adoptarea 群i intrarea în vigoare a Legii Zonelor Metropolitane, obiectivul principal 
fiind stabilirea statutului 群i func郡ionarea zonelor metropolitane, pentru elaborarea de proiecte 
integrate 群i pentru gestionarea unor servicii publice, cât 群i pentru beneficiul localit<郡ilor din 
zona periurban< privind dezvoltarea economic< aferent< marilor centre urbane, pân< în Trim II 
2023. 

În cadrul Raportului de 軍ar< 2020 este identificat< fragmentarea institu郡ional< ca fiind una din 
cauzele unei performan郡e institu郡ionale reduse. M<sura abordeaz< Recomandarea specific< de 
郡ar< - (2020) S< îmbun<t<Мeasc< eficacitatea Кi calitatea administraМiei publice, precum Кi 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr定o implicare adecvat< a partenerilor 
sociali. 

La nivel metropolitan, exist< un vid legislativ privind atribu郡iile precise 群i limitele de 
competen郡< în gestionarea serviciilor publice. În plus, în lipsa unor principii clare, asocia郡ii 
intercomunitare sunt dominate de centrele metropolitane, în timp ce comunit<郡ile mai mici nu 
au cofinan郡area necesar< pentru participarea la implementarea proiectelor cu relevan郡< 
metropolitan<. De asemenea, considera郡iile politice interfereaz< adesea cu implementarea 
proiectului la nivel metropolitan. 

Prin promovarea legii pentru zonele metropolitane va fi stabilit statutul 群i func郡ionarea zonelor 
metropolitane, fiind creat cadrul pentru elaborarea de proiecte integrate 群i pentru gestionarea 
unor servicii publice, iar localit<郡ile din zona periurban< s< beneficieze de dezvoltarea 
economic< aferent< marilor centre urbane. Proiectul de lege va fi elaborat împreun< cu 
Structurile asociative ale unit<郡ilor administrativ teritoriale din România (UNCJR, AMR, 
AOR, ACOR). 

 

Rezultate concrete:  

- Eficien郡a 群i eficacitatea administra郡iei publice – stabilirea unui mod de gestionare 
uniform a zonelor metropolitane la nivel na郡ional 

- Stabilirea capacit<郡ii de finan郡are autonom<, pentru a deveni structur< eligibil< de 
gestionare proiecte de infrastructur< 

- Preluarea serviciilor publice de planificare, transport public, infrastructur< edilitar<. 

 

M3. Adoptarea 群i intrarea în vigoare a Strategiei Na郡ionale a Locuirii, incluzând planul de 
ac郡iune 群i identificarea resurselor bugetare necesare, având ca obiectiv cre群terea accesului la 
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locuin郡e a categoriilor vulnerabile/cre群terea accesului tinerilor la locuin郡e/atragerea 
speciali群tilor în ora群ele 群i comunele cu deficit de personal didactic 群i medical. pân< în Trim II 
2022. 

Conform Raportului de 軍ar< (2020), efectele economice ale pandemiei Covid19 vor conduce 
la cre群terea problemelor sociale 群i la îngreunarea accesului comunit<郡ilor dezavantajate la o 
locuin郡< decent<.  

 

M<sura abordeaz< Recomand<rile specifice de 郡ar< (2019) S< sporeasc< acoperirea Кi calitatea 
serviciilor sociale, respectiv (2020) S< ofere soluМii adecvate de substituМie a veniturilor Кi s< 
extind< m<surile de protecМie social< Кi accesul la serviciile esenМiale pentru toМi. 

 

În concordan郡< cu problemele identificate în domeniul locuirii, obiectivele strategiei se refer< 
la: securitatea locuirii în fa郡a hazardurilor naturale 群i antropice; cre群terea calit<郡ii locuirii; 
îmbun<t<郡irea condi郡iilor de locuire pentru categoriile vulnerabile; cre群terea fondului de 
locuin郡e publice; dezvoltarea pie郡ei de locuin郡e; realizarea reformei legislative 群i institu郡ionale. 

 

Astfel pentru a fundamenta interven郡iile privind construirea de locuin郡e din PNRR este 
necesar< adoptarea 群i intrarea în vigoare a Strategiei Na郡ionale a Locuirii, incluzând planul de 
ac郡iune 群i identificarea resurselor bugetare necesare, având ca obiectiv cre群terea accesului la 
locuin郡e a categoriilor vulnerabile/cre群terea accesului tinerilor la locuin郡e/atragerea 
speciali群tilor în ora群ele 群i comunele cu deficit de personal didactic 群i medical. Strategia va 
include un set de criterii ce vor trebui îndeplinite de unit<郡ile administrative-teritoriale pentru 
a avea acces la investi郡iile din PNRR privind construc郡ia de locuin郡e în func郡ie de categoriile 
de beneficiari.   

 

Un alt obiectiv principal al SNL care urm<re群te realizarea reformei legislative 群i institu郡ionale 
va fi realizat prin modific<ri ale actelor normative primare , cât 群i secundare astfel încât s< fie 
revizuite criteriile de eligibilitate pentru acordarea unei locuinYe publice Yinând cont de 
veniturile beneficiarilor. Vor fi reconsiderate criteriile de eligibilitate pentru facilitarea 
accesului la locuin郡e publice a categoriilor sociale cu cea mai mare nevoie, dar 群i categoriile de 
beneficiari. Strategia va propune 群i reglement<rile necesare pentru instituirea unui sistem de 
colectare periodic< a datelor de c<tre MDLPA (transmitere, colectare, analiz<) în vederea 
fundament<rii viitoarelor politici şi programe de finanYare privind locuinYele sociale. SNL va 
ini郡ia 群i revizuirea cadrului legal pentru definirea rolului şi competenYelor tuturor institu郡iilor 
cu atribu郡ii în implementarea politicilor publice de locuire, respectiv autorit<Yile administraYiei 
publice centrale şi locale 

Strategia va promova complementaritatea finan郡<rii construc郡iei de locuin郡e din diferite surse: 
bugetul de stat, bugetele locale, POIDS, PNRR etc. 
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Complementaritatea cu alte ini郡iative: 

- European Parliament resolution of 21 January 2021 on access to decent and affordable 
housing for all; 

- Agenda Teritorial< 2030 - c<tre o Europ< echitabil< 群i verde, adoptat< de mini群trii 
responsabili cu coeziunea teritorial< pe 1 decembrie 2020. 

- Noua Cart< de la Leipzig pentru ora群e europene durabile, adoptat< pe 30 noiembrie 
2020. 

- Noua Agend< Urban< 2016 adoptat< în cadrul Conferin郡ei HABITAT III - nimeni nu 
este l<sat în urm<. 

 

M4. Crearea Platformei de date interoperabile, standardizate, platform< digital< urban< 
ce reprezint< „sistemul de operare” pe care pot fi furnizate servicii digitale ora群elor 群i 
comunit<郡ilor inteligente. Este o implementare software a unei arhitecturi logice care integreaz< 
fluxurile de date în interiorul 群i între sistemele ora群ului prin exploatarea tehnologiilor moderne, 
cum ar fi senzori, servicii cloud, dispozitive mobile, analize, re郡ele sociale etc. O platform< 
urban< deschis< ofer< elemente care permit ora群elor s< treac< rapid de la opera郡iuni fragmentate 
pentru a include opera郡iuni predictive eficiente 群i modalit<郡i noi de implicare 群i servirea p<r郡ilor 
interesate ale ora群ului pentru a transforma, într-un mod tangibil 群i m<surabil, rezultatele la nivel 
local (de exemplu, cre群te eficien郡a energetic<, reduce congestia traficului 群i emisiile, creeaz< 
ecosisteme de inovare (digitale)). O platform< urban< interoperabil< construit< pe standarde 
deschise 群i API-urile deschise vor permite ora群elor s< evite blocarea furnizorilor 群i inovatorilor 
s< dezvolte aplica郡ii portabile 群i solu郡ii replicabile care pot fi reutilizate 群i adaptate oric<rui ora群 
/ comunitate); acest lucru va permite colectarea, organizarea 群i combinarea datelor din diferite 
surse, cum ar fi serviciile municipale 群i sectorul privat, asigurând în acela群i timp c< ora群ele pot 
r<mâne în control asupra orchestr<rii ecosistemului lor digital local pentru a asigura 
suveranitatea datelor lor.  

Termen Trim II 2023. 

   

Ajutor de stat 

M<surile aferente acestei reforme vizeaz< adoptarea unui cadru de politic<, legislativ 群i 
strategic, respectiv implementarea unei platforme de date ce vor fi colectate pentru a fi utilizate 
în scopuri publice, m<suri care nu reprezint< activitate economic<. Prin aceste activit<郡i, statul 
î群i exercit< prerogativele de autoritate public<, nefiind astfel implicat ajutorul de stat (în 
conformitate cu prevederile pct. 17 群i urm<toarele din Comunicarea Comisiei privind noМiunea 
de ajutor de stat astfel cum este menМionat< la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcМionarea Uniunii Europene). 

 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

2.IV.1 Fondul local pentru  
mdaCｻiｨia ｬedde ｧi digima<ă 

 

 

 

R1.2. Crearea cadrului pentru mobilitate urban< durabil< 

Reforma prioritar< abordeaz< Recomand<rile specifice de 郡ar<: 

-    (2020) S< îmbun<t<Мeasc< eficacitatea Кi calitatea administraМiei publice, precum Кi 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr定o implicare adecvat< a partenerilor 
sociali; 

-    (2020): S< direcМioneze cu prioritate investiМiile c<tre tranziМia ecologic< Кi digital<, în 
special c<tre transportul durabil, infrastructura de servicii digitale, producМia Кi utilizarea 
energiei în mod nepoluant Кi eficient, precum Кi c<tre infrastructura de mediu, inclusiv în 
regiunile miniere. 

 

Mobilitatea urban< se confrunt< în prezent cu circumstan郡e în schimbare: cre群terea congestiei, 
poluarea atmosferic< 群i fonic<, schimb<rile climatice, c<utarea alternativelor la combustibilii 
fosili 群i alte resurse limitate, avansarea urbaniz<rii 群i criza bugetelor publice sunt exemple ale 
for郡elor care determin< dezvoltarea transportului 群i mobilitatea în Europa. 

Folosind o gam< larg< de m<suri 群i strategii interconectate, provocarea este de a face fa郡< cererii 
crescute de mobilitate, dezvoltând în acela群i timp un sistem de mobilitate rezistent, care s< 
poat< face fa郡< provoc<rilor viitoare. Conceptele de mobilitate urban< trebuie s< 郡in< seama în 
special de conectarea zonelor suburbane, a zonelor metropolitane 群i a traficului transfrontalier. 
Peisajul urban, compatibilitatea de mediu 群i social< sunt aspecte vitale care trebuie, de 
asemenea, s< fie reflectate. 

Mobilitatea este un subiect extrem de interconectat. Problemele importante ale dezvolt<rii 
urbane integrate, cum ar fi dezvoltarea urban< durabil<, schimb<rile climatice urbane, 
mobilitatea inovatoare 群i orientarea ora群elor spre cet<郡ean sunt distribuite transversal între 
sectoare 群i departamente 群i implic< o gam< larg< de p<r郡i interesate. În plus, exist< leg<turi 
importante între aspectele de mobilitate 群i s<n<tate. Traficul motorizat, în special, poate avea 
un impact negativ asupra s<n<t<郡ii reziden郡ilor locali, în timp ce comportamentul durabil 群i 
activ privind mobilitatea poate oferi o gam< larg< de beneficii încruci群ate. 

Astfel, mesajele cheie privind reforma, care sus郡in 群i men郡inerea componentei de mobilitate în 
cadrul fondului local pentru tranzi郡ie verde 群i digital<, sunt c<: 

•        Planificarea urban< 群i dezvoltarea mobilit<郡ii trebuie privite ca dou< fe郡e ale aceleia群i 
monede, deoarece transportul 群i mobilitatea sunt variabile dependente de structurile de a群ezare 
群i de utilizarea terenului; 

•        Leg<tura puternic< dintre mobilitate 群i calitatea mediului trebuie privit< ca mod eficient 
de atingerea a valorilor convenite privind, printre altele: clima, calitatea aerului 群i zgomotul. 

Conform Environmental Implementation Review pentru România (2019), problema calit<郡ii 
slabe a aerului continu< s< persiste, principala surs< de poluare a aerului fiind reprezentat< de 
sectoarele transporturilor 群i energiei. Comisia a recomandat, printre ac郡iunile prioritare, 
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actualizarea 群i îmbun<t<郡irea re郡elei de monitorizare a calit<郡ii aerului 群i asigurarea raport<rii 
în timp util a datelor privind calitatea aerului, astfel încât este necesar< colaborarea cu 
Ministerul Mediului pentru a vedea progresele care s-au f<cut 群i pentru a fi cuantificat ulterior 
impactul m<surilor de mobilitate urban< propuse asupra amelior<rii calit<郡ii aerului.  

Totodat<, la nivel european a fost instituit în cadrul Agendei Urbane pentru Uniunea European< 
Parteneriatul pentru mobilitate urban< (la care MDLPA a participat din 2017 în calitate de 
partener). În cadrul parteneriatului s-a urm<rit s< se faciliteze un efort comun pentru o 
mobilitate urban< mai durabil< 群i mai eficient<, accentul fiind pus pe: transportul public, 
mobilitatea u群oar< (mersul pe jos, mersul pe biciclet<, spa郡iul public) 群i accesibilitatea (pentru 
persoane cu dizabilit<郡i, vârstnici, copii mici etc.) 群i un transport eficient cu o bun< conectivitate 
intern< (local<) 群i extern< (regional<). În cadrul parteneriatului au fost stabilite urm<toarele 
ac郡iuni: 

-   Consolidarea cooper<rii 群i guvernan郡ei pe mai multe niveluri 

-   Consolidarea adopt<rii planific<rii durabile a mobilit<郡ii urbane 

-   Evaluarea celor mai bune practici în acces convenabil la transportul public 

-   Extinderea re郡elelor de autobuze inovative 群i curate 

-   Elaborarea de ghiduri privind infrastructura pentru mobilitate activ< 

-   Promovarea unui comportament durabil 群i activ privind mobilitatea 

-   Explorarea implement<rii de noi servicii de mobilitate 

 

Reforma prioritar< va asigura preluarea la nivel na郡ional a prevederilor Strategiei pentru o 
mobilitate sustenabil< 群i inteligent< – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului, 
inclus< în Comunicarea Comisiei Europene C(2020) 789 din 9 decembrie 2020, ce cuprinde 
prevederi referitoare la reducerea emisiilor în sectorul transporturilor, vehicule 群i flot< cu emisii 
zero, puncte de alimentare cu combustibili alternativi, inovare în tehnologii verzi, digitalizare, 
mobilitate conectat< 群i automat<, Spa郡iul european de date privind mobilitatea, sisteme 
inteligente de transport (utilizând 5G, G5, Galileo), mobilitatea urban< 群i transportul public, 
multimodalitate, servicii de mobilitate noi, infrastructura de transport multimodal< 群i TEN-T 
(inclusiv nodurile urbane), condi郡iile sociale 群i cerin郡e în raport cu serviciile oferite în sectorul 
transporturilor, planul de contingen郡< pentru transporturi în situa郡ii de pandemie/criz< major<, 
finan郡area obiectivelor strategiei. 

De asemenea, se vor avea în vedere abord<ri din cadrul proiectelor dezvoltate prin programul 
Horizon 2020 precum The Sharing Cities https://www.sharingcities.eu/sharingcities/about, 
https://www.smarter-together.eu/deliverables/e-mobility-and-smart-mobility-management 群i 
raportul JRC Enabling Positive Energy Districts across Europe: energy efficiency couples 
renewable energy. 
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Complementaritatea cu alte ini郡iative: 

-      Agenda Urban< pentru UE; 

-      Noua Agend< Urban< aprobat< în cadrul Conferin郡ei Habitat III a ONU în 2016; 

-      Strategia pentru o mobilitate sustenabil< 群i inteligent< – înscrierea transporturilor europene 
pe calea viitorului, inclus< în Comunicarea Comisiei Europene C(2020) 789 din 9 decembrie 
2020; 

-      Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, ini郡iativa 
Civitas 2020; 

-      Future of Cities Report, Joint Research Centre, 2019. 

 

Reforma prioritar< se va implementa prin: 

 

M5. Înfiin郡area de c<tre Guvern a unui organism na郡ional care s< sprijine ora群ele s< 
elaboreze Planuri de Mobilitate Urban< Durabil<, inclusiv standarde minime de servicii 
pentru transportul public colectiv la nivel na郡ional, precum 群i pentru evaluarea 群i 
verificarea calit<郡ii PMUD, având ca termen Trim IV 2022.  

 

M6. Pentru opera郡ionalizarea Politicii Urbane a României, intrarea în vigoare a legisla郡iei 
privind mobilitatea urban< durabil<, ce va cuprinde: m<suri pentru transportul public curat 
(ex: introducerea unor zone cu emisii zero în ora群ele aglomerate 群i benzi preferen郡iale pentru 
transportul public, min % din vehiculele achizi郡ionate de c<tre autorit<郡ile publice s< fie 
vehicule nepoluante), stabilirea standardelor minime de servicii pentru transportul public 
colectiv la nivel na郡ional (opera郡iuni regulate de transport public la dispozi郡ia tuturor 
municipiilor/ora群elor/comunelor cu un anumit num<r de locuitori în toate zilele calendaristice 
etc.) cerinYele de calitate a infrastructurii pentru biciclete 群i m<suri specifice pentru siguran郡a 
rutier<. 

Cadrul legislativ sus-men郡ionat va avea rolul s< implementeze la nivel na郡ional prevederile 
Strategiei pentru o mobilitate sustenabil< 群i inteligent< – înscrierea transporturilor europene pe 
calea viitorului, inclus< în Comunicarea Comisiei Europene C(2020) 789 din 9 decembrie 
2020, pân< în Trim IV 2022; 

De群i în România legisla郡ia în vigoare prevede condi郡iile de elaborare 群i structura planurilor de 
mobilitate urban<, fiind deja realizat un prim exerci郡iu de planificare a mobilit<郡ii pentru 
accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020, una dintre problemele identificate la 
nivelul autorit<郡ilor locale este lipsa unui ghid metodologic 群i a unor modele privind 
implementarea practic< a m<surilor urbanistice în favoarea mobilit<郡ii urbane sustenabile 
prev<zut< de legisla郡ie. De asemenea, mobilitatea durabil< 群i integrat< trebuie s< fie rela郡ionat< st
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nu doar cu asigurarea unui transport public de calitate ci 群i cu electromobilitatea 群i renovarea 
durabil< a cartierelor 群i tranzi郡ia spre comunit<郡i energetice. 

 

M7. Semnarea contractelor de servicii publice de transport care expir< în perioada 2021-

2026) în urma procedurii de licita郡ie deschis<, la nivelul municipiilor re群edin郡< de jude郡, cu 
respectarea standardelor minime de servicii pentru transportul public colectiv la nivel na郡ional, 
având ca termen trim II 2026 

 

M8.Adoptarea planurilor de mobilitate urban< durabil< pentru cel pu郡in toate zonele 
urbane func郡ionale ale municipiilor re群edin郡< de jude郡, inclusiv Bucure群ti), având ca termen 
trim II 2026 

 

Abord<rile propuse vor avea la baza conceptul de plan de mobilitate urban< durabil< astfel cum 
este definit de pachetul de mobilitate urban< al Comisiei Europene 群i descris în detaliu în 
Orient<rile SUMP europene (edi郡ia a doua). 

        

Ajutor de stat 

M<surile aferente acestei reforme vizeaz< adoptarea unui cadru legislativ Кi administrativ. 
Prin aceste activit<Мi, statul îКi exercit< prerogativele de autoritate public<, nefiind astfel 
implicat ajutorul de stat (în conformitate cu prevederile pct. 17 din Comunicarea Comisiei 
privind noМiunea de ajutor de stat astfel cum este menМionat< la articolul 107 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcМionarea Uniunii Europene). 

 

R1.3. Reforma sistemului de planificare - Codul Amenaj<rii Teritoriului, Urbanismului 
群i Construc郡iilor  

- pentru simplificarea procedurilor de autorizare a construc郡iilor, pentru stabilirea metodologiei 
de elaborare a documenta郡iilor de amenajarea teritoriului 群i urbanism în format digital 群i pentru 
abordarea în cadrul acestora a aspectelor de energie 群i clim< 

Conform celor concluzionate în Raportul de 郡ar<, capacitatea limitat< a administra郡iei publice 
locale afecteaz< dezvoltarea. Capacitatea administrativ< insuficient< în ceea ce prive群te 
furnizarea de servicii publice de calitate (inclusiv servicii digitale) 群i birocra郡ia reprezint< un 
obstacol pentru întreprinderi 群i cet<郡eni 群i prin urmare, pentru dezvoltarea social< 群i economic<.  

M<sura abordeaz< Recomandarea specific< de 郡ar< - (2020) S< îmbun<t<Мeasc< eficacitatea Кi 
calitatea administraМiei publice, precum Кi previzibilitatea procesului decizional, inclusiv 
printr定o implicare adecvat< a partenerilor sociali. st
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Analizele efectuate în procesul de elaborare a Politicii Urbane a României au reliefat lipsa 
eviden郡ei spa郡iale în format digital, documenta郡ii strategice ce sunt neactualizate 群i decuplate 
de la tendin郡ele 群i cerin郡ele actuale, lipsa de transparen郡< 群i de predictibilitate. Spre exemplu, 
73% din ora群ele din România au Planurile urbanistice generale mai vechi de 10 ani (peste limita 
de timp stabilit< prin lege). 

Chiar dac< au fost realiza郡i pa群i importan郡i pe acest subiect, prin extinderea ariei de cuprindere 
a serviciilor de internet, prin cre群terea calit<郡ii serviciilor de internet, prin repozi郡ionarea 
aspectelor administrative care s< permit< utilizarea instrumentelor digitale, instrumentele de 
gestionare a dezvolt<rii urbane 群i rurale nu s-au aliniat la posibilit<郡ile tehnologice actuale, fiind 
utilizate abord<ri neactualizate, cu informa郡ii disparate.  

În acest context, mai pu郡in de 8% din planurile urbanistice generale ale localit<郡ilor sunt 
elaborate într-un sistem digital interoperabil, nu exist< baze de date urbane care s< asigure 
monitorizarea indicatorilor locali privind calitatea vie郡ii, s< permit< accesul la informa郡ii, nu 
exist< la nivel na郡ional o structur< a acestor categorii de informa郡ii care ar permite scurtarea 
perioadei necesare autoriz<rii construc郡iilor.  

Utilizarea instrumentelor digitale în planificarea urban< permite luarea de decizii bazate pe 
dovezi, investi郡ii adecvate cerin郡elor locuitorilor bine direc郡ionate 群i opera郡iuni eficiente. De 
asemenea, se va face tranzi郡ia c<tre o administra郡ie 群i planificare transparent<, asigurându-se 
interac郡iunea cu cet<郡enii în procesul de stabilire a direc郡iilor de dezvoltare 群i a priorit<郡ilor 
localit<郡ii respective. 

Digitalizarea instrumentelor de planificare va asigura 群i actualizarea acestora 群i punerea pe o 
traiectorie ce se va adresa tranzi郡iei c<tre valorificarea elementelor de cadru natural, c<tre 
m<suri privind clima 群i energia, c<tre utilizarea solu郡iilor bazate pe natur< 群i, implicit, 
încadrarea în 郡intele ambi郡ioase ale Pactului Verde European.  

Opera郡ionalizarea reformei va contribui la opera郡ionalizarea conceptelor de „smart city”, 
respectiv „smart villages”. 

Standardizarea va asigura inter-operabilitatea datelor şi informaYiilor conYinute într-un sistem 
de tip GIS/OpenGIS  specific activit<Yilor de planificare urban< cu infrastructuri de informaYii 
geo-spaYiale specifice altor domenii sectoriale (mediu, patrimoniu, transport, turism, riscuri şi 
situaYii de urgenY<) conforme cu reglement<ri europene şi internaYionale (Directiva INSPIRE, 
Directiva SEVESO II, Natura 2000, GMES, Patrimoniu UNESCO, etc.) 

Vor fi avute în vedere specifica郡iile tehnice elaborate pentru implementarea directivei Inspire, 
in special D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Technical Guidelines, accesibile la 
adresa 
https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_LU
_v3.0.pdf 

Implementarea m<surii va asigura cadrul legislativ 群i metodologic prin sistematizarea 
legisla郡iei din domeniul amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor 群i prin 
consolidarea capacit<郡ii administrative a structurilor de specialitate din institu郡iile publice 
centrale cu responsabilit<郡i în domeniu. 
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Prin Codul Amenaj<rii Teritoriului, Urbanismului 群i Construc郡iilor, a群a cum se precizeaz< 
群i în componenta privind Valul Renov<rii, urmeaz< s< fie corelate, simplificate, îmbun<t<郡ite 
群i reunite într-o structur< unitar<, prevederile legale a cel pu郡in 10 acte normative din domeniile 
amenaj<rii teritoriului, urbanismului şi construc郡iilor, precum 群i rela郡ionate prevederile 
specifice din domeniile conexe (mediu, energie, transporturi, cadastru, proprietate, zone 
construite protejate 群i monumente istorice, gestiunea riscurilor naturale şi industriale etc.). 

În cadrul procesului de codificare se are în vedere debirocratizarea, reducerea num<rului de 
avize 群i acorduri 群i a termenelor de emitere a actelor administrative, precum 群i introducerea 
unor noi mecanisme care s< asigure procese administrative mai eficiente, digitalizate 群i calitate 
în construc郡ii. 

 

M<sura se va implementa prin: 

 

M9. Codul de amenajare a teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor adoptat, care s< 
permit<: actualizarea în format GIS a tuturor planurilor de amenajare a teritoriului 群i a 
planurilor urbanistice generale 群i alinierea la noile principii ale politicii urbane 群i ale 
codului (promovarea, printre altele, a transportului durabil, utilizarea infrastructurii 
verzi 群i albastre 群i a solu郡iilor eficiente din punct de vedere energetic) pân< în Trim II 
2024 

 

M10. Adoptarea Planurilor de urbanism general în format GIS pentru promovarea 
infrastructurii verzi în cel pu郡in municipiile re群edin郡< de jude郡 (ora群ele aflate în cre群tere) pân< 
în Trim II 2026 

 

Ajutor de stat 

M<surile aferente acestei reforme vizeaz< adoptarea unui cadru de politic<, planificare 群i 
administrativ. Prin aceste activit<郡i, statul î群i exercit< prerogativele de autoritate public<, 
nefiind astfel implicat ajutorul de stat (în conformitate cu prevederile pct. 17 din Comunicarea 
Comisiei privind noМiunea de ajutor de stat astfel cum este menМionat< la articolul 107 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcМionarea Uniunii Europene). 

 

1. Strategia de Dezvoltare Teritorial< a României, cadru de politici pentru reducerea 
disparit<郡ilor teritoriale - pentru asigurarea unui cadru predictibil 群i integrat de 
dezvoltare teritorial<  

Printre principalele probleme identificate în Raportul de 軍ar< (2020) sunt diferen郡ele majore 
de dezvoltare la nivel na郡ional 群i lipsa predictibilit<郡ii cu privire la m<surile de dezvoltare pe 
termen mediu 群i lung. 
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Reforma abordeaz< Recomandarea specific< de 郡ar< din 2019 - S< axeze politica economic< în 
materie de investiМii pe sectorul energetic cu emisii sc<zute de dioxid de carbon Кi pe eficienМa 
energetic<, pe infrastructura de mediu Кi pe inovare, Мinând seama de disparit<Мile regionale. 

 

R2.1. Crearea cadrului de implementare a Strategiei  de Dezvoltare Teritorial< a 
României 

 

Conform prevederilor legii, Strategia de dezvoltare teritorial< a României este documentul 
programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorial< a 
României, bazat pe un concept strategic, precum 群i direc郡iile de implementare pentru o perioad< 
de timp de peste 20 de ani, la scar< regional<, interregional<, na郡ional<, cu integrarea aspectelor 
relevante la nivel transfrontalier 群i transna郡ional. SDTR va cuprinde m<suri strategice 群i 
opera郡ionale, la nivel na郡ional 群i regional, care vor conduce la îmbun<t<郡irea coeziunii 
teritoriale. 

 

Strategia de dezvoltare teritorial< a României este documentul care st< la baza întregului sistem 
de planificare spa郡ial< (amenajarea teritoriului 群i urbanism) la nivel na郡ional fundamentând 
documentele strategice de nivel regional, jude郡ean 群i local (strategii de dezvoltare teritorial<, 
planuri de amenajarea teritoriului, planuri de dezvoltare regional<) 群i documentaYiile 
opera郡ionale (planuri de urbanism), precum şi celelalte strategii de dezvoltare de la nivel 
naYional cu relevanY< şi impact teritorial. 

 

Strategia de dezvoltare teritorial< a României este un instrument care poate contribui 
semnificativ la asigurarea bunei guvernan郡e sprijinind realizarea unui proces de decizie public< 
bine fundamentat, mult mai riguros 群i mult mai predictibil pentru oameni. 

În elaborarea SDTR sunt urm<rite urm<toarele aspecte: 

秒 racordarea teritoriului naYional la reYeaua european< şi intercontinental< a polilor de 
dezvoltare şi a coridoarelor de transport; 

秒 dezvoltarea reYelei de localit<Yi şi structurarea zonelor funcYionale urbane; 

秒 promovarea solidarit<Yii urban-rural şi dezvoltarea adecvat< a diferitelor categorii de 
teritorii; 

秒 consolidarea şi dezvoltarea reYelei de leg<turi interregionale; 

秒 protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural. 

Strategia de dezvoltare teritorial< a României va conYine dou< categorii de prevederi, respectiv: st
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秒 Prevederi strategice, care orienteaz< procesul de dezvoltare şi furnizeaz< reperele 
strategice de dezvoltare ale teritoriului naYional pentru orizontul de timp 2035 (viziune 
strategic<, obiective generale, obiective specifice şi linii directoare de planificare). 

秒 Prevederi operaYionale, prin intermediul c<rora sunt operaYionalizate prevederile 
strategice. Acestea au rolul de a ar<ta modul prin care pot fi realizate viziunea de dezvoltare şi 
obiectivele Strategiei de dezvoltare teritorial< a României. Astfel, prevederile operaYionale 
reprezint< „instrumente operaYionale” de realizare a prevederilor strategice ale Strategiei de 
dezvoltare teritorial< a României, acestea fiind reprezentate la nivel naYional şi zonal. 

 

Prevederile palierului operaYional de la nivelul Strategiei de dezvoltare teritorial< a României 
sunt urm<toarele: 

秒 M<suri teritoriale la nivel naYional - aceste m<suri teritoriale Yintesc întreg teritoriul naYional 
sau anumite teritorii cu specific geografic şi corespund celor 3 categorii de sisteme teritoriale 
analizate, respectiv: sistemul teritorial conectiv, sistemul teritorial al aşez<rilor umane, 
sistemul teritorial al componentelor naturale. 

秒 M<suri teritoriale integrate la nivel zonal – acestea Yintesc anumite zone de la nivelul 
teritoriului, precum: zone urbane, zone rurale, zone transfrontaliere, zona costier<, zone 
montane şi zone în declin demografic sau economic. 

 

Complementaritatea cu alte ini郡iative: 

- Agenda Teritorial< 2030 - c<tre o Europ< echitabil< 群i verde, adoptat< de mini群trii 
responsabili cu coeziunea teritorial< pe 1 decembrie 2020. 

- Strategia na郡ional< pentru dezvoltarea durabil< a României 2030, aprobat< prin HG nr. 
877/2018. 

- Master Planul General de Transport al României aprobat prin HG nr. 666/2016; 

- Lege pentru reducerea disparit<郡ilor teritoriale- în lucru; 

- Legea zonelor metropolitane – în lucru. 

 

Rezultate concrete: 

- Identificarea teritoriilor cu probleme sociale 群i economice 群i stabilirea de m<suri pentru 
coeziunea teritorial<; 

- M<suri pentru protejarea 群i valorificarea zonelor cu patrimoniu natural 群i cultural; 

- M<suri pentru infrastructura verde 群i albastr< 

- Identificarea tipologiilor teritoriale la nivelul României; 
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- Stabilirea unor principii, obiective 群i m<suri pentru dezvoltarea teritorial<; 

- Fundamentarea programelor ce vizeaz< echiparea teritoriilor 群i stabilirea unui set de 
principii şi criterii în formularea programelor naYionale de investiYii ce cuprind o 
component< de echipare a teritoriului; 

- Fundamentarea instrumentelor de planificare de la nivel regional, jude郡ean 群i local; 

- Instituirea unui raport periodic de monitorizare a st<rii teritoriului na郡ional. 

Reforma prioritar< se implementeaz< prin: 

 

M11. Adoptarea 群i intrarea în vigoare a Strategiei de dezvoltare teritorial< a României, 
documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare 
teritorial< a României, pentru o perioad< de timp de peste 20 de ani 群i m<suri strategice 群i 
opera郡ionale, care vor conduce la îmbun<t<郡irea coeziunii teritoriale, la integrarea zonelor 
rurale 群i la capitalizarea durabil< a elementelor de patrimoniu natural 群i cultural prin 
promovarea transportului verde, pân< în Trim II 2022     

 

Ajutor de stat 

M<surile aferente acestei reforme vizeaz< adoptarea unui cadru de legislativ, strategic 群i 
opera郡ional. Prin aceste activit<郡i, statul î群i exercit< prerogativele de autoritate public<, nefiind 
astfel implicat ajutorul de stat (în conformitate cu prevederile pct. 17 din Comunicarea 
Comisiei privind noМiunea de ajutor de stat astfel cum este menМionat< la articolul 107 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcМionarea Uniunii Europene). 

 

R2.2. Lege pentru reducerea disparit<郡ilor teritoriale pentru stabilirea unor m<suri 
investi郡ionale 群i fiscale pentru cre群terea coeziunii teritoriale 

 

Conform Raportului de 郡ar< (2020), exist< un risc considerabil de adâncire a disparit<郡ilor 
regionale în România, inversând progresul realizat în reducerea u群oar< a disparit<郡ilor dintre 
capital< 群i restul regiunilor, pe de o parte, 群i dintre zonele urbane 群i cele rurale, pe de alt< parte. 
Accesul la servicii de baz< este în continuare problematic, ceea ce adânce群te decalajul dintre 
mediul rural 群i cel urban, disparit<郡ile regionale 群i inegalit<郡ile. Disparit<郡ile dintre mediul 
urban 群i cel rural creeaz< inegalit<郡i foarte mari în ceea ce prive群te veniturile 群i oportunit<郡ile 
în rândul popula郡iei. Riscul de s<r<cie a sc<zut în ora群e, dar a r<mas relativ constant în zonele 
rurale, de aproape cinci ori mai mare decât în ora群e. 

M<sura abordeaz< Recomandarea specific< de 郡ar< din 2019 - S< axeze politica economic< în 
materie de investiМii pe sectorul energetic cu emisii sc<zute de dioxid de carbon Кi pe eficienМa 
energetic<, pe infrastructura de mediu Кi pe inovare, Мinând seama de disparit<Мile regionale. 
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Legea pentru reducerea disparit<郡ilor teritoriale din România urm<re群te cre群terea coeziunii 
teritoriale 群i îmbun<t<郡irea accesului la servicii sociale 群i infrastructura de educa郡ie 群i s<n<tate 
a comunit<郡ilor izolate 群i vulnerabile, printr-o serie de m<suri care s< atenueze diferen郡ele 
socioeconomice, generate de limit<rile fizicogeografice 群i conjucturile istorice, dintre regiuni, 
jude郡e 群i zone cu specificit<郡i naturale. 

Proiectul de lege va propune un pachet de m<suri integrate pentru reducerea disparit<郡ilor 
teritoriale dintre regiuni, dintre jude郡e 群i dintre localit<郡ile de acela群i tip. Vor fi stabilite criterii 
de identificare a zonelor 群i localit<郡ilor cu probleme sociale 群i economice 群i vor fi propuse 
m<suri care vor presupune investi郡ii în infrastructur< ce vor fi dublate de o serie de facilit<郡i 
fiscale pentru respectivele localit<郡i, astfel încât s< fie dep<群ite problemele de la nivel local, s< 
fie crescut< calitatea vie郡ii, popula郡ia s< aib< mai multe oportunit<郡i economice 群i astfel s< fie 
limitat< pierderea for郡ei de munc<. M<surile vor fi implementate cu fonduri din programele 
opera郡ionale cu finan郡are european< 群i din programele cu finan郡are na郡ional<. 

Proiectul de lege va fi ini郡iat de MDLPA 群i va fi bazat pe un studiu de fundamentare amplu 
elaborat în cadrul ministerului 群i structurat pe dimensiunile demografic<, social<, economic< 群i 
infrastructural<, care va fi publicat în iunie 2021. 

 

Complementaritatea cu alte ini郡iative: 

- Agenda Teritorial< 2030 - c<tre o Europ< echitabil< 群i verde, adoptat< de mini群trii 
responsabili cu coeziunea teritorial< pe 1 decembrie 2020; 

- Politica de dezvoltare rural< din CAP; 

- Declara郡ia de la Cork 2.0 2016 pentru implementarea conceptului de smart village; 

- Noua Agend< Urban< 2016 adoptat< în cadrul Conferin郡ei HABITAT III - nimeni nu 
este l<sat în urm<; 

- Strategia de dezvoltare teritorial< a României; 

- Legea Zonelor metropolitane – în lucru. 

 

Rezultate concrete: 

- Analiza disparit<郡ilor teritoriale la diferite niveluri administrative 群i tipologii în 
România; 

- Modele de interven郡ie integrat< pe tipologii; 

- Set de m<suri investi郡ionale 群i fiscale pentru asigurarea coeziunii teritoriale;  

- Sistem de monitorizare.  
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Reforma prioritar< se implementeaz< prin: 

 

M12. Adoptarea 群i intrarea în vigoare a Legii privind disparit<郡ile teritoriale, pentru 
stabilirea m<surilor 群i facilit<郡ilor care s< conduc< la cre群terea coeziunii teritoriale 群i 
îmbun<t<郡irea accesului popula郡iei la servicii sociale 群i oportunit<郡i economice, pân< în Trim 
IV 2022.     

 

Ajutor de stat 

M<surile aferente acestei reforme vizeaz< adoptarea unui cadru de legislativ, strategic 群i 
opera郡ional. Prin aceste activit<郡i, statul î群i exercit< prerogativele de autoritate public<, nefiind 
astfel implicat ajutorul de stat (în conformitate cu prevederile pct. 17 din Comunicarea 
Comisiei privind noМiunea de ajutor de stat astfel cum este menМionat< la articolul 107 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcМionarea Uniunii Europene). 

 

R2.3. Consor郡ii administrative  pentru a îmbun<t<郡i eficien郡a serviciilor publice 群i 
eficacitatea implement<rii investi郡iilor 

 

Una dintre problemele identificate în Raportul de 郡ar< pentru 2020 este capacitatea 
administrativ< limitat< la nivel local. Aceasta afecteaz< procesul de atragere a fondurilor 
europene 群i na郡ionale 群i va cre群te disparit<郡ile economice 群i sociale.  

 

M<sura abordeaz< Recomandarea specific< de 郡ar< (2020) S< îmbun<t<Мeasc< eficacitatea Кi 
calitatea administraМiei publice, precum Кi previzibilitatea procesului decizional, inclusiv 
printr定o implicare adecvat< a partenerilor sociali. 

 

M<sura propus< are în vedere cre群terea capacit<郡ii autorit<郡ilor administra郡iei publice locale 
prin implementarea 群i dezvoltarea de parteneriate între unit<郡ile administrativ-teritoriale pentru 
eficientizarea utiliz<rii resurselor umane specializate si pentru cre群terea capacit<郡ii de 
implementare a proiectelor de investi郡ii publice. Concret, se urm<re群te crearea cadrului legal 群i 
institu郡ional pentru implementarea voluntar< de consor郡ii administrative, prin care persoane din 
aparatul de specialitate al primarului, respectiv, consiliului jude郡ean, s< poat< avea atribu郡ii, 
inclusiv prerogative de putere public< 群i în cadrul altor unit<郡i administrativ-teritoriale (arhitect 
群ef, jurist, economist, etc). În acest sens, se dezvolt< un instrument care va încuraja autorit<郡ile 
administra郡iei publice locale, ca, în mod voluntar, s< eficientizeze utilizarea resurselor umane 
pentru atingerea intereselor colectivit<郡ilor locale, diminuând astfel, riscurile existente la 
nivelul altor UAT care nu de郡in, din varii motive, resursele umane necesare. Totodat<, aceste st
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m<suri vor conduce la scurtarea perioadei de timp pentru implementarea proiectelor finan郡ate 
prin fondurile europene 群i la cre群terea capacit<郡ii administrative. 

 

Complementaritatea cu alte ini郡iative: 

- Noua Agend< Urban< 2016 adoptat< în cadrul Conferin郡ei HABITAT III - nimeni nu 
este l<sat în urm<. 

- Strategia de dezvoltare teritorial< a României; 

- Legea Zonelor metropolitane – în lucru. 

- Codul amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor – în lucru. 

 

Rezultate concrete: 

- Eficien郡a 群i eficacitatea administra郡iei publice – cre群terea accesului la serviciile publice 
群i limitarea barierelor administrative; 

- Sc<derea cheltuielilor administrative. 

- Atragerea for郡ei de munc< cu o bun< calificare în administra郡ia public<. 

 

Reforma prioritar< se implementeaz< prin: 

 

M13. Intrarea în vigoare a unui act normativ pentru modificarea 群i completarea OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ prin reglementarea regimului juridic al organiz<rii 
群i func郡ion<rii consor郡iilor administrative pentru îmbun<t<郡irea eficien郡ei serviciilor publice 群i 
eficacitatea implement<rii investi郡iilor, pân< în Trim IV 2022.       

 

Ajutor de stat 

M<surile aferente acestei reforme vizeaz< adoptarea unui cadru legal 群i institu郡ional pentru 
implementarea voluntar< de consor郡ii administrative, care nu reprezint< activitate economic<. 
Prin aceste activit<郡i, statul î群i exercit< prerogativele de autoritate public<, nefiind astfel 
implicat ajutorul de stat (în conformitate cu prevederile pct. 17 din Comunicarea Comisiei 
privind noМiunea de ajutor de stat astfel cum este menМionat< la articolul 107 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcМionarea Uniunii Europene). 
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R2.4. Adoptarea cadrului legislativ 群i instituYional pentru dezvoltarea de piste velo 群i 
trasee cicloturistice, de rang naYional 群i regional,  

- prin crearea 群i, dup< caz, actualizarea legislaYiei de profil, precum 群i prin crearea unei 
entit<郡i cu rol de coordonator naYional al reYelei, inclusiv a traseelor EuroVelo. 

 

M<sura abordeaz< crearea unui cadru legal modern, flexibil 群i opera郡ional care s< faciliteze 
dezvoltarea rapid< a traseelor velo dar 群i cre群terea exponen郡ial< a utilizatorilor de biciclete în 
condi郡ii de siguran郡< rutier<. 

 

Principalele componente ale m<surii includ stabilirea cadrului metodologic privind crearea, 
amenajarea şi omologarea pistelor 群i traseelor de cicloturism, adoptarea Legii-cadru a 
cicloturismului 群i a Strategiei na郡ionale de promovare a utiliz<rii bicicletei, inclusiv a Planului 
de acYiuni, stabilirea cadrului partenerial pentru amenajarea propriu-zis< 群i, dup< caz, 
între郡inerea traseelor cicloturistice, prin realizarea unor parteneriate între autorit<郡ile 
administra郡iei publice centrale 群i locale (inclusiv judeYene) 群i organiza郡ii neguvernamentale. 
Pentru coordonarea implement<rii Planului de ac郡iuni este oportun< înfiin郡area Centrului 
NaYional de Coordonare Velo (CNCV), în care va fi integrat Centrul EuroVelo România, sub 
forma unui parteneriat între autorit<郡ile administra郡iei publice centrale 群i locale, organiza郡ii 
neguvernamentale 群i actori relevan郡i din sectorul turismului, cu rol în standardizarea, 
clasificarea, monitorizarea, centralizarea tuturor rutelor velo din România, precum 群i 
dezvoltarea re郡elei velo. 

 

Complementaritatea cu alte ini郡iative: 

- Ordinul ministrului dezvolt<rii, lucr<rilor publice 群i administra郡iei pentru aprobarea 
Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete - în lucru; 

- Politica Urban< a României – în lucru; 

- Codul amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor – în lucru. 

 

Rezultate concrete: 

- Legea-cadru pentru cicloturism; 

- Strategia na郡ional< de promovare a utiliz<rii bicicletei 群i Planul de ac郡iuni; 

- Cadru metodologic privind crearea, amenajarea şi omologarea pistelor de velo 群i a 
traseelor de cicloturism; 

- Constituirea Centrului NaYional de Coordonare Velo; 

- Studii specifice pentru traseele cicloturistice; 
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- Re郡ea na郡ional< de piste velo 群i trasee cicloturistice, inclusiv traseele EuroVelo 

- Platforma Na郡ional< E-Velo. 

Reforma prioritar< se va realiza prin: 

 

M14. Adoptarea 群i intrarea în vigoare a Legii pentru cicloturism având ca scop stabilirea 
unui cadru clar de obiective 群i activit<郡i specifice pentru amenajarea, omologarea 群i între郡inerea 
pistelor de biciclete 群i a unei re郡ele de trasee cicloturistice la nivel na郡ional, pân< în Trim IV 
2022; 

 

M15. Adoptarea 群i intrarea în vigoare a cadrului metodologic având ca scop definirea 
activit<郡ii de cicloturism, clasificarea traseelor, definirea regimului juridic 群i stabilirea 
aspectelor tehnice cu caracter general privind construirea 群i amenajarea traseelor cicloturistice 
群i constituirea unei re郡ele naYionale ierarhizate de trasee cicloturistice, precum 群i cadrul 
institu郡ional 群i organiza郡ional de la nivel local 群i central, pân< în Trim II 2022; 

 

M16. Înfiin郡area Centrului Na郡ional de Coordonare ce va avea sarcina de a stabili re郡eaua 
na郡ional< de trasee velo 群i responsabilitatea de a coordona rutele EuroVelo care trec prin 
România, prin înfiin郡area în cadrul s<u a Centrului Eurovelo România. pân< în Trim II 2022. 

 

Ajutor de stat 

M<surile aferente acestei reforme vizeaz< adoptarea unui cadru legislativ 群i institu郡ional pentru 
dezvoltarea de piste velo 群i trasee cicloturistice, care nu reprezint< activitate economic<, în 
m<sura în care infrastructura creat< este pus< la dispozi郡ia publicului larg în mod gratuit 群i 
nediscriminatoriu. Prin aceste activit<郡i, statul î群i exercit< prerogativele de autoritate public<, 
nefiind astfel implicat ajutorul de stat (în conformitate cu prevederile pct. 17 din Comunicarea 
Comisiei privind noМiunea de ajutor de stat astfel cum este menМionat< la articolul 107 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcМionarea Uniunii Europene). 
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Pentru investi郡ii 

Pentru implementarea reformelor sus-men郡ionate, investi郡iile pentru dezvoltarea infrastructurii 
aferente Fondului local pentru tranzi郡ia verde 群i digital< vor fi structurate pe patru paliere: 
municipii re群edin郡< de jude郡, municipii, altele decât cele re群edin郡< de jude郡, ora群e 群i comune. În 
interiorul fiec<rei categorii se va aloca o sum< egal< pentru fiecare UAT, pentru a implementa 
proiecte din aria de priorit<郡i a Componentei. Aceast< m<sur< este necesar< în contextul în care 
este nevoie de un suport rapid acordat autorit<郡ilor publice locale pentru îmbun<t<郡irea 
infrastructurii 群i a capacit<郡ii administrative, respectiv pentru eliminarea barierelor 
administrative. Totodat<, pentru evitarea fragment<rii investi郡iilor, în cadrul componentei se 
asigur< un grad de flexibilitate pentru autorit<郡ile publice locale, astfel încât s< fie elaborate 
parteneriate în cadrul c<rora s< fie utilizate toate fondurile de care beneficiaz< respectivele 
UAT.  Distribu郡ia se va organiza în dou< runde de atragere a fondurilor - prima rund< – acces 
pentru toate UAT, în limita bugetului alocat, va fi organizat< în perioada 1 noiembrie 2021-30 
iunie 2022, singura condi郡ie fiind încadrarea în 郡intele de verde 群i de digital. În a doua rund<, 
ce va fi organizat< în perioada 15 octombrie 2022-15 decembrie 2022 – se redistribuie fondurile 
r<mase neutilizate c<tre cei care au cheltuit alocarea în prima rund<. În aceast< rund< secund< 
vor fi îns< condi郡ii mai restrictive, în sensul asigur<rii atingerii 郡intelor vizate pe component< 
(în cazul în care se constat< dup< prima rund< c< exist< 郡inte care se afl< în riscul de a nu fi 
atinse, finan郡area va fi efectuat< doar pentru atingerea acestor 郡inte). În acest sens, dup< 
finalizarea primei runde 群i dup< elaborarea contractelor cu autorit<郡ile publice locale, va fi 
elaborat< de c<tre MDLPA (prin structura dedicat< PNRR) o analiz< a modului de 
implementare 郡intelor din Component<, astfel încât s< se stabileasc< 郡intele ce trebuie abordate 
în cea de a doua rund<. Acest proces va fi urmat în 4 din cele 6 investi郡ii propuse în Fondul 
Tranzi郡ie Verde 群i Digital< pentru localit<郡i. La investi郡ia 5, pentru elaborarea/actualizarea 
documenta郡iilor de amenajarea teritoriului 群i de urbanism, respectiv a planurilor de mobilitate 
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urban< durabil<, va fi aplicat principiul ”primul venit, primul servit”. La investi郡ia 6, 
implementarea la nivel na郡ional a traseelor cicloturistice se va face de c<tre MDLPA/Centrul 
Na郡ional de Coordonare Velo cu sprijinul consiliilor jude郡ene al c<ror teritoriu va fi traversat 
de c<tre traseele cicloturistice.  

Prin Fondul local pentru tranzi郡ia verde 群i digital<, toate autorit<郡ile publice locale vor fi 
sprijinite în cadrul etapei de redresare (ce va urma dup< etapele de ajutorare, respectiv 
restructurare – care sunt sus郡inute de c<tre alte componente din PNRR), astfel încât s< fie 
efectuate investi郡ii în infrastructura public< care vor contribui la cre群terea capacit<郡ii de 
adaptare a localit<郡ilor din România la 群ocurile generate de posibile situa郡ii de pandemii sau 
crize economice globale. Fondul local pentru tranzi郡ia verde 群i digital< va contribui la 
schimbarea abord<rilor privind dezvoltarea urban< 群i rural< pentru încadrarea localit<郡ilor pe o 
traiectorie orientat< spre principiile de dezvoltare durabil<. 

De asemenea, Fondul local pentru tranzi郡ia verde 群i digital< va contribui la reducerea 
disparit<郡ilor teritoriale. În acest sens, acesta va avea o abordare inovativ<, flexibil< 群i 
echitabil<, oferind 群anse fiec<rui UAT s< intervin< rapid în procesul de îmbun<t<郡ire a 
condi郡iilor de via郡< a locuitorilor s<i. 

MDLPA, cu sprijinul MIPE, va asigura gestionarea Fondului local pentru tranzi郡ia verde 群i 
digital<. MDLPA reprezint< institu郡ia de la nivel central responsabil< cu dezvoltarea teritorial< 
群i dezvoltarea urban<; administra郡ia public<, coordonând totodat< structurile de management 
ale programelor opera郡ionale, respectiv de cooperare teritorial<, pentru perioada 2014-2020. 
Pentru dep<群irea problemelor legate de capacitatea administrativ< limitat<, pentru ora群e 群i 
pentru comune pot fi desf<群urate proiecte în parteneriat de tip multi-nivel, astfel încât s< fie 
sprijinite în procesele investi郡ionale de c<tre autorit<郡ile de la nivel jude郡ean, regional 群i 
na郡ional (multi-level governance). 

Complementaritatea finan郡<rilor aferente Componentei cu finan郡<rile din cadrul programelor 
opera郡ionale pentru perioada 2021-2027 va fi asigurat< de c<tre Unit<郡ile Administrativ 
Teritoriale, care vor stabili coordonarea investi郡iilor conform strategiilor de dezvoltare local< 
群i vor evita dubla finan郡are. De asemenea, investi郡iile din PNRR vor fi disponibile în perioada 
imediat urm<toare (finalul anului 2021). Complementaritatea va fi asigurat< 群i prin o parte din 
reformele 群i investi郡iile propuse (planurile de urbanism sau cele de mobilitate urban<) care vor 
conduce la crearea cadrului pentru pentru investi郡iile din programele opera郡ionale din perioada 
2021-2027. Dubla finan郡are va fi evitat< prin asigurarea unei transparen郡e a procesului de 
finan郡are 群i printr-un protocol ce va fi stabilit cu toate autorit<郡ile de management ale 
Programului Opera郡ional Regional. 
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Investi郡ie: 

I.1 Interven郡ii pentru tranzi郡ia verde 群i digital< în municipiile re群edin郡< de jude郡 (cu 
posibilitatea de a fi efectuate la nivelul zonelor urbane func郡ionale) 

 

Tipuri de proiecte eligibile:  

 

I1.1. Construirea de locuinМe pentru tineri/locuinМe sociale/ locuinМe de necesitate/ locuinМe 
pentru specialiКti din s<n<tate Кi înv<М<mânt  

Tipuri de proiecte eligibile:  

- Construc郡ia de locuin郡e sociale; 

- Construc郡ia de locuin郡e pentru tineri; 

- Construc郡ia de locuin郡e de necesitate; 

- Construc郡ia de locuin郡e pentru speciali群ti din s<n<tate 群i înv<郡<mânt. 

Bugetul asigurat pentru construc郡ia de locuin郡e este de 50 milioane euro. 

Noile cl<diri vor respecta cererea de energie primar< de 20% sub pragul nZEB. Pe lâng< 
elementele de eficien郡< energetic<, trebuie avut în vedere c< sistemul de management al cl<dirii  
reprezint< o soluYie automatizat< complex< care integreaz< şi gestioneaz< toate sub-sistemele 
şi echipamentele aferente unei cl<diri: iluminatul interior 群i exterior, înc<lzirea, ventilarea 群i 
aerul condi郡ionat, sistemele de securitate ale cl<dirii (control acces, protec郡ie la incendiu, 
supraveghere 群i sonorizare), central< termic< şi auxiliare, sistemul de alimentare cu energie 
electric< (tablouri electrice, grupuri electrogene, UPS-uri), lifturi şi alte echipamente conexe 
ale cl<dirii. Prin urmare, aceste interven郡ii vor fi eligibile. 

 

Interven郡iile propuse se vor corela cu urm<toarele principii ale Pilonului european al drepturilor 
sociale: 

v  Йanse egale Кi acces la piaМa muncii 

o   訓anse egale – Indiferent de sex, origine rasial< sau etnic<, religie sau credin郡<, 
handicap, vârst< sau orientare sexual<, oricine are dreptul la egalitate de 
tratament 群i 群anse în ceea ce prive群te angajarea, protec郡ia social<, educa郡ie 群i 
accesul la bunuri 群i servicii disponibile publicului. Se încurajeaz< egalitatea de 
群anse a grupurilor subreprezentate. 

v  ProtecМie social< Кi incluziune 

o   Includerea persoanelor cu dizabilit<郡i – Persoanele cu dizabilit<郡i au dreptul 
la sprijin pentru venituri, care asigur< o via郡< demn<, servicii care le permit s< 
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participe pe pia郡a muncii 群i în societate, precum 群i un mediu de lucru adaptat 
nevoilor lor. 

o   Accesul la servicii esen郡iale – Orice persoan< are dreptul de a accesa servicii 
esen郡iale de bun< calitate, inclusiv ap<, canalizare, energie, transport, servicii 
financiare 群i comunica郡ii digitale. Suportul pentru accesul la astfel de servicii 
va fi disponibil pentru cei care au nevoie. 

 

În acest sens, pentru a evita segregarea 群i concentrarea pe clase sociale, se va asigura o mixitate 
socio-economic< a zonelor reziden郡iale ce includ locuin郡e pentru tineri, locuin郡e sociale, 
locuin郡e de necesitate 群i locuin郡e pentru speciali群ti, 群i se va acorda o aten郡ie special< grupurilor 
vulnerabile precum femeile, familiile monoparentale sau romii. 

Se va promova asigurarea unui acces egal tuturor categoriilor de persoane, f<r< ca dispozi郡iile 
legale s< constituie sau s< duc< la o form< de discriminare direct< sau indirect<, inclusiv prin 
clarificarea 群i uniformizarea criteriilor de alocare a locuin郡elor construite. 

Strategia Na郡ional< a Locuirii va promova o abordare de gen în special prin sprijinirea femeilor 
care se confrunt< cu situa郡ii specifice, precum îndeplinirea rolului de p<rinte unic. Se vor 
asigura premisele construirii de locuin郡e accesibile, nesegregate pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i, cu scopul de a proteja dreptul acestora de a tr<i independent în comunitate 群i de a 
beneficia de 群anse egale pentru a participa la via郡a societ<郡ii. 

 

Ajutor de stat 

Beneficiarii finali ai celor 4 categorii de investi郡ii sunt persoane fizice care apar郡in grupurilor 
vulnerabile sau cu venituri reduse, care nu desf<群oar< activitate economic<, prin urmare 
ajutorul de stat la nivelul acestora este exclus. 

Construirea acestor locuin郡e nu implic< un avantaj (prin urmare, ajutor de stat) la nivelul 
constructorului, dac< execu郡ia lucr<rilor este atribuit< prin licita郡ie. 

Cu privire la operarea unui astfel de serviciu social, dac< aceasta este încredin郡at< unei 
întreprinderi în condi郡ii de pia郡<, nu este implicat ajutorul de stat. 

 

I1.2. Mobilitatea urban< verde - schimbarea parcului de vehicule destinate transportului 
public (achizi郡ia de material rulant: tramvaie, troleibuze cu baterii, autobuze curate (electrice 
sau cele pe hidrogen), sta郡ii de înc<rcare pentru autobuzele electrice (sta郡ii de înc<rcare rapid< 
- pe traseu - 群i sta郡ii de înc<rcare lent< - la autobaz<) sau cele pe hidrogen – proiectele finan郡ate 
vor fi condi郡ionate de crearea de benzi dedicate pentru transportul public. Bugetul pentru 
schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public este de 310 milioane euro. Prin 
aceast< m<sur< se contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser< în municipiile 
re群edin郡< de jude郡 - zonele urbane cele mai afectate de poluan郡ii genera郡i de trafic. 
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Mijloacele de transport public vor asigura cerin郡ele de accesibilizare pentru persoanele 
cu dizabilit<郡i, inclusiv sisteme de ghidaj şi orientare care utilizeaz< tehnologia 
senzorilor de proximitate destinate persoanelor cu deficienYe de vedere.    

 

Ajutor de stat 

Vor fi eligibile doar ora群ele care de郡in un contract de servicii de transport public local atribuit 
conform Regulamentului nr. (CE) 1370/2007. Schimbarea parcului de vehicule implic< 
revizuirea contractului de servicii de transport public local, atribuit conform celor de mai sus.  

 

I1.3. Mobilitatea urban< verde - asigurarea infrastructurii inteligente pentru transportul 
public (exemple de proiecte: sisteme de transport inteligente 群i alte sisteme inteligente de 
management urban; sisteme inovative de mobilitate urban< - mobilitate conectat< 群i automat<;   
crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru c<l<tori - „e-bilete” 
sau „e-ticketing”; sta郡ii de monitorizare a calit<郡ii aerului). Bugetul asigurat este 50 milioane 
euro, astfel încât s< se asigure c< în fiecare municipiu re群edin郡< de jude郡 va fi implementat 
sistemul de e-ticketing, respectiv un sistem inteligent de transport. Aceste m<suri vor conduce 
la eficientizarea transportului public 群i la cre群terea siguran郡ei în trafic. Sistemele inteligente 
aferente acestei investi郡ii pot fi dezvoltate la nivel de zon< urban< func郡ional<, în parteneriat cu 
UAT. Prin finan郡area aferent< se asigur< opera郡ionalizarea m<surilor din noua Strategie 
Na郡ional< de Siguran郡< Rutier<, respectiv tratarea distinct< a sistemelor automate: sistemul 
pentru detecYie şi sancYionare abateri şi un sistem de monitorizarea a traficului, care s< permit< 
monitorizare video, colectare de date (ex.: stabilire fluxuri de trafic), fluenYa traficului, etc. 

 

Prin urmare, la capitolul Sisteme inteligente de trafic vor fi eligibile urm<toarele: 

v  Managementul inteligent al traficului – Gestionarea inteligent< a traficului nu numai 
c< îmbun<t<郡e群te fluxul de trafic în ora群e 群i între ora群e 群i împrejurimi, ci ajut< ora群ele 
s< abordeze urm<toarea revolu郡ie a mobilit<郡ii. 

v  SoluМii de taxare – Schemele dinamice de taxare sunt din ce în ce mai utilizate ca un 
instrument important pentru administratorii ora群elor 群i a traficului pentru a influen郡a în 
mod durabil fluxul de trafic în 群i în afara ora群elor 群i pentru a reduce emisiile. 

v  SoluМii integrate de parcare inteligent< – Gestionarea parc<rii reduce înc<rc<turile 
de trafic 群i impactul asupra mediului. 

v  Centre de control al traficului – Solu郡ii de sistem personalizate bazate pe un concept 
modular – pentru flexibilitate suplimentar< 群i adaptare u群oar< la cele mai diverse 
scenarii de trafic urban. 
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Pentru a asigura cerin郡ele de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilit<郡i, vor fi eligibile 
investi郡ii pentru: 

• sisteme de ghidaj şi orientare care utilizeaz< tehnologia senzorilor de 
proximitate destinate persoanelor cu deficienYe de vedere.  
• sisteme de avertizare luminoas< destinate persoanelor cu deficienYe de auz.  
• dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de 
proteze auditive.  

• panouri vizuale electronice de informare a persoanelor cu dizabilit<Yi cu privire 
la mijloacele de transport în comun (informaYii adaptate-scris m<rit pentru persoanele 
cu diferite tipuri de dizabilit<Yi). 

    

Ajutor de stat 

În principiu investi郡iile în infrastructura inteligent< pentru transportul public nu vor fi utilizate 
economic/comercial 群i accesul publicului larg la aceste obiective este asigurat pe baze 
nediscriminatorii, situatie care exclude ajutorul de stat. Aceea群i situa郡ie se întâlne群te 群i atunci 
când statul ac郡ioneaz< în baza prerogativelor de autoritate public<.   

Cu toate acestea, dac< respectivele investi郡ii sunt prev<zute prin contract ca fiind în sarcina 
operatorilor infrastructurii, atunci ajutorul de stat este considerat compatibil în situa郡ia 
prezent<rii contractelor de servicii publice încheiate conform Regulamentului nr. (CE) 
1370/2007 pentru e-ticketing”. 

I1.4. Mobilitatea urban< verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - staМii 
de înc<rcare pentru vehiculele electrice, inclusiv infrastructuri alternative de înc<rcare a 
vehiculelor electrice. Bugetul asigurat este de 20 milioane euro. Conform Raportului special 
nr. 05/2021 al Cur郡ii de Conturi a UE, este men郡ionat faptul c<, de群i num<rul sta郡iilor de 
înc<rcare a crescut, nivelul neomogen de instalare a infrastructurii complic< deplas<rile pe 
teritoriul UE. În România, lipsa acestei infrastructuri genereaz< o tranzi郡ie mai lent< c<tre 
vehiculele electrice. În acest sens, în acord cu recomand<rile Cur郡ii de Conturi a UE, este 
asigurat un suport financiar pentru zonele urbane astfel încât s< fie dezvoltat acest tip de 
infrastructur< la nivel na郡ional. 

 

Ajutor de stat 

Dac< sta郡iile de înc<rcare vor fi exploatate economic, pot ap<rea implica郡ii pe ajutor de stat la 
nivelul operatorului. Astfel, m<sura poate fi încadrat< în baza unei noi scheme, ce va fi 
elaborat< potrivit noului art. 36a din viitorul GBER ”Ajutor pentru investi郡ii în infrastructura, 
accesibil< public, de reînc<rcare a vehiculelor rutiere f<r< emisii sau cu emisii reduse” în 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (existent în draftul de modificare a GBER, care, conform 
planific<rii CE, urmeaz< a fi adoptat pân< la finele trim. II 2021). 
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I1.5. Mobilitatea urban< verde - asigurarea infrastructurii pentru biciclete Кi alte vehicule 
electrice uКoare (realizarea/modernizarea de tipuri de infrastructur< pentru biciclete/mijloace 
de transport nemotorizate, inclusiv pasaje, poduri). Bugetul asigurat este de 40 milioane euro. 
Prin aceste m<suri se contribuie la limitarea polu<rii din municipiile re群edin郡< de jude郡, zonele 
urbane cele mai afectate, la evitarea blocajelor din trafic 群i la cre群terea rezilien郡ei popula郡iei, 
fiind promovat un mod s<n<tos de transport. De asemenea, prin crearea unor infrastructuri 
dedicate, se va asigura o cre群tere a siguran郡ei în trafic, fiind separate fluxurile ciclabile de cele 
pietonale sau auto.   

        

Ajutor de stat 

Investi郡iile în acest tip de infrastructur< public< nu vor fi utilizate economic/comercial 群i este 
asigurat, pe baze nediscriminatorii, accesul publicului larg la aceste obiective. Prin urmare, nu 
este cazul implic<rii ajutorului de stat.  

Proiectele vor trebui s< ia în considerare nevoile pasagerilor care apar郡in grupurilor expuse 
riscului de discriminare, precum persoane în vârst<, persoane cu dizabilit<郡i, în vederea cre群terii 
accesibilit<郡ii acestora la facilit<郡ile de transport prin includerea de activit<郡i de sprijin pentru a 
garanta siguran郡a tuturor persoanelor în utilizarea mijloacelor de transport public (sisteme de 
monitorizare video, alarme la distan郡<, mesaje SOS). 

Se va asigura respectarea standardelor de accesibilitate a transportului public (inclusiv 
caracteristicile tehnice ale opririlor 群i ale ma群inilor, semnalele 群i sistemul de informa郡ii) 群i / sau 
a infrastructurilor de transport pentru persoanele cu handicap (semnaliz<ri la trecerile de 
pietoni, trotuare, rampe, etc.). Vor fi promovate solu郡ii tehnice specifice suplimentare pentru 
accesul persoanelor cu dizabilit<郡i la transportul public (de ex. instrumente de informare, 
precum informa郡ii în timp real accesate de pe dispozitive mobile). 

 

Modul de implementare a investi郡iei/Cronologia de implementare 

Bugetul aferent investi郡iei va fi alocat categoriei de municipii re群edin郡< de jude郡, astfel cum 
sunt stabilite în legea privind împ<r郡irea administrativ-teritorial< a României. În prima etap<, 
se va asigura un buget egal pentru fiecare municipiu re群edin郡< de jude郡 pentru implementarea 
de proiecte de infrastructur< urban< care s< contribuie la tranzi郡ia verde 群i cea digital<. În cea 
de a doua etap<, în situa郡ia în care bugetul alocat nu va fi utilizat, acesta va fi redistribuit c<tre 
alte municipii re群edin郡< de jude郡 care au demonstrat eficien郡< în procesul de utilizare a 
fondurilor din PNRR, cu condi郡ia atingerii 郡intelor aferente componentei. 

Sunt eligibile 群i cheltuielile de expropriere 群i demolare (cu condi郡ia ca minim 70% din de群eurile 
de la demol<ri sunt preg<tite pentru reutilizare / reciclare / recuperare a altor materiale), care 
s< permit< elaborarea proiectelor ce se încadreaz< în tipologiile sus-men郡ionate.  
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Municipiile re群edin郡< de jude郡 vor alege din tipurile de proiecte sus-men郡ionate, în limita 
bugetului alocat. 

 

Se recomand< elaborarea proiectelor integrate 群i corelarea cu investi郡iile din alte 
componente ale PNRR, inclusiv cu cele din fondul de renovare. 

Beneficiarii investi郡iei vor fi: 

- Municipii re群edin郡< de jude郡 (sunt eligibile 群i parteneriatele pentru proiectele 
desf<群urate cu UAT din zona urban< func郡ional< 群i/sau cu consiliile jude郡ene) 

Buget: 470.000.000 euro (bugetul alocat în prima rund< de atragere de fonduri celor 41 de 
UAT - municipiile re群edin郡< de jude郡 群i municipiul Bucure群ti - este 11.463.415 euro pentru 
fiecare) 

 

I.2 Interven郡ii pentru tranzi郡ia verde 群i digital< în municipii, altele decât cele re群edin郡< de 
jude郡  

 

I2.1 Construirea de locuinМe pentru tineri/locuinМe sociale/ locuinМe de necesitate/ locuinМe 
pentru specialiКti din s<n<tate Кi înv<М<mânt  

Tipuri de proiecte eligibile:  

- Construc郡ia de locuin郡e sociale; 

- Construc郡ia de locuin郡e pentru tineri; 

- Construc郡ia de locuin郡e de necesitate; 

- Construc郡ia de locuin郡e pentru speciali群ti din s<n<tate 群i înv<郡<mânt. 

Bugetul asigurat pentru construc郡ia de locuin郡e este de 75 milioane euro. 

Noile cl<diri vor respecta cererea de energie primar< de 20% sub pragul NZEB. 

Interven郡iile propuse se vor corela cu urm<toarele principii ale Pilonului european al drepturilor 
sociale: 

v  Йanse egale Кi acces la piaМa muncii 

• 訓anse egale – Indiferent de sex, origine rasial< sau etnic<, religie sau credin郡<, 
handicap, vârst< sau orientare sexual<, oricine are dreptul la egalitate de tratament 群i 
群anse în ceea ce prive群te angajarea, protec郡ia social<, educa郡ie 群i accesul la bunuri 群i 
servicii disponibile publicului. Se încurajeaz< egalitatea de 群anse a grupurilor 
subreprezentate. 
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v  ProtecМie social< Кi incluziune 

• Includerea persoanelor cu dizabilit<郡i – Persoanele cu dizabilit<郡i au dreptul la sprijin 
pentru venituri, care asigur< o via郡< demn<, servicii care le permit s< participe pe pia郡a 
muncii 群i în societate, precum 群i un mediu de lucru adaptat nevoilor lor. 

• Accesul la servicii esen郡iale – Orice persoan< are dreptul de a accesa servicii esen郡iale 
de bun< calitate, inclusiv ap<, canalizare, energie, transport, servicii financiare 群i 
comunica郡ii digitale. Suportul pentru accesul la astfel de servicii va fi disponibil 
pentru cei care au nevoie. 

În acest sens, pentru a evita segregarea 群i concentrarea pe clase sociale, se va asigura o mixitate 
socio-economic< a zonelor reziden郡iale ce includ locuin郡e pentru tineri, locuin郡e sociale, 
locuin郡e de necesitate 群i locuin郡e pentru speciali群ti, 群i se va acorda o aten郡ie special< grupurilor 
vulnerabile precum femeile, familiile monoparentale sau romii.     

 

Ajutor de stat 

Beneficiarii finali ai celor 4 categorii de investi郡ii sunt persoane fizice care apar郡in grupurilor 
vulnerabile sau cu venituri reduse, care nu desf<群oar< activitate economic<, prin urmare 
ajutorul de stat la nivelul acestora este exclus. 

Construirea acestor locuin郡e nu implic< un avantaj (prin urmare, ajutor de stat) la nivelul 
constructorului, dac< execu郡ia lucr<rilor este atribuit< prin licita郡ie. 

Cu privire la operarea unui astfel de serviciu social, dac< aceasta este încredin郡at< unei 
întreprinderi în condi郡ii de pia郡<, nu este implicat ajutorul de stat. 

 

I2.2 Mobilitatea urban< verde - schimbarea parcului de vehicule destinate transportului 
public (achizi郡ia de material rulant: troleibuze cu baterii, autobuze curate (electrice sau cele pe 
hidrogen), sta郡ii de înc<rcare pentru autobuzele electrice (sta郡ii de înc<rcare rapid< - pe traseu 
- 群i sta郡ii de înc<rcare lent< - la autobaz<) sau cele pe hidrogen – proiectele finan郡ate vor fi 
condi郡ionate de crearea de benzi dedicate pentru transportul public. Bugetul pentru schimbarea 
parcului de vehicule destinate transportului public este de 70 milioane euro. Prin aceast< 
m<sur< se contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser< în municipiile re群edin郡< de 
jude郡 - zonele urbane cele mai afectate de poluan郡ii genera郡i de trafic. 

Mijloacele de transport public vor asigura cerin郡ele de accesibilizare pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i, inclusiv sisteme de ghidaj şi orientare care utilizeaz< tehnologia senzorilor de 
proximitate destinate persoanelor cu deficienYe de vedere.         
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Ajutor de stat 

Vor fi eligibile doar ora群ele care de郡in un contract de servicii de transport public local atribuit 
conform Regulamentului nr. (CE) 1370/2007. Schimbarea parcului de vehicule implic< 
revizuirea contractului de servicii de transport public local, atribuit conform celor de mai sus.  

 

I2.3 Mobilitatea urban< verde - asigurarea infrastructurii inteligente pentru transportul 
public (exemple de proiecte: sisteme de transport inteligente 群i alte sisteme inteligente de 
management urban; sisteme inovative de mobilitate urban< - mobilitate conectat< 群i automat<;   
crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru c<l<tori - „e-bilete” 
sau „e-ticketing”; sta郡ii de monitorizare a calit<郡ii aerului). Bugetul asigurat este 25 milioane 
euro, astfel încât s< se asigure c< în fiecare municipiu re群edin郡< de jude郡 va fi implementat 
sistemul de e-ticketing, respectiv un sistem inteligent de transport. Aceste m<suri vor conduce 
la eficientizarea transportului public 群i la cre群terea siguran郡ei în trafic. Sistemele inteligente 
aferente acestei investi郡ii pot fi dezvoltate la nivel de zon< urban< func郡ional<, în parteneriat cu 
UAT. Prin finan郡area aferent< se asigur< opera郡ionalizarea m<surilor din noua Strategie 
Na郡ional< de Siguran郡< Rutier<, respectiv tratarea distinct< a sistemelor automate: sistemul 
pentru detecYie şi sancYionare abateri şi un sistem de monitorizarea a traficului, care s< permit< 
monitorizare video, colectare de date (ex.: stabilire fluxuri de trafic), fluenYa traficului, etc. 

 

Prin urmare, la capitolul Sisteme inteligente de trafic vor fi eligibile urm<toarele: 

• Managementul inteligent al traficului – Gestionarea inteligent< a traficului nu numai 
c< îmbun<t<郡e群te fluxul de trafic în ora群e 群i între ora群e 群i împrejurimi, ci ajut< ora群ele 
s< abordeze urm<toarea revolu郡ie a mobilit<郡ii. 

• SoluМii de taxare – Schemele dinamice de taxare sunt din ce în ce mai utilizate ca un 
instrument important pentru administratorii ora群elor 群i a traficului pentru a influen郡a 
în mod durabil fluxul de trafic în 群i în afara ora群elor 群i pentru a reduce emisiile. 

• SoluМii integrate de parcare inteligent< – Gestionarea parc<rii reduce înc<rc<turile 
de trafic 群i impactul asupra mediului. 

• Centre de control al traficului – Solu郡ii de sistem personalizate bazate pe un concept 
modular – pentru flexibilitate suplimentar< 群i adaptare u群oar< la cele mai diverse 
scenarii de trafic urban. 

 

Pentru a asigura cerin郡ele de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilit<郡i, vor fi eligibile 
investi郡ii pentru: 

• sisteme de ghidaj şi orientare care utilizeaz< tehnologia senzorilor de proximitate 
destinate persoanelor cu deficienYe de vedere.  

• sisteme de avertizare luminoas< destinate persoanelor cu deficienYe de auz.  
• dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze 

auditive.  
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• panouri vizuale electronice de informare a persoanelor cu dizabilit<Yi cu privire la 
mijloacele de transport în comun (informaYii adaptate-scris m<rit pentru persoanele 
cu diferite tipuri de dizabilit<Yi). 

       

Ajutor de stat 

În principiu investi郡iile în infrastructura inteligent< pentru transportul public nu vor fi utilizate 
economic/comercial 群i accesul publicului larg la aceste obiective este asigurat pe baze 
nediscriminatorii, situatie care exclude ajutorul de stat. Aceea群i situa郡ie se întâlne群te 群i atunci 
când statul ac郡ioneaz< în baza prerogativelor de autoritate public<.   

Cu toate acestea, dac< respectivele investi郡ii sunt prev<zute prin contract ca fiind în sarcina 
operatorilor infrastructurii, atunci ajutorul de stat este considerat compatibil în situa郡ia 
prezent<rii contractelor de servicii publice încheiate conform Regulamentului nr. (CE) 
1370/2007 pentru e-ticketing”. 

 

I2.4 Mobilitatea urban< verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - staМii 
de înc<rcare pentru vehiculele electrice, inclusiv infrastructuri alternative de înc<rcare a 
vehiculelor electrice. Bugetul asigurat este de 15 milioane euro. Conform Raportului special 
nr. 05/2021 al Cur郡ii de Conturi a UE, este men郡ionat faptul c<, de群i num<rul sta郡iilor de 
înc<rcare a crescut, nivelul neomogen de instalare a infrastructurii complic< deplas<rile pe 
teritoriul UE. În România, lipsa acestei infrastructuri genereaz< o tranzi郡ie mai lent< c<tre 
vehiculele electrice. În acest sens, în acord cu recomand<rile Cur郡ii de Conturi a UE, este 
asigurat un suport financiar pentru zonele urbane astfel încât s< fie dezvoltat acest tip de 
infrastructur< la nivel na郡ional. 

        

Ajutor de stat 

 

Dac< sta郡iile de înc<rcare vor fi exploatate economic , pot ap<rea implica郡ii pe ajutor de stat la 
nivelul operatorului. Astfel, m<sura poate fi încadrat< în baza unei noi scheme, ce va fi 
elaborat< potrivit noului art. 36a din viitorul GBER ”Ajutor pentru investi郡ii în infrastructura, 
accesibil< public, de reînc<rcare a vehiculelor rutiere f<r< emisii sau cu emisii reduse” în 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (existent în draftul de modificare a GBER, care, conform 
planific<rii CE, urmeaz< a fi adoptat pân< la finele trim. II 2021). 

 

I2.5 Mobilitatea urban< verde - asigurarea infrastructurii pentru biciclete Кi alte vehicule 
electrice uКoare (realizarea/modernizarea de tipuri de infrastructur< pentru biciclete/mijloace 
de transport nemotorizate, inclusiv pasaje, poduri). Bugetul asigurat este de 30 milioane euro. 
Prin aceste m<suri se contribuie la limitarea polu<rii din municipiile re群edin郡< de jude郡, zonele 
urbane cele mai afectate, la evitarea blocajelor din trafic 群i la cre群terea rezilien郡ei popula郡iei, 
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fiind promovat un mod s<n<tos de transport. De asemenea, prin crearea unor infrastructuri 
dedicate, se va asigura o cre群tere a siguran郡ei în trafic, fiind separate fluxurile ciclabile de cele 
pietonale sau auto.   

        

Ajutor de stat 

Investi郡iile în acest tip de infrastructur< public< nu vor fi utilizate economic/comercial 群i este 
asigurat, pe baze nediscriminatorii, accesul publicului larg la aceste obiective, prin urmare nu 
exist< posibilitatea implic<rii ajutorului de stat.  

 

Modul de implementare a investi郡iei/Cronologia de implementare 

Bugetul aferent investi郡iei va fi alocat categoriei de municipii (cu excep郡ia re群edin郡elor de 
jude郡), astfel cum sunt stabilite în legea privind împ<r郡irea administrativ-teritorial< a României. 
În prima etap<, se va asigura un buget egal pentru fiecare municipiu, pentru implementarea de 
proiecte de infrastructur< urban< care s< contribuie la tranzi郡ia verde 群i cea digital<. În cea de a 
doua etap<, în situa郡ia în care bugetul alocat nu va fi utilizat, acesta va fi redistribuit c<tre alte 
municipii care au demonstrat eficien郡< în procesul de utilizare a fondurilor din PNRR, cu 
condi郡ia atingerii 郡intelor aferente componentei. 

Sunt eligibile 群i cheltuielile de expropriere 群i demolare (cu condi郡ia ca minim 70% din de群eurile 
de la demol<ri sunt preg<tite pentru reutilizare / reciclare / recuperare a altor materiale), care 
s< permit< elaborarea proiectelor ce se încadreaz< în tipologiile sus-men郡ionate.  

Proiectele pot fi elaborate în mod integrat de c<tre aceste municipii sau în parteneriat multi 
nivel (cu implicarea palierului jude郡ean 群i/sau na郡ional, asigurând astfel o capacitate 
institu郡ional< adecvat< pentru elaborarea 群i implementarea proiectelor în limitele stabilite 
pentru PNRR). Proiectele pot fi desf<群urate în parteneriat cu consiliile jude郡ene 群i /sau alte 
UAT (în baza unor asocieri conform prevederilor Codului administrativ - conform reformei 
privind Consor郡iile Administrative R2.3/M11). 

 

Municipiile vor alege din tipurile de proiecte sus-men郡ionate, în limita bugetului alocat. 

Se recomand< elaborarea proiectelor integrate 群i corelarea cu investi郡iile din alte 
componente ale PNRR, inclusiv cu cele din fondul de renovare. 

Beneficiarii investi郡iei vor fi: 

- Municipiile, altele decât cele re群edin郡< de jude郡 (sunt eligibile 群i parteneriatele 
pentru proiectele desf<群urate cu UAT din zona urban< func郡ional< 群i/sau cu consiliile 
jude郡ene) 

Buget: 215.000.000 euro (bugetul alocat în prima rund< de atragere de fonduri celor 62 de 
UAT – municipii - este 3.467.741,94 euro pentru fiecare). 
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I.3. Interven郡ii pentru tranzi郡ia verde 群i digital< în ora群e  

 

ImportanYa categoriei oraşelor mici la nivelul sistemului urban românesc se exprim< prin 
intermediul ponderii pe care o deYin la nivel naYional (65% din num<rul total de oraşe şi cca 
15% din populaYia urban<), reflectând o baz< potenYial solid< a sistemului urban. 

Totodat<, ora群ele au un rol foarte important în dezvoltarea policentric<, polarizând localit<郡ile 
rurale pe o raz< de 15-20 km. De aceea, pentru a nu-群i pierde rolul teritorial, trebuie sus郡inute 
în procesul de transformare c<tre un mediu atractiv 群i orientat c<tre solu郡iile generate de natur<. 
Ora群ele reprezint< localit<郡ile urbane cele mai vulnerabile la schimb<rile economice 群i sociale 
sau la situa郡ii de criz<, a群a cum este cea generat< de pandemia cu Covid-19. În raport cu 
posibilit<郡ile limitate privind oportunit<郡ile economice 群i cu condi郡iile slabe privind calitatea 
vie郡ii, majoritatea ora群elor se afl< într-un declin accentuat. 

Ora群ele cu cea mai bun< performan郡< sunt cele care au avut cel mai mare succes în atragerea 
investitorilor priva郡i (Politica Urban< a României), ceea ce demonstreaz< c< investi郡iile în 
infrastructur< public< trebuie dublate de eforturi de a înt<ri sectorul privat la nivel local, altfel 
nu genereaz< bun<stare 群i câteodat< au chiar efecte negative, precum cheltuieli de operare 群i 
mentenan郡< ce pun presiune pe bugetul local. Aceste ora群e au nevoie de o reform< care s< 
încurajeze administra郡iile locale s< fie mai active în dialogul cu sectorul privat, precum 群i de 
investi郡ii în infrastructur< cheie, precum parcuri industriale cu toate dot<rile necesare. De 
asemenea, ele au nevoie de investi郡ii în calitatea vie郡ii pentru a reduce migrarea tinerilor, 
precum 群i o mai bun< conectare la centrele urbane dinamice din jur, pentru ca oamenii 
din aceste centre urbane mici s< aib< acces la oportunit<郡ile 群i serviciile specializate din 
centrele urbane mari. 

Prin urmare, sunt propuse investi郡ii integrate pentru ora群e care s< abordeze concomitent 
proiectele specifice celor patru piloni ai Politicii Urbane a României – ora群ul verde, ora群ul 
social, ora群ul productiv 群i ora群ul bine gestionat.  

 

Tipuri de proiecte eligibile:  

I3.1. Construire locuinМe sociale/  locuinМe de necesitate/ locuinМe pentru tineri/ locuinМe 
pentru specialiКti din s<n<tate Кi înv<М<mânt 

Bugetul asigurat pentru construc郡ia de locuin郡e este de 50 milioane euro. Noile cl<diri vor 
respecta cererea de energie primar< de 20% sub pragul NZEB. 

Interven郡iile propuse se vor corela cu urm<toarele principii ale Pilonului european al drepturilor 
sociale: 

Йanse egale Кi acces la piaМa muncii 
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o   訓anse egale – Indiferent de sex, origine rasial< sau etnic<, religie sau credin郡<, 
handicap, vârst< sau orientare sexual<, oricine are dreptul la egalitate de tratament 群i 群anse în 
ceea ce prive群te angajarea, protec郡ia social<, educa郡ie 群i accesul la bunuri 群i servicii disponibile 
publicului. Se încurajeaz< egalitatea de 群anse a grupurilor subreprezentate. 

ProtecМie social< Кi incluziune 

o   Includerea persoanelor cu dizabilit<郡i – Persoanele cu dizabilit<郡i au dreptul la sprijin 
pentru venituri, care asigur< o via郡< demn<, servicii care le permit s< participe pe pia郡a muncii 
群i în societate, precum 群i un mediu de lucru adaptat nevoilor lor. 

o   Accesul la servicii esen郡iale – Orice persoan< are dreptul de a accesa servicii 
esen郡iale de bun< calitate, inclusiv ap<, canalizare, energie, transport, servicii financiare 群i 
comunica郡ii digitale. Suportul pentru accesul la astfel de servicii va fi disponibil pentru cei care 
au nevoie. 

 

În acest sens, pentru a evita segregarea 群i concentrarea pe clase sociale, se va asigura o mixitate 
socio-economic< a zonelor reziden郡iale ce includ locuin郡e pentru tineri, locuin郡e sociale, 
locuin郡e de necesitate 群i locuin郡e pentru speciali群ti, 群i se va acorda o aten郡ie special< grupurilor 
vulnerabile precum femeile, familiile monoparentale sau romii. 

        

Ajutor de stat 

În principiu, beneficiarii finali ai celor 4 categorii de investi郡ii sunt persoane fizice care apar郡in 
grupurilor vulnerabile sau cu venituri reduse, care nu desf<群oar< activitate economic<, prin 
urmare ajutorul de stat la nivelul acestora este exclus. 

 

Construirea acestor locuin郡e nu implic< un avantaj (prin urmare, ajutor de stat) la nivelul 
constructorului, dac< execu郡ia lucr<rilor este atribuit< prin licita郡ie. 

 

Cu privire la operarea unui astfel de serviciu social, dac< aceasta este încredin郡at< unei 
întreprinderi în condi郡ii de pia郡<, nu este implicat ajutorul de stat. 

 

I3.2. Reabilitare moderat</modernizare/extindere/construire cl<diri publice nZEB (care 
deservesc prest<rii unor servicii publice). 

Sectorul public trebuie s< aib< un rol demonstrativ, s<-群i asume rolul de lider în îmbun<t<郡irea 
eficien郡ei energetice prin renovarea a 8,25 milioane mp (26%) de cl<diri publice pân< în 2030, 
o realizare care ar reduce consumul de energie cu 0,05 milioane tep 群i ar ob郡ine o reducere a 
emisiilor de CO2 de 0,25 milioane tone pentru perioada 2021-2030. Renovarea cl<dirilor st
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publice trebuie s< reprezinte un model de bun< practic< 群i din punct de vedere al calit<郡ii 
arhitecturale a interven郡iilor. 

Se vor avea în vedere urm<toarelor tipuri de lucr<ri: 

a)   lucr<ri de reabilitare termic< a elementelor de anvelop< a cl<dirii; 

b)   lucr<ri de reabilitare termic< a sistemului de înc<lzire/a sistemului de furnizare a 
apei calde de consum; 

c)   instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 群i/sau termice 
pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

d)   lucr<ri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare 群i/sau 
ventilare mecanic< pentru asigurarea calit<Yii aerului interior; 

e)   lucr<ri de reabilitare/modernizare a instala郡iilor de iluminat în cl<diri; 

f)   sisteme de management energetic integrat pentru cl<diri; 

g)   modernizarea sistemelor tehnice ale cl<dirilor, inclusiv în vederea preg<tirii 
cl<dirilor pentru solu郡ii inteligente; 

h)  lucr<ri pentru echiparea cu sta郡ii de înc<rcare pentru ma群ini electrice; 

i)    extinderi  în plan orizontal sau vertical a cl<dirilor existente în marja de maxim 20% 
din suprafa郡a construit< actual<, în vederea conform<rii la exigen郡ele de func郡ionare 
privind siguran郡a la incendiu, siguran郡a 群i accesibilitate în exploatare; 

j)   asigurarea cu echipamente ce sprijin< digitalizarea semnificativ< a activit<郡ilor 
desf<群urate în cadrul cl<dirilor; 

k) lucr<ri de recompartiment<ri interioare în vederea organiz<rii optime a fluxurilor 群i 
circuitelor medicale. 

Aceast< m<sur< contribuie inclusiv la cre群terea competen郡elor digitale ale cet<郡enilor, în urma 
renov<rii/reabilit<rii fiind stabilite loca郡ii în cadrul c<rora cet<郡enii pot avea acces la serviciile 
digitale chiar 群i în condi郡ii de pandemie (de exemplu - pot fi amenajate biblioteci sau în cadrul 
c<rora oamenii pot utiliza serviciile digitale). 

   

Pentru a asigura cerin郡ele de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilit<郡i, vor fi eligibile 
investi郡ii pentru: 

• sisteme de ghidaj şi orientare care utilizeaz< tehnologia senzorilor de proximitate 
destinate persoanelor cu deficienYe de vedere.  
• sisteme de avertizare luminoas< destinate persoanelor cu deficienYe de auz.  
• dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze 
auditive. Dispozitivele pot fi implementate cu succes la nivelul serviciilor publice în 
interacYiunea cu cet<Yenii. 
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• rampe mobile, lifturi adaptate şi alte mijloace ce pot fi integrate la nivelul 
construcYiilor existene în scopul deservirii populaYiei cu dizabilit<Yi fizice.  
• covoare tactile pentru infrastructura de acces in instituYiile publice de interes general. 

    

Ajutor de stat 

Construirea acestor elemente de infrastructur< nu implic< un avantaj (prin urmare, ajutor de 
stat) la nivelul constructorului, execu郡ia lucr<rilor urmând a fi atribuit< prin licita郡ie. Cl<direa 
reabilitat</modernizat</extins</construit< nu va fi exploatat< comercial 群i va fi pus< la 
dispozi郡ia tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, nu va fi utilizat< pentru desf<群urarea 
unor activit<郡i economice, prin urmare nu este implicat ajutorul de stat.  

 

In situa郡ia în care vor exista 群i cl<diri utilizate pentru desf<群urarea unor activit<郡i economice se 
va avea în vedere realizarea unei scheme în baza art. 14 (investitii) sau art. 56 (infrastructura 
local<) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. 

 

I3.3. Mobilitate urban< verde - achiziМie autobuze Кi/sau microbuze curate (electric sau 
hidrogen), inclusiv staМii de înc<rcare.  

Bugetul pentru achizi郡ia sau schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public este 
de 120 milioane euro. Prin aceast< m<sur< se contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de ser< în ora群e. 

Mijloacele de transport public vor asigura cerin郡ele de accesibilizare pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i, inclusiv sisteme de ghidaj şi orientare care utilizeaz< tehnologia senzorilor de 
proximitate destinate persoanelor cu deficienYe de vedere.  

 

Ajutor de stat 

Vor fi eligibile doar ora群ele care de郡in un contract de servicii de transport public local atribuit 
conform Regulamentului nr. (CE) 1370/2007. Schimbarea parcului de vehicule implic< 
revizuirea contractului de servicii de transport public local, atribuit conform celor de mai sus.  

 

I3.4. Mobilitate urban< verde - sisteme de transport inteligente Кi alte infrastructuri TIC; 
sisteme inovative de mobilitate urban< - mobilitate conectat< 群i automat<; crearea / extinderea 
/ modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru c<l<tori - „e-bilete” sau „e-ticketing”; sta郡ii 
de monitorizare a calit<郡ii aerului.  

Bugetul asigurat este 100 milioane euro, astfel încât s< se asigure c< în cel pu郡in 100 de ora群e 
va fi implementat un sistem inteligent de management urban. Aceste m<suri vor conduce la 
eficientizarea transportului public, la cre群terea siguran郡ei în trafic 群i la reducerea polu<rii. 
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Sistemele inteligente aferente acestei investi郡ii pot fi dezvoltate la nivel de zon< urban< 
func郡ional<, în parteneriat cu UAT. Prin finan郡area aferent< se asigur< opera郡ionalizarea 
m<surilor din noua Strategie Na郡ional< de Siguran郡< Rutier<, respectiv tratarea distinct< a 
sistemelor automate: sistemul pentru detecYie şi sancYionare abateri şi un sistem de 
monitorizarea a traficului, care s< permit< monitorizare video, colectare de date (ex.: stabilire 
fluxuri de trafic), fluenYa traficului, etc. 

 

Prin urmare, la capitolul Sisteme inteligente de trafic vor fi eligibile urm<toarele: 

• Managementul inteligent al traficului – Gestionarea inteligent< a traficului nu 
numai c< îmbun<t<郡e群te fluxul de trafic în ora群e 群i între ora群e 群i împrejurimi, ci 
ajut< ora群ele s< abordeze urm<toarea revolu郡ie a mobilit<郡ii. 

• SoluМii de taxare – Schemele dinamice de taxare sunt din ce în ce mai utilizate ca 
un instrument important pentru administratorii ora群elor 群i a traficului pentru a 
influen郡a în mod durabil fluxul de trafic în 群i în afara ora群elor 群i pentru a reduce 
emisiile. 

• SoluМii integrate de parcare inteligent< – Gestionarea parc<rii reduce înc<rc<turile 
de trafic 群i impactul asupra mediului. 

• Centre de control al traficului – Solu郡ii de sistem personalizate bazate pe un 
concept modular – pentru flexibilitate suplimentar< 群i adaptare u群oar< la cele mai 
diverse scenarii de trafic urban. 

De asemenea, vor fi eligibile 群i alte tipuri de infrastructuri TIC care pot contribui la 
implementarea conceptului de Smart city.  

  

Pentru a asigura cerin郡ele de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilit<郡i, vor fi eligibile 
investi郡ii pentru: 

• sisteme de ghidaj şi orientare care utilizeaz< tehnologia senzorilor de 
proximitate destinate persoanelor cu deficienYe de vedere.  
• sisteme de avertizare luminoas< destinate persoanelor cu deficienYe de auz.  
• dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de 
proteze auditive.  

• panouri vizuale electronice de informare a persoanelor cu dizabilit<Yi cu privire 
la mijloacele de transport în comun (informaYii adaptate-scris m<rit pentru 
persoanele cu diferite tipuri de dizabilit<Yi). 

      

Ajutor de stat 

Investi郡iile în infrastructura inteligent< pentru transportul public nu vor fi utilizate 
economic/comercial 群i accesul publicului larg la aceste obiective este asigurat pe baze 
nediscriminatorii, prin urmare, nu va fi întâmpinat< situa郡ia implic<rii ajutorului de stat.  
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Pentru investi郡iile care vor fi prev<zute prin contract ca fiind în sarcina operatorilor 
infrastructurii, va fi utilizat ajutorul de stat (spre exemplu - Regulamentul nr. (CE) 1370/2007 
pentru e-ticketing”). 

 

În principiu investi郡iile în infrastructura inteligent< pentru transportul public nu vor fi utilizate 
economic/comercial 群i accesul publicului larg la aceste obiective este asigurat pe baze 
nediscriminatorii, situatie care exclude ajutorul de stat. Aceea群i situa郡ie se întâlne群te 群i atunci 
când statul ac郡ioneaz< în baza prerogativelor de autoritate public<.   

Cu toate acestea, dac< respectivele investi郡ii sunt prev<zute prin contract ca fiind în sarcina 
operatorilor infrastructurii, atunci ajutorul de stat este considerat compatibil în situa郡ia 
prezent<rii contractelor de servicii publice încheiate conform Regulamentului nr. (CE) 
1370/2007 pentru e-ticketing”. 

 

I3.5. Mobilitate urban< verde - infrastructuri alternative de înc<rcare a vehiculelor electrice 

staМii de înc<rcare pentru vehiculele electrice.  

Bugetul asigurat este de 15 milioane euro. Conform Raportului special nr. 05/2021 al Cur郡ii de 
Conturi a UE, este men郡ionat faptul c<, de群i num<rul sta郡iilor de înc<rcare a crescut, nivelul 
neomogen de instalare a infrastructurii complic< deplas<rile pe teritoriul UE. În România, lipsa 
acestei infrastructuri genereaz< o tranzi郡ie mai lent< c<tre vehiculele electrice. În acest sens, în 
acord cu recomand<rile Cur郡ii de Conturi a UE, este asigurat un suport financiar pentru zonele 
urbane astfel încât s< fie dezvoltat acest tip de infrastructur< la nivel na郡ional. Recomand<m 
utilizarea acestei finan郡<ri în special pentru ora群ele ce se afl< pe re郡eaua TEN-T. 

 

Ajutor de stat 

 

În principiu sta郡iile de înc<rcare nu vor fi exploatate economic. Dac< îns< vor fi exploatate 
economic, se va avea în vedere  o schem< ce va fi elaborat< potrivit noului art. 36a din viitorul 
GBER ”Ajutor pentru investi郡ii în infrastructura, accesibil< public, de reînc<rcare a vehiculelor 
rutiere f<r< emisii sau cu emisii reduse” în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (existent în draftul 
de modificare a GBER, care, conform planific<rii CE, urmeaz< a fi adoptat pân< la finele trim. 
II 2021). 

 

 

I3.6 Mobilitate urban< verde - asigurarea infrastructurii pentru biciclete Кi alte vehicule 
electrice uКoare (realizarea/modernizarea de tipuri de infrastructur< pentru biciclete/mijloace 
de transport nemotorizate, inclusiv pasaje, poduri).  
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Bugetul asigurat este de 60 milioane euro. Prin aceste m<suri se contribuie la limitarea polu<rii 
din ora群e 群i la cre群terea rezilien郡ei popula郡iei, fiind promovat un mod s<n<tos de transport. De 
asemenea, prin crearea unor infrastructuri dedicate, se va asigura o cre群tere a siguran郡ei în 
trafic, fiind separate fluxurile ciclabile de cele pietonale sau auto.   

        

Ajutor de stat 

 

Investi郡iile în acest tip de infrastructur< public< nu vor fi utilizate în scop comercial, nefiind 
vizat< o activitate economic< 群i va fi asigurat, pe baze nediscriminatorii, accesul publicului larg 
la aceste obiective. Astfel, nu sunt incidente prevederile ajutorului de stat.  

 

Beneficiarii investi郡iei vor fi: 

-   Ora群ele (sunt eligibile 群i ADI pentru proiectele desf<群urate în parteneriat cu UAT 
din zona periurban</zona urban< func郡ional< 群i/sau cu consiliile jude郡ene) 

 

Modul de implementare a investi郡iei/Cronologia de implementare 

Bugetul aferent investi郡iei va fi alocat categoriei de ora群e, astfel cum sunt stabilite în legea 
privind împ<r郡irea administrativ-teritorial< a României. Astfel, în prima etap<, în cadrul 
categoriilor se va asigura un buget egal pentru fiecare ora群, asigurându-se cadrul pentru 
coeziunea teritorial<, respectiv pentru tranzi郡ia verde 群i cea digital<. În cea de-a doua etap<, în 
situa郡ia în care bugetul alocat nu va fi utilizat, acesta va fi redistribuit c<tre alte UAT care au 
demonstrat eficien郡< în procesul de utilizare a fondurilor din PNRR, cu condi郡ia atingerii 
郡intelor aferente componentei. 

Ora群ele vor alege din tipurile de proiecte sus-men郡ionate, în limita bugetului alocat.  

Sunt eligibile 群i cheltuielile de expropriere 群i demolare (cu condi郡ia ca minim 70% din de群eurile 
de la demol<ri s< fie preg<tite pentru reutilizare / reciclare / recuperare a altor materiale), care 
s< permit< elaborarea proiectelor ce se încadreaz< în tipologiile sus-men郡ionate. 

Proiectele pot fi elaborate în mod integrat de c<tre ora群e sau în parteneriat multi nivel (cu 
implicarea palierului jude郡ean 群i/sau regional 群i/sau na郡ional, asigurând astfel o capacitate 
institu郡ional< adecvat< pentru elaborarea 群i implementarea proiectelor în limitele stabilite 
pentru PNRR). Prin urmare, proiectele pot fi desf<群urate în parteneriat cu consiliile jude郡ene 群i 
/sau alte UAT (în baza unor asocieri conform prevederilor Codului administrativ - conform 
reformei privind Consor郡iile Administrative R2.3/M11). 

 

Buget: 545.000.000 euro (bugetul alocat în prima rund< de atragere de fonduri celor 216 ora群e 
- este 2.523.148,15 euro pentru fiecare) 
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I.4. Interven郡ii pentru cre群terea calit<郡ii vie郡ii în mediul rural 

 

În urma analizelor efectuate în cadrul SDTR (reforma 2/2.1/M9) s-a identificat c< în lipsa unei 
infrastructuri adecvate, zonele rurale se confrunt< cu probleme sociale 群i economice, fiind 
extrem de vulnerabile la crizele economice, sociale sau sanitare. Pentru dep<群irea acestor 
probleme 群i pentru reducerea declinului popula郡iei este propus un buget pentru fiecare comun< 
din România pentru m<suri integrate care s< ridice calitatea vie郡ii. M<surile propuse vor viza 
aspecte de infrastructur< social<, precum 群i alte tipuri de interven郡ii care s< conduc< la cre群terea 
condi郡iilor de via郡<, limitarea migra郡iei popula郡iei 群i, implicit, la reducerea decalajelor majore 
între regiuni, jude郡e 群i medii de reziden郡<. 

În baza acestor interven郡ii 群i cu stimulentele pentru mediul de afaceri, vor fi mic群orate 
diferen郡ele de dezvoltare dintre mediul urban 群i mediul rural, fiind limitat< migra郡ia for郡ei de 
munc<, fiind atra群i investitori 群i nu în ultimul rând, fiind atra群i reziden郡i din mediul urban ce 
î群i vor putea realiza activitatea de munc< de la distan郡< într-un cadru natural atractiv. 

Aceste proiecte se vor corela cu m<surile pentru crearea cadrului legal 群i institu郡ional pentru 
implementarea voluntar< a consor郡iilor administrative pentru cre群terea capacit<郡ii 
administra郡iei publice locale lipsite de resurse umane calificate (R2.3/M11), m<suri ce vor fi 
luate cu  respectarea principiilor economicit<郡ii 群i eficien郡ei.  

Tipuri de proiecte eligibile (infrastructura elaborat< nu va fi utilizat< în realizarea unor 
activit<郡i economice): 

I4.1. construire locuinМe pentru specialiКti în educaМie Кi s<n<tate – inclusiv case pasive 

Bugetul asigurat pentru construc郡ia de locuin郡e este de 110 milioane euro. Noile cl<diri vor 
respecta cererea de energie primar< de 20% sub pragul NZEB. Construc郡ia acestor obiective 
vor conduce la cre群terea atractivit<郡ii speciali群tilor de a lucra în respectivele localit<郡i, 
contribuind la  dep<群irea dificult<郡ilor de atragere a personalului calificat în zonele rurale. 

 

Interven郡iile propuse se vor corela cu urm<toarele principii ale Pilonului european al drepturilor 
sociale: 

Йanse egale Кi acces la piaМa muncii 

o   訓anse egale – Indiferent de sex, origine rasial< sau etnic<, religie sau credin郡<, 
handicap, vârst< sau orientare sexual<, oricine are dreptul la egalitate de tratament 群i 群anse în 
ceea ce prive群te angajarea, protec郡ia social<, educa郡ie 群i accesul la bunuri 群i servicii disponibile 
publicului. Se încurajeaz< egalitatea de 群anse a grupurilor subreprezentate. 

ProtecМie social< Кi incluziune st
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o   Includerea persoanelor cu dizabilit<郡i – Persoanele cu dizabilit<郡i au dreptul la sprijin 
pentru venituri, care asigur< o via郡< demn<, servicii care le permit s< participe pe pia郡a muncii 
群i în societate, precum 群i un mediu de lucru adaptat nevoilor lor. 

o   Accesul la servicii esen郡iale – Orice persoan< are dreptul de a accesa servicii 
esen郡iale de bun< calitate, inclusiv ap<, canalizare, energie, transport, servicii financiare 群i 
comunica郡ii digitale. Suportul pentru accesul la astfel de servicii va fi disponibil pentru cei care 
au nevoie. 

 

În acest sens, pentru a evita segregarea 群i concentrarea pe clase sociale, se va asigura o mixitate 
socio-economic< a zonelor reziden郡iale ce includ locuin郡e pentru tineri, locuin郡e sociale, 
locuin郡e de necesitate 群i locuin郡e pentru speciali群ti, 群i se va acorda o aten郡ie special< grupurilor 
vulnerabile precum femeile, familiile monoparentale sau romii. 

        

Ajutor de stat 

Locuin郡ele vor fi utilizate de persoane fizice care nu desf<群oar< activit<郡i economice. Prin 
urmare, nu este cazul implic<rii ajutorului de stat. 

 

 

I4.2. Reabilitare moderat</ modernizare/ extindere/ construire cl<diri publice nZEB (care 
deservesc prest<rii unor servicii publice). Aceast< m<sur< contribuie inclusiv la cre群terea 
competen郡elor digitale ale cet<郡enilor, în urma renov<rii/reabilit<rii fiind stabilite loca郡ii în 
cadrul c<rora cet<郡enii pot avea acces la serviciile digitale chiar 群i în condi郡ii de pandemie (de 
exemplu - pot fi amenajate biblioteci în cadrul c<rora oamenii pot utiliza serviciile digitale). 
Bugetul alocat pentru aceast< interven郡ie este 375 milioane euro. 

 

Sectorul public trebuie s< aib< un rol demonstrativ, s<-群i asume rolul de lider în îmbun<t<郡irea 
eficien郡ei energetice prin renovarea a 8,25 milioane mp (26%) de cl<diri publice pân< în 2030, 
o realizare care ar reduce consumul de energie cu 0,05 milioane tep 群i ar ob郡ine o reducere a 
emisiilor de CO2 de 0,25 milioane tone pentru perioada 2021-2030. Renovarea cl<dirilor 
publice trebuie s< reprezinte un model de bun< practic< 群i din punct de vedere al calit<郡ii 
arhitecturale a interven郡iilor. 

Se vor avea în vedere urm<toarelor tipuri de lucr<ri: 

a)   lucr<ri de reabilitare termic< a elementelor de anvelop< a cl<dirii; 

b)   lucr<ri de reabilitare termic< a sistemului de înc<lzire/a sistemului de furnizare 
a apei calde de consum; st
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c)   Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 群i/sau 
termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

d)   lucr<ri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare 群i/sau 
ventilare mecanic< pentru asigurarea calit<Yii aerului interior; 

e)    lucr<ri de reabilitare/modernizare a instala郡iilor de iluminat în cl<diri; 

f)   sisteme de management energetic integrat pentru cl<diri; 

g)   modernizarea sistemelor tehnice ale cl<dirilor, inclusiv în vederea preg<tirii 
cl<dirilor pentru solu郡ii inteligente; 

h)        lucr<ri pentru echiparea cu sta郡ii de înc<rcare pentru ma群ini electrice; 

i)        extinderi  în plan orizontal sau vertical a cl<dirilor existente în marja de maxim 
20% din suprafa郡a construit< actual<, în vederea conform<rii la exigen郡ele de 
func郡ionare privind siguran郡a la incendiu, siguran郡a 群i accesibilitate în exploatare; 

j)   asigurarea cu echipamente ce sprijin< digitalizarea semnificativ< a activit<郡ilor 
desf<群urate în cadrul cl<dirilor; 

k) lucr<ri de recompartiment<ri interioare în vederea organiz<rii optime a 
fluxurilor 群i circuitelor medicale. 

 

Pentru a asigura cerin郡ele de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilit<郡i, vor fi eligibile 
investi郡ii pentru: 

• sisteme de ghidaj şi orientare care utilizeaz< tehnologia senzorilor de 
proximitate destinate persoanelor cu deficienYe de vedere.  
• sisteme de avertizare luminoas< destinate persoanelor cu deficienYe de auz.  
• dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de 
proteze auditive. Dispozitivele pot fi implementate cu succes la nivelul serviciilor 
publice în interacYiunea cu cet<Yenii. 
• rampe mobile, lifturi adaptate şi alte mijloace ce pot fi integrate la nivelul 
construcYiilor existene în scopul deservirii populaYiei cu dizabilit<Yi fizice.  
• covoare tactile pentru infrastructura de acces in instituYiile publice de interes 
general. 

      

Ajutor de stat 

Construirea acestor elemente de infrastructur< nu implic< un avantaj (prin urmare, ajutor de 
stat) la nivelul constructorului, execu郡ia lucr<rilor urmând a fi atribuit< prin licita郡ie. Cl<direa 
reabilitat</modernizat</extins</construit< nu va fi exploatat< comercial 群i va fi pus< la 
dispozi郡ia tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, nu va fi utilizat< pentru desf<群urarea 
unor activit<郡i economice, prin urmare nu este implicat ajutorul de stat. In situa郡ia în care vor 
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exista 群i cl<diri utilizate pentru desf<群urarea unor activit<郡i economice se va avea în vedere 
realizarea unei scheme în baza art. 14 (investitii) sau art. 56 (infrastructura local<) din 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014. 

 

I4.3 achiziМia de microbuze curate (electrice/hidrogen),  pentru scopuri comunitare Bugetul 
pentru achizi郡ia de microbuze curate destinate scopurilor comunitare este de 80 milioane euro. 
Prin aceast< m<sur< se contribuie la cre群terea coeziunii sociale la nivel local. 

Microbuzele curate vor asigura cerin郡ele de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilit<郡i.
  

 

Ajutor de stat 

În principiu microbuzele nu vor fi utilizate în scop comercial. Cu toate acestea, 群i în situa郡ia în 
care vor servi unor activit<郡i economice consider<m c< nu este afectat comer郡ul cu statele 
membre (impact local – acestea deservesc în principal utilizatori locali, limitând astfel 
concuren郡a în ceea ce prive群te serviciile oferite la nivel local, 群i al c<ror impact asupra 
investi郡iilor transfrontaliere este cel mult marginal).   

 

I4.4 sisteme de transport inteligente Кi alte infrastructuri TIC – infrastructuri alternative de 
înc<rcare a vehiculelor electrice; sisteme de management; sisteme inovative de mobilitate - 
mobilitate conectat< 群i automat< (recomandate în UAT din zonele urbane func郡ionale). 

Aceste sisteme vor fi eligibile în special în comunele care se afl< în zonele urbane func郡ionale 
ale municipiilor re群edin郡< de jude郡, în comunele cu statut de sta郡iuni turistice de interes na郡ional 
群i local 群i în zonele de frontier<, la UAT în raza c<rora sunt localizate puncte de trecere a 
frontierei. În vederea eficientiz<rii utiliz<rii fondurilor alocate 群i multiplic<rii efectelor 
interven郡iilor (de exemplu realizarea unor proiecte de amploare prin punerea în comun a 
fondurilor individuale), pentru comunele incluse în zone urbane func郡ionale ale municipiilor 
re群edin郡< de jude郡 (în num<r total de 694 la nivel na郡ional), recomand<m crearea de parteneriate 
cu municipiile re群edin郡< de jude郡, care sunt 群i centrele urbane ale respectivelor zone urbane 
func郡ionale. 

Aceste parteneriate permit implementarea de proiecte integrate la nivelul zonei urbane 
func郡ionale (de exemplu privind mobilitatea metropolitan< sau colectarea 群i interoperabilizarea 
datelor privind siguran郡a rutier<), de care ar beneficia atât re群edin郡ele de jude郡, cât 群i comunele 
din zona periurban< 群i ar sprijini dezvoltarea întregii regiuni prin economiile de aglomerare 
create, de exemplu prin reducerea costurilor de transport, extinderea pie郡ei locale de desfacere, 
o mai bun< corelare a cererii 群i ofertei pe pia郡a muncii 群i cre群terea capitalului uman prin 
acumularea de cunoa群tere.  

De asemenea, vor fi eligibile 群i alte tipuri de infrastructuri TIC care pot contribui la 
implementarea conceptului de Smart village.  
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Ajutor de stat 

Investi郡iile în infrastructura inteligent< pentru transportul public, precum 群i celelalte 
infrastructuri nu vor fi utilizate economic/comercial 群i accesul publicului larg la aceste 
obiective este asigurat pe baze nediscriminatorii, prin urmare, nu va fi întâmpinat< situa郡ia 
implic<rii ajutorului de stat. Aceea群i situa郡ie se întâlne群te 群i atunci când statul ac郡ioneaz< în 
baza prerogativelor de autoritate public<.  

 

Dac< respectivele investi郡ii sunt prev<zute prin contract ca fiind în sarcina operatorilor 
infrastructurii, atunci poate fi implicat ajutorul de stat. 

 

 

I4.5. infrastructuri alternative de înc<rcare a vehiculelor electrice - staМii de înc<rcare pentru 
vehiculele electrice 

Bugetul asigurat este de 15 milioane euro. Conform Raportului special nr. 05/2021 al Cur郡ii de 
Conturi a UE, este men郡ionat faptul c<, de群i num<rul sta郡iilor de înc<rcare a crescut, nivelul 
neomogen de instalare a infrastructurii complic< deplas<rile pe teritoriul UE. În România, lipsa 
acestei infrastructuri genereaz< o tranzi郡ie mai lent< c<tre vehiculele electrice. În acest sens, în 
acord cu recomand<rile Cur郡ii de Conturi a UE, este asigurat un suport financiar pentru zonele 
urbane astfel încât s< fie dezvoltat acest tip de infrastructur< la nivel na郡ional. Recomand<m 
utilizarea acestei finan郡<ri în special pentru ora群ele ce se afl< pe re郡eaua TEN-T. 

 

Ajutor de stat 

În principiu sta郡iile de înc<rcare nu vor fi exploatate economic în mediul rural. Dac< îns< vor 
fi exploatate economic, se va avea în vedere  o schem< ce va fi elaborat< potrivit noului art. 
36a din viitorul GBER ”Ajutor pentru investi郡ii în infrastructura, accesibil< public, de 
reînc<rcare a vehiculelor rutiere f<r< emisii sau cu emisii reduse” în Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 (existent în draftul de modificare a GBER, care, conform planific<rii CE, urmeaz< a 
fi adoptat pân< la finele trim. II 2021). 

 

 

I4.6 realizare piste de biciclete Кi alte vehicule electrice uКoare. Bugetul asigurat este de 50 
milioane euro. Prin aceste m<suri se contribuie la cre群terea siguran郡ei în trafic, prin crearea 
unor infrastructuri dedicate urmând a fi separate fluxurile ciclabile de cele auto (inclusiv 
drumuri na郡ionale cu un trafic intens). De asemenea, se contribuie la asigurarea continuit<郡ii 
rutelor cicloturistice.   
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Ajutor de stat 

Investi郡iile în acest tip de infrastructur< public< nu vor fi utilizate în scop comercial, nefiind 
vizat< o activitate economic< 群i va fi asigurat, pe baze nediscriminatorii, accesul publicului larg 
la aceste obiective. Astfel, nu sunt incidente prevederile ajutorului de stat.  

 

Beneficiarii investi郡iei vor fi: 

- Comunele (sunt eligibile 群i ADI pentru proiectele desf<群urate în parteneriat cu alte  
UAT 群i/sau cu consiliile jude郡ene) 

Modul de implementare a investi郡iei/Cronologia de implementare 

Bugetul aferent investi郡iei va fi alocat categoriei de comune, astfel cum sunt stabilite în legea 
privind împ<r郡irea administrativ-teritorial< a României. Astfel, în prima etap<, în cadrul 
categorii se va asigura un buget egal pentru fiecare comun<, asigurându-se cadrul pentru 
coeziunea teritorial<. În cea de a doua etap<, în situa郡ia în care bugetul alocat nu va fi utilizat, 
acesta va fi redistribuit c<tre alte UAT care au demonstrat eficien郡< în procesul de utilizare a 
fondurilor din PNRR. 

Comunele vor alege din tipurile de proiecte sus-men郡ionate, în limita bugetului alocat. 

Proiectele pot fi elaborate în mod integrat de c<tre comune sau în parteneriat multi nivel (cu 
implicarea palierului jude郡ean 群i/sau na郡ional, asigurând astfel o capacitate institu郡ional< 
adecvat< pentru elaborarea 群i implementarea proiectelor în limitele stabilite pentru PNRR). 
Proiectele pot fi desf<群urate în parteneriat cu consiliile jude郡ene 群i /sau alte UAT (în baza unor 
asocieri conform prevederilor Codului administrativ  - conform reformei privind Consor郡iile 
Administrative R2.3/M11). 

 

Buget: 730.000.000 euro (bugetul alocat în prima rund< de atragere de fonduri celor 2.862 de 
comune - este 255.066,39 euro pentru fiecare) 

 

O2. Asigurarea cadrului pentru reformarea Кi digitalizarea instrumentelor de planificare 
teritorial< Кi urban< la nivelul autorit<Мilor publice locale. 

 

Tip investi郡ie: 

I.5.  Elaborarea/actualizarea în format digital a documenta郡iilor de amenajarea 
teritoriului 群i de urbanism de tip Plan de Amenajarea Teritoriului Jude郡ean/ Plan de 
Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/ Plan Urbanistic General/ Plan Urbanistic 
Zonal/ a Planurilor de Mobilitate Urban< Durabil< 
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Pentru a se asigura cadrul pentru rezilien郡a localit<郡ilor, punctul de pornire este reprezentat de 
documenta郡iile de planificare ale UAT, care stabilesc modul de ocupare a terenurilor. În 
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 群i urbanismul, 
cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare, Planul urbanistic general are atât caracter director 群i 
strategic, cât 群i caracter de reglementare 群i reprezint< principalul instrument de planificare 
opera郡ional<, constituind baza legal< pentru realizarea programelor 群i ac郡iunilor de dezvoltare. 
Fiecare unitate administrativ-teritorial< trebuie s< î群i actualizeze la maximum 10 ani Planul 
urbanistic general în func郡ie de evolu郡ia previzibil< a factorilor sociali, geografici, economici, 
culturali 群i a necesit<郡ilor locale. 

Conform datelor de la nivelul MDLPA, peste 60% din UAT din România au PUG mai vechi 
de 10 ani. Mai mult, 73% din ora群e au documenta郡ia mai veche de 10 ani 群i implicit decuplat< 
de la tendin郡ele 群i nevoile actuale. Din cauza acestui fond învechit de documenta郡ii, pentru orice 
investi郡ie nou< sunt necesare proceduri administrative suplimentare (elaborarea unei 
documenta郡ii de tip PUZ – Plan Urbanistic Zonal) ce înseamn< atât o perioad< de timp mai 
mare 群i costuri suplimentare pentru popula郡ie, mediul economic 群i pentru autorit<郡ile publice 
locale, cât 群i o abordare fragmentat< a investi郡iilor. 

De asemenea, din datele de郡inute, sub 8% din documenta郡iile existente au fost elaborate în 
format digital interoperabil. 

În contextul necesit<郡ii implement<rii unor noi concepte de dezvoltare urban</local< care s< 
faciliteze tranzi郡ia verde a localit<郡ilor din România, actualizarea documenta郡iilor PUG în 
format GIS este esen郡ial< astfel încât s< fie dezvoltat< o documenta郡ie dinamic< care s< 
r<spund< la cerin郡ele 群i provoc<rile actuale 群i viitoare. Prin intermediul acestor documenta郡ii 
va fi efectuat< tranzi郡ia c<tre verde a localit<郡ilor din România, oferind cadrul pentru 
implementarea principiilor europene stabilite prin Noua Cart< de la Leipzig pentru ora群e 
europene durabile 群i pentru implementarea conceptelor actuale, inclusiv a ora群ului de 15 
minute, ce presupune mixitate func郡ional< pentru limitarea nevoilor de deplasare a cet<郡enilor 
(inclusiv a distan郡elor), contribuind la reducerea traficului 群i a polu<rii. 

În raport cu cele stabilite în cadrul Reformei prioritare 1.3. pentru sistemul de planificare - 
Codul amenaj<rii teritoriului, urbanismului 群i construc郡iilor, documenta郡iile de urbanism 
actualizate vor asigura corelarea cu Planurile de Mobilitate Urban< Durabil< 群i vor cuprinde 
m<suri pentru tranzi郡ia verde 群i pentru siguran郡a rutier<. 

Totodat< este necesar< elaborarea/actualizarea documenta郡iilor de urbanism de tip Plan 
Urbanistic Zonal – aferent: 

a) zonelor centrale ale localit<郡ilor; 

b) zonelor construite protejate 群i de protec郡ie a monumentelor; 

c) zonelor de agrement 群i turism; 

d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice 群i zonelor de servicii; 
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e) infrastructurii de transport; 

f) zonelor supuse restructur<rii sau regener<rii urbane. 

Conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 群i urbanismul, cu 
modific<rile 群i complet<rile ulterioare, Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare 
urban< de reglementare specific<, prin care se coordoneaz< dezvoltarea urbanistic< integrat< a 
unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o 
dinamic< urban< accentuat<. Planul urbanistic zonal asigur< corelarea programelor de 
dezvoltare urban< integrat< a zonei cu Planul urbanistic general. Planul urbanistic zonal va 
asigura crearea cadrului pentru implementarea proiectelor din PNRR 群i din programele 
opera郡ionale din perioada de programare 2021-2027. 

Planul de amenajare a teritoriului jude郡ean are caracter director 群i reprezint< expresia spa郡ial< 
a programului de dezvoltare socio-economic< a jude郡ului. Fiecare jude郡 trebuie s< de郡in< Planul 
de amenajare a teritoriului jude郡ean 群i s< îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în func郡ie de 
politicile 群i de programele de dezvoltare ale jude郡ului. PATJ va sprijini implementarea 
proiectelor de infrastructur< major<, va asigura valorificarea 群i protejarea peisajelor naturale 群i 
culturale 群i va limita extinderea suprafe郡elor construite din cadrul localit<郡ilor. PATJ va 
contribui astfel la tranzi郡ia c<tre infrastructura verde a teritoriului jude郡elor pentru care sunt 
elaborate. 

Planul de amenajare a teritoriului zonal metropolitan va sus郡ine definirea 群i implementarea 
proiectelor cu relevan郡< metropolitan<, asigurând cadrul de dezvoltare 群i opera郡ionalizarea 
parteneriatelor metropolitane. Se va corela cu reforma prioritar< 1.2 Legea pentru zonele 
metropolitane. 

Planul de mobilitate urban< durabil< constituie instrumentul de planificare strategic< teritorial< 
prin care este corelat< dezvoltarea spa郡ial< a localit<郡ilor 群i a zonei periurbane/metropolitane a 
acestora cu nevoile de mobilitate 群i transport ale persoanelor 群i m<rfurilor. Planul de mobilitate 
urban< are ca 郡int< principal< îmbun<t<郡irea accesibilit<郡ii localit<郡ilor 群i a rela郡iei între acestea, 
diversificarea 群i utilizarea sustenabil< a mijloacelor de transport (aerian, acvatic, feroviar, auto, 
velo, pietonal) din punct de vedere social, economic 群i de mediu, precum 群i buna integrare a 
diferitelor moduri de mobilitate 群i transport. Planul de mobilitate urban< se adreseaz< tuturor 
formelor de mobilitate 群i transport, incluzând transportul public 群i privat, de marf< 群i pasageri, 
motorizat 群i nemotorizat, în mi群care sau în sta郡ionare. La nivel na郡ional, în perioada 2014-2020 
a fost elaborat< o prim< genera郡ie a PMUD, care, în contextul evolu郡iilor actuale tehnologice, 
pe fondul schimb<rilor generate de pandemia Covid19 群i în raport cu noile recomand<ri de la 
nivel european, este necesar s< fie actualizat<.  

Pentru a asigura implementarea investi郡iilor ce vizeaz< tranzi郡ia c<tre verde vizate în cadrul 
PNRR, pentru implementarea proiectelor de regenerare urban< care vor valorifica inclusiv 
infrastructura verde-albastr<, 群i pentru preg<tirea proiectelor ce vor fi finan郡ate din cadrul 
programelor opera郡ionale în perioada 2021-2027 este necesar ca autorit<郡ile publice locale s< 
fie sus郡inute în procesul de planificare spa郡ial<.  
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Tipuri de proiecte eligibile: 

- Elaborarea/actualizarea de Planuri Urbanistice Generale în format digital 

- Elaborarea/actualizarea de planuri Urbanistice Zonale în format digital 

- Elaborarea/actualizarea de Planuri de Amenajarea Teritoriului Jude郡ean în format 
digital 

- Elaborarea/actualizarea de Planuri de Amenajarea Teritoriului Zonal Metropolitan în 
format digital.  

- Elaborarea/actualizarea de Planuri de Mobilitate Urban< Durabil< în format digital.  

 

Beneficiarii investi郡iei vor fi: 

- Municipii re群edin郡< de jude郡; 

- Alte municipii; 

- Ora群e; 

- Comune; 

- Consiliile jude郡ene (pentru PATJ) 

La categoria municipiilor re群edin郡< de jude郡 pot fi eligibile 群i PUG la nivel metropolitan 

Modul de implementare a investi郡iei/Cronologia de implementare 

La nivel central va fi asigurat în prima etap< cadrul metodologic pentru actualizarea 
documenta郡iilor PUG/PUZ/PATJ/PATZM/PMUD în format digital. Astfel, va fi stabilit un 
standard comun de elaborare 群i prezentare a acestor documenta郡ii. Ulterior, va fi asigurat 
suportul financiar pentru UAT pentru elaborarea/actualizarea documenta郡iilor. La 
elaborarea/actualizarea documenta郡iilor de la nivelul municipiilor, ora群elor 群i comunelor, pot 
fi desf<群urate parteneriate cu consiliile jude郡ene, fiind astfel crescut< capacitatea administrativ< 
群i încadrarea în termenele PNRR. 

Aceast< investi郡ie va fi desf<群urat< pe principiul primul venit, primul servit. 

Toate PUG/PUZ/PATJ/PATZM/PMUD finalizate vor fi înc<rcate în platforma digital< 
gestionat< de c<tre MDLPA – Observatorul Teritorial – modulul Planificare. 

Buget: 40.000.000  euro  

        

Ajutor de stat 

M<surile aferente acestei reforme vizeaz< adoptarea unui cadru de elaborare/actualizare 
documenta郡ii urbanistice 群i de amenajare a teritoriului în format digital pentru a fi utilizate în 
scopuri publice, care nu reprezint< activitate economic<. Prin aceste activit<郡i, statul î群i exercit< 
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prerogativele de autoritate public<, nefiind astfel implicat ajutorul de stat (în conformitate cu 
prevederile pct. 17 din Comunicarea Comisiei privind noМiunea de ajutor de stat astfel cum 
este menМionat< la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcМionarea Uniunii 
Europene). 

 

O3. Crearea unei reYele naYionale velo care s< includ< Кi rutele Eurovelo 

Tip investi郡ie: 

I.6. Interven郡ii pentru implementarea la nivel na郡ional a traseelor cicloturistice 

 

Interven郡iile aferente obiectivului privind crearea unei re郡ele na郡ionale velo sunt structurate pe 
urm<toarele priorit<郡i: 1) crearea cadrului institu郡ional 群i legislativ; 2) digitalizarea pistelor 群i 
traseelor velo; 3) realizarea a 3.000 km de piste pe trasee velo na郡ionale, inclusiv traseele 
EuroVelo. 

 

Crearea unei platforme digitale dedicate va facilita planificarea în detaliu a rutelor, inclusiv din 
perspectiv< turistic< (capacit<郡i de cazare, de alimenta郡ie, leg<turi cu alte drumuri sau cu alte 
mijloace de transport etc.). Platforma Na郡ional< E-Velo va cuprinde un site 群i o aplica郡ie 
digital< interactiv< cu toate pistele velo 群i traseele cicloturistice din România, actualizat< 
permanent pe m<sura amenaj<rii de noi piste 群i trasee, precum 群i aplica郡ii conexe pentru 
smartphone. 

 

Investi郡iile care vizeaz< constituirea re郡elei na郡ionale de piste velo 群i trasee cicloturistice sunt 
dedicate amenaj<rii pistelor pentru facilitarea transportului în interiorul localit<郡ilor 群i între 
localit<郡i apropiate, cu perspective de conectare la traseele na郡ionale 群i regionale. De asemenea, 
investi郡iile vor fi orientate c<tre dezvoltarea traseelor în afara drumurilor publice intens 
circulate. Prin extinderea re郡elei de autostr<zi 群i drumuri expres din România, drumurile 
jude郡ene 群i chiar o parte din drumurile na郡ionale vor avea un trafic foarte redus. Acestea vor fi 
identificate 群i utilizate ca rute suport pentru re郡eaua na郡ional< velo. 

Re郡eaua velo va include piste locale, trasee na郡ionale 群i trasee Eurovelo (Traseul EuroVelo 6 - 
paralel cu Dun<rea, între Bazia群 群i C<l<ra群i, care apoi se bifurc< spre Tulcea 群i ConstanYa; 
Traseul EuroVelo 13 - paralel cu graniYa Rom串nia-Serbia). Din aceast< re郡ea, care va fi 
documentat< virtual în Platforma E-velo, vor fi amenajate 群i/sau marcate sectoare cu lungime 
total< cumulat< de 3.000 km.  

Aceste investi郡ii vor contribui la asigurarea continuit<郡ii unor rute transnaYionale pe teritoriul 
României, având în vedere faptul c< magistrala EuroVelo 6 are un traseu care începe de la 
Atlantic şi se termin< la Marea Neagr<, iar EuroVelo 13, de la Marea Barents pân< la Marea 
Neagr<, traversând teritoriul mai multor state. De asemenea, va fi asigurat< complementaritatea 
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cu investi郡iile promovate în cadrul programelor de cooperare teritorial< european<, Interreg VI-
A România – Bulgaria 群i Interreg IPA III România – Serbia. 

 

Modul de implementare a investi郡iei/Cronologia de implementare 

 

La nivel central va fi asigurat în prima etap< cadrul institu郡ional 群i legislativ. Astfel, pân< în 
Trim IV 2022  va fi adoptat< legea pentru cicloturism pentru stabilirea responsabilit<郡ilor 群i 
competen郡elor (M12), va fi adoptat cadrul metodologic privind crearea, amenajarea şi 
omologarea pistelor velo 群i traseelor de cicloturism, pân< în Trim IV 2021; va fi înfiin郡at 
Centrul NaYional de Coordonare, în care va fi integrat Centrul NaYional de Coordonare 
EuroVelo, pân< în Trim II  2022, 群i nu în ultimul rând va fi elaborat un studiu în baza c<ruia 
va fi stabilit traseul rutelor cicloturistice, care vor completa cele dou< rute Euro-Velo. De 
asemenea, în acest studiu vor fi stabilite 群i elementele de infrastructur< conex< - refugii, 
parcaje, puncte de belvedere. 

 

În cea de a doua etap<, vor fi dezvoltate parteneriate cu consiliile jude郡ene pe teritoriile c<rora 
vor fi implementate rutele cicloturistice. În paralel, vor fi dezvoltate aplica郡ii digitale care s< 
promoveze 群i s< faciliteze rutele cicloturistice. 

Beneficiarii investi郡iei vor fi: 

- MDLPA 

- Consiliile jude郡ene 

Buget: 120.000.000 euro 

        

Ajutor de stat 

 

Investi郡iile în acest tip de infrastructur< public< nu vor fi utilizate în scop comercial, nefiind 
vizat< o activitate economic< 群i va fi asigurat, pe baze nediscriminatorii, accesul publicului larg 
la aceste obiective. Astfel, nu sunt incidente prevederile ajutorului de stat. 

 

3. Autonomia strategic< 群i probleme de securitate 

Nu este cazul 

 

4. Proiecte transfrontaliere 群i multina郡ionale 

Nu este cazul 
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5. Dimensiunea Verde  

Toate investi郡iile trebuie s< r<spund< la schimb<rile climatice 群i s< îmbun<t<郡easc< 
infrastructura verde, contribuind astfel la adaptarea localit<郡ilor la noile cerin郡e sociale 群i 
economice.  

 

Investi郡iile aferente prezentului fond vizeaz< proiecte care sus郡in în mod direct sau indirect 
dimensiunea verde. Înlocuirea parcului de vehicule vechi, poluante, aferente transportului 
public, cu unele noi ce utilizeaz< combustibili alternativi - hidrogen/electric, va conduce la 
limitarea nivelului de CO2 群i la promovarea utiliz<rii transportului public de c<tre cet<郡eni, în 
dauna autoturismelor proprii. Sistemele de transport inteligente, precum 群i alte sisteme 
informa郡ionale vor sus郡ine inova郡ia în domeniul mobilit<郡ii urbane 群i vor eficientiza m<surile 
de mobilitate urban< durabil< la nivel local. 

Prin investi郡iile în cre群terea lungimii pistelor ciclabile din cadrul localit<郡ilor urbane se 
dubleaz<, aproape, num<rul de km de infrastructur< dedicat< mijloacelor de transport 
nepoluante, ce devin astfel o alternativ< la posibilit<郡ile de transport la nivel local, limitând 
presiunea de pe infrastructura rutier< 群i implicit poluarea din zonele urbane.  

Reabilitarea moderat</modernizarea/extinderea/construirea de cl<diri ce g<zduiesc servicii 
publice vor conduce la cre群terea eficien郡ei energetice. 

Prin actualizarea Planurilor urbanistice generale, documenta郡iile care stabilesc modul de 
ocupare a terenului la nivelul localit<郡ii, se creeaz< cadrul pentru implementarea conceptului 
ora群ul de 15 minute, ce presupune limitarea nevoilor de deplasare ale popula郡iei pe parcursul 
unei zile 群i, ca rezultat, un trafic mai redus. De asemenea, prin intermediul PUG vor fi stabilite 
reguli clare de protejare a spa郡iilor verzi sau a ecosistemelor naturale 群i vor fi identificate 
terenurile ce ar putea fi transformate în spa郡ii vezi, asigurându-se astfel accesul popula郡iei la 
zonele de loisir 群i agrement. Prin PUG se poate stabili o bun< structur< urban< 群i un nivel optim 
de densitate a popula郡iei, generând localit<郡i compacte ce utilizeaz< în mod durabil teritoriu. 

Prin dezvoltarea rutelor cicloturistice se promoveaz< un mod de turism durabil, ce poate fi 
utilizat inclusiv în condi郡ii de pandemie. 

În cadrul celor 6 tipuri de investi郡ii aferente Fondului de tranzi郡ie verde 群i digital< pentru 
localit<郡i, sunt utilizate urm<toarele coduri: 

- 025b Construirea de cl<diri noi eficiente din punct de vedere energetic  (5) 

- 074 Material rulant de transport urban curat  

- 073 Infrastructuri de transporturi urbane curate 

- 075 Infrastructuri pentru mersul pe biciclet< 

- 026 Renovarea în vederea cre群terii eficien郡ei energetice sau m<suri de eficien郡< energetic< 
legate de infrastructurile publice, proiecte demonstrative 群i m<suri de sprijin 
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- 131a Ini郡iative de dezvoltare teritorial<, inclusiv preg<tirea strategiilor teritoriale. 

A se vedea anexa II. 

 

6. Dimensiunea digital< 

Toate investi郡iile trebuie s< sus郡in< tranzi郡ia digital< a localit<郡ilor, contribuind astfel la 
adaptarea ora群elor la noile cerin郡e sociale 群i economice.  

Prin investi郡iile din mediul urban vor fi stimulate m<suri pentru utilizarea sistemelor de 
transport inteligente, contribuind la digitalizarea transportului public. Toate vehiculele pentru 
transport public ce vor fi achizi郡ionate vor cuprinde sisteme GIS care vor permite utilizarea 
STI, precum 群i sisteme digitale de taxare. De asemenea, un buget consistent este asigurat pentru 
sistemele de transport inteligente 群i alte sisteme inteligente de management urban – 
infrastructuri alternative de înc<rcare a vehiculelor electrice, precum 群i pentru sistemele 
inovative de mobilitate urban< - mobilitate conectat< 群i automat<, fiind create premizele pentru 
ini郡iative ambi郡ioase – mobilitatea autonom<. Prin m<surile avute în vedere se contribuie la 
implementarea conceptelor de smart city, respectiv smart village. 

Prin investi郡ia aferent< O2: Crearea cadrului pentru digitalizarea 群i reformarea instrumentelor 
de planificare urban< din cadrul autorit<郡ilor publice locale se asigur< cre群terea predictibilit<郡ii 
群i eficacit<郡ii, coeren郡ei 群i incluziunii elabor<rii politicilor prin planificare transparent<, 
consultare a p<r郡ilor interesate, evaluare, coordonare 群i monitorizare, utilizând instrumentele 群i 
tehnologiile digitale. Utilizarea instrumentelor digitale în planificarea urban< permite luarea de 
decizii bazate pe dovezi, investi郡ii adecvate cerin郡elor locuitorilor 群i bine direc郡ionate 群i 
opera郡iuni eficiente.  

De asemenea, se va face tranzi郡ia c<tre o administra郡ie 群i o planificare transparent<, asigurându-
se interac郡iunea cu cet<郡enii în procesul de stabilire a direc郡iilor de dezvoltare 群i a priorit<郡ilor 
localit<郡ii respective. 

În cadrul celor 5 tipuri de investi郡ii aferente Fondului de rezilien郡< pentru localit<郡i, sunt 
utilizate urm<toarele coduri: 

- 055 Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scar< 
mare, centre de date, senzori 群i alte echipamente wireless) 

- 055a Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scar< 
mare, centre de date, senzori 群i alte echipamente wireless) care respect< criteriile de 
reducere a emisiilor de dioxid de carbon 群i criteriile de eficien郡< energetic< 

- 076 Digitalizarea transportului urban 

- 011 Solu郡ii TIC, servicii electronice 群i aplica郡ii guvernamentale (6). 

A se vedea anexa II. 
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7. DNSH 

A se vedea tabelul din Anexa I 

 

8. Milestones, 郡inte 群i calendar  

A se vedea Anexa I. 
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9. Finan郡are 群i costuri 

 

Bugetul alocat Fondului de rezilien郡< pentru localit<郡i este de 2.120.000.000 euro.  

Nevoia de finan郡are a infrastructurii locale este foarte mare 群i nu poate fi acoperit< f<r< o 
conlucrare a fondurilor europene 群i a fondurilor na郡ionale. De exemplu, conform Strategiilor 
integrate de dezvoltare urban< a celor 319 localit<郡i urbane, nevoia de finan郡are a infrastructurii 
urbane este de circa 30 miliarde euro.  

Pentru a sprijini implementarea de proiectelor în toate unit<郡ile administrativ teritoriale din 
România, în cele 6 investi郡ii, finan郡area va fi 100% din valoarea proiectului, fiind eligibile 
inclusiv costurile privind elaborarea documenta郡iilor tehnice.  

Pentru sus郡inerea interven郡iilor vor fi eligibile 群i costurile de expropriere sau demolare. 

La stabilirea costurilor pentru fiecare component< s-a avut în vedere costul pe unitate (km, ha, 
mp) din cadrul unor proiecte similare implementate sau aflate în curs de implementare. Astfel, 
pentru interven郡iile pentru locuin郡ele sociale/pentru tineri/de necesitate – 1.200 euro/mp; pentru 
un tramvai – 2.000.000 euro/1 bucat< 群i pentru achizi郡ia de autobuze electrice/hidrogen 群i 
pentru troleibuze cu baterii – 500.000 euro/1 buc. (12-18 m) – 500.000 euro/1 buc (10 m) – 
conform celor 18 proiecte implementate în parteneriat de c<tre MDLPA 群i 26 de UAT din 
România, cu fonduri din POR 2014-2020; sta郡ia de înc<rcare lent< pentru autobuze – 119.000 
euro/1 buc.; sta郡ia de înc<rcare rapid< – 30.000 euro/1 buc.; piste pentru biciclete – 100.000 
euro/1 km (proiecte finan郡ate prin POR 2014-2020); reabilitare cl<diri – 200 euro/mp; 
construc郡ie case pasive – 1.200 euro/mp; microbuz electric/hidrogen – 75.000 euro/1 buc; sta郡ii 
de înc<rcare vehicule electrice 10.000 euro/buc. 
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Pilonul IV CHeｻipCe gHcia<ă ｧi medimHdia<ă 

CHBaHCeCma IV.2  

TpdigB ｧi Cp<mpdă 

 
Obiective:  

Valorificarea patrimoniului cultural, construit 群i natural prin turism, având ca rezultat: 

 Dezvoltare teritorial< durabil< 群i coeziune 

 Cre群terea calit<郡ii vie郡ii 群i dezvoltare economic< în zonele rurale 群i defavorizate 

 Crearea de locuri de munc< în special pentru tineri 
 Crearea de pia郡< de desfacere pentru produsele locale 群i cre群terea nivelului de 

branding local 
Sus郡inerea tranzi郡iei digitale a sectoarele culturale 群i creative  

 Cre群terea capacit<郡ilor organiza郡ionale 群i a sustenabilit<郡ii pe termen mediu 群i lung a 
operatorilor culturali 

 Cre群terea angajabilit<郡ii în sectoarele cultural-creative a for郡ei de munc< înalt 
calificate 

 Cre群terea accesului la produse culturale digitale  
 

Reforme: 

 

R1 Transformarea structural< socio-economic< în zonele rurale 群i în zonele defavorizate prin 
dezvoltarea sustenabil< a turismului cultural 群i natural ca vector de dezvoltare teritorial< 

Demersuri legislative: Elaborarea strategiei de turism cultural al României 群i adoptarea 
m<surilor privind dezvoltarea turismului cultural 群i natural ca factor de dezvoltare regional<, 
inclusiv prin valorificarea patrimoniului natural 群i cultural.  
 

 

Investi郡ii  
I1. Implementarea m<surilor Strategiei de turism cultural al României prin 12 trasee turistice 

Refacerea peisajului cultural din Delta Dun<rii 群i alte destina郡ii cu specific ecoturistic (ex. 
interven郡ii asupra cl<dirilor publice 群i private pentru recuperarea aspectului tradi郡ional în 
concordan郡< 群i cu conceptul de tranzi郡ie verde) 群i recuperarea 群i punerea în valoare a 
patrimoniului cultural tradi郡ional prin realizarea rutei castelelor, rutei bisericilor fortificate, 
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rutei m<n<stirilor, rutei culelor din Oltenia, rutei curiilor din Transilvania 群i ruta pelerinilor, 
traseelor gastronomice tradi郡ionale 群i extinderea la nivel na郡ional  al Drumului vinului.  
 

I2. Finan郡area lan郡ului muzeelor 群i memorialelor dedicate opresiunii 群i conflictelor 
 

I3. Finan郡area centrelor 群tiin郡ifice 群i tehnice 

Modernizarea 群i crearea muzeelor memoriei: Muzeul identit<郡ilor transilv<nene (Mutra), 
Muzeul Na郡ional de Istorie a Evreilor 群i al Holocaustului, Memorialul Revolu郡iei Decembrie 
1989/ Timi群oara Capital< European< a Culturii,  Închisoarea t<cerii de la Râmnicu S<rat, 
Memorialul Victimelor din Sighetul Marma郡iei, alte memoriale prin care România 
democratic< 群i european< onoreaz< memoria victimelor totalitarismelor 群i educ< genera郡iile 
tinere. 
 

R2 Cre群terea competitivit<郡ii turismului românesc prin managementul participativ al 
destina郡iilor turistice 群i opera郡ionalizarea Organiza郡iilor de Management al 
Destina郡iei(OMD) 
 

R3. Modele de finan郡are pentru tranzi郡ia digital< a sectoarelor culturale 群i creative 

 

1.1. Investi郡ii în dezvoltarea de con郡inut 群i dezvoltare organiza郡ional</de business pentru 
societ<郡i de produc郡ie sau distribu郡ie de film. 
1.2. Transformarea digital< a sectorului culturii scrise 群i cre群terea ofertei de c<r郡i în format 
electronic 

 

Buget: 200.000.000 EUR 

 

Alte m<suri de debirocratizare a sistemului public 群i sprijinirea mediului de afaceri ce vor fi 
incluse în plan: 

1. Eliminarea din dosarul necesar autoriz<rii, a unor documente ce pot fi ob郡inute online, 
prin colaborarea interinstitu郡ional< ( ex: certificat constatator, cazier juridic, cazier fiscal, 
extras REVISAL) 群i posibilitatea transmiterii celorlate documente necesare în format 
scanat încarcat online; 

2. Eliminarea cerinYelor de depunere a copiilor legalizate dup< documente la furnizarea 
serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformit<Yii cu originalul de c<tre 
funcYionarul competent; 

3. Emiterea autoriza郡iilor/certificatelor 群i online, cu semn<tur< electronic< 群i eliminarea 
formatului letric; 

4. Postarea pe site-ul propriu a informaYiilor şi modelelor de formulare sau cereri aferente 
tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, în varianta actualizat< şi într-un 
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format tehnic care s< permit< desc<rcarea şi editarea lor în scopul complet<rii pe 
calculator de c<tre beneficiar; 

5. Îmbun<t<郡irea standardelor ocupationale prin identificarea problemelor, analiza cauzelor 
problemelor observate, evaluarea şi stabilirea priorit<Yilor de implementare a soluYiilor 
identificate; standardele ocupaYionale reflect< nevoile ocupaYionale ale pieYei muncii, 
exprimate în competenYe; 

6. Înlocuirea atestatului de ghid în format letric cu un card (nominal) care s< con郡in< toate 
informa郡iile privind activitatea desf<群urat< de acesta în timp (ex: vechime, abateri, 
sanc郡iuni etc.) 群i actualizarea bazei de date a acestora cu aceast< ocazie;    

7. Dezvoltarea în ritm alert din ultimii ani a tuturor activit<郡ilor inclusiv a celor din domeniul 
turismului, impun o serie de îmbun<t<郡iri/actualiz<ri ale cadrului legislativ care 
reglementeaz< activitatea în turism (ex: structuri de primire turistic<, plaje turistice, partii 
de schi, agrement nautic, centre de informare turistic<, etc.); 

8. Elaborarea unui mic îndrumar de bune practici al antreprenorului din turism care 
desf<soar< activit<郡i specifice, pentru ob郡inerea autoriza郡iilor print/video; 

9. ObligaYia de a folosi cu prec<dere mijloacele electronice pentru comunicarea cu 
beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord s< furnizeze o 
adres< de poşt< electronic<; 

10. Reducerea circuitului de avizare a autoriza郡iilor prin asumarea doar de c<tre directia de 
specialitate.  

 

 

1. Provoc<ri 群i obiective 

 

a. Provoc<ri 
  

În Pactul verde european se propune o abordare interconectat< a domeniilor care sunt 
influen郡ate de mediul înconjur<tor 群i de schimb<rile climatice, cum este patrimoniul cultural 群i 
natural, dar care la rândul lor pot influen郡a în mod direct cadrul natural. 
Este necesar< abordarea integrat< dintre natur< 群i cultur<, pentru armonizarea leg<turilor dintre 
func郡iile ecologice, economice 群i sociale ale teritoriilor. 
Sc<derea turismului extern cauzat de pandemie a f<cut ca turismul de destina郡ie (turism local 
cu valoare ad<ugat< mare dar care necesit< investi郡ii individuale) s< devin< crucial pentru 
supravie郡uirea 群i dezvoltarea sectorului turistic, devenind un domeniu predilect de interven郡ie. 
Numeroase 郡<ri ale lumii demonstreaz< c< turismul contribuie la cre群terea 群i dezvoltarea 
economiei lor na郡ionale, pe de o parte, prin numeroasele conexiuni economice pe care le 
genereaz< în rela郡ie cu alte sectoare economice, prin crearea de locuri de munc< 群i prin 
contribu郡ia la PIB, iar pe de alt< parte, prin construirea 群i consolidarea unei identit<郡i de 
imagine, a unei notoriet<郡i în mentalul colectiv 群i prin construc郡ia unei m<rci de 郡ar<, care atest< 
ineditul 群i calitatea destina郡iei. st
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Fiecare 郡ar< responsabil< evalueaz< domeniul economic al turismului nu doar din perspectiva 
capacit<郡ii de a atrage turi群ti, ci ca pe o platform< de cre群tere economic< 群i de dezvoltare 
sustenabil<. Este greu de definit corect un indicator economic care s< m<soare reputa郡ia, îns< 
acesta este reperul care s<de群te dorin郡a de a vizita o destina郡ie 群i odat< consolidat< aceast< 
reputa郡ie devine un reper al dezvolt<rii acelei destina郡ii. 
 

În relansarea economic< a României în perioada post-covid industria turismului joac< un rol 
important, atât în crearea de locuri de munc< noi (mai ales pentru tineri, 群i în zonele rurale 群i 
de urban mic) cât 群i în crearea de pia郡< de desfacere pentru produsele locale, contribuind astfel 
la redresarea economiei 群i ie群irea din criz<. 
Economia României se confrunt< cu o serie de probleme, printre care 群omajul în rândul tinerilor 
群i disparit<郡ile economice între mediul rural 群i cel urban. 訓omajul r<mâne la un nivel ridicat în 
rândul tinerilor din România. 18 din cele 42 de jude郡e ale 郡<rii sunt considerate a fi r<mase în 
urm<, cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75% din media na郡ional<. Disparit<郡ile dintre 
standardele de via郡< între zonele urbane 群i cele rurale sunt evidente: decalajul între veniturile 
din mediul urban 群i cele din mediul rural este al doilea cel mai ridicat din UE, venitul mediu în 
urban fiind cu aproape 50% mai ridicat decât venitul mediu în rural. 
Sectorul turistic beneficiaz< de un poten郡ial substan郡ial pentru a putea aborda o parte dintre 
aceste provoc<ri. Prin crearea de locuri de munc< 群i de oportunit<郡i economice, inclusiv pentru 
grupurile vulnerabile, turismul 群i-a demonstrat poten郡ialul de transformare la nivel global. Se 
estimeaz< c<, la nivel mondial, turismul reprezint< peste 10% din PIB 群i genereaz< 1 din 11 
locuri de munc<. Tinerii ocup< o mare parte din locurile de munc< în acest domeniu. La nivel 
mondial, jum<tate din for郡a de munc< din turism are sub 25 de ani. Industria turismului este un 
sector cu utilizare intensiv< a for郡ei de munc<, ce permite tinerilor 群i femeilor s< intre rapid pe 
pia郡a muncii. În condi郡iile unei dezvolt<ri 群i gestion<ri corespunz<toare, aceste beneficii ale 
turismului ar putea duce la cre群terea num<rului de locuri de munc< în zonele rurale sau pentru 
tineri.  
Turismul în România se confrunt< cu dou< mari provoc<ri: în primul rând, turi群tii care viziteaz< 
în prezent loca郡ii în România nu cheltuie suficient 群i în al doilea rând, nu sunt atra群i suficien郡i 
turi群ti cu buget de cheltuieli ridicat. În 2017, România a avut cele mai mici încas<ri totale 
anuale din turismul interna郡ional, prin compara郡ie cu toate 郡<rile învecinate (de ex. 1.314 
milioane euro în România, fa郡< de 3.579 milioane euro în Bulgaria).  
Principalii factori determinan郡i imedia郡i pentru provoc<rile de mai sus sunt:  

• Turi群tii care viziteaz< destina郡iile turistice din România nu cheltuiesc suficient din 
cauza (a) destina郡iilor turistice insuficient dezvoltate 群i greu accesibile; (b) 
oportunit<郡ilor de consum turistic insuficiente (群i greu de identificat); (c) calit<郡ii 
necompetitive a experien郡elor 群i a serviciilor disponibile la destina郡ie; 群i  

• Nu sunt atra群i în 郡ar< suficien郡i turi群ti cu buget ridicat, din cauza capacit<郡ii limitate de 
elaborare de politici publice în domeniul turismului, a segment<rii inadecvate a pie郡ei 
群i a vizibilit<郡ii reduse a 郡<rii în str<in<tate.  
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Probleme identificate:  

• Destina郡ii turistice insuficient dezvoltate 群i greu accesibile, inclusiv drumuri de acces 
inadecvate c<tre destina郡iile 群i atrac郡iile turistice, sistem de transport feroviar na郡ional 
limitat 群i lipsit de fiabilitate, oportunit<郡i limitate de deplasare cu bicicleta pe teritoriul 
郡<rii, lipsa informa郡iilor cu privire la serviciile de transport disponibile pentru turi群ti 群i 
panouri informative 群i semnalistic< turistic< necorespunz<toare pentru drumuri.  
 

• Oportunit<郡i de consum turistic insuficiente (群i greu de identificat). În ciuda existen郡ei 
unui num<r mare de obiective turistice semnificative, acestea nu sunt valorificate la 
adev<ratul lor poten郡ial, iar posibilit<郡ile de cheltuire a banilor sunt limitate.  
 
 

• Calitate necompetitiv< a experien郡elor 群i serviciilor la nivelul destina郡iilor. Chiar 群i în 
situa郡ia în care exist< oportunit<郡i de a cheltui la nivelul unei destina郡ii, de obicei 
calitatea ofertelor asociate acestor oportunit<郡i este necompetitiv<. Cauzele sunt 
multiple, printre cele mai importante fiind dezvoltarea 群i gestionarea deficitar< a 
obiectivelor 群i a atrac郡iilor turistice, inclusiv nivelul inadecvat de valorificare a 
patrimoniului cultural, construit 群i imaterial, respectiv natural. Mai pu郡in de 20% dintre 
monumentele de patrimoniu cultural se af< într-o stare de conservare bun< sau medie, 
restaurarea lor adecvat< 群i conservarea lor fiind prioritare. Patrimoniul cultural bogat al 
României poate fi mai bine valorificat în scopuri turistice. O mai bun< capacitate de 
dezvoltare 群i gestionare a produselor turistice (o prezen郡< digital< mai bun<, tururi 
ghidate în mai multe limbi, tururi digitale, documentare, cafenele, magazine de 
suveniruri 群i pachete de tururi pentru destina郡ii învecinate) ar fi în beneficiul turi群tilor. 
Cre群terea calit<郡ii managementului 群i a serviciilor poate spori veniturile la nivelul 
atrac郡iilor 群i al destina郡iilor, f<cându-le mai sustenabile din punct de vedere financiar. 
De群i muzeele se confrunt< cu provoc<ri în toat< lumea, exist< încerc<ri de a le 
repozi郡iona, transformându- le în institu郡ii educa郡ionale, care s< atrag< un public mai 
larg 群i s< includ< spa郡ii pentru diverse evenimente (s<li multifunc郡ionale). România are 
câteva exemple de realiz<ri foarte bune în acest domeniu, iar acestea pot fi extinse mai 
departe. Genera郡iile mai tinere p<r<sesc zonele rurale. Ca urmare, me群te群ugurile 
tradi郡ionale 群i folclorul dispar, iar peisajul rural autentic î群i pierde identitatea. Exist< un 
num<r limitat de programe adaptate 群i de oportunit<郡i de finan郡are pentru promovarea 
me群te群ugurilor tradi郡ionale, a folclorului 群i a oportunit<郡ilor de afaceri în zonele rurale. 
 

• Capacitate limitat< de elaborare 群i implementare de politici publice în domeniul 
turismului, lipsa unor date statistice actuale, segmentarea inadecvat< a pie郡ei 群i 
vizibilitatea redus< a României în str<in<tate. Aceste neajunsuri sunt cauzate de o serie 
de factori, printre care putem men郡iona lipsa unor instrumente institu郡ionale, cu ajutorul 
c<rora s< se poat< colecta 群i analiza seturi de date statistice relevante 群i actuale la nivel 
guvernamental, pentru a putea identifica segmentele de pia郡< (interne 群i interna郡ionale, 
pentru sezon 群i extrasezon) 群i pentru a în郡elege comportamentul turi群tilor 群i modul în 
care acest comportament poate fi influen郡at. Nu se utilizeaz< în mod regulat instrumente 
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precum sondajele privind nivelul de satisfac郡ie al turi群tilor. Mecanismele institu郡ionale 
de monitorizare 群i evaluare a rezultatelor 群i eficacit<郡ii instrumentelor de marketing 群i 
promovare, pentru a efectua ajust<rile necesare, sunt insuficiente. În România exist< 
numeroase entit<郡i 群i mecanisme implicate în marketingul 群i promovarea turismului, 
printre care Ministerul Turismului, echivalente ale organiza郡iilor de management al 
destina郡iei, birouri externe, canale dedicate pe re郡elele sociale, centre de informare 
turistic< 群i târguri de turism. Totu群i, nu este clar dac< aceste instrumente 群i abord<ri 
creeaz< beneficii care dep<群esc cheltuielile pe care le genereaz< 群i dac< ele î群i 
îndeplinesc func郡iile în mod adecvat. Nu exist< cadre de monitorizare 群i evaluare a 
acestor instrumente, pentru a le putea evalua performan郡ele 群i a face schimb<rile 
necesare în vederea ob郡inerii de beneficii maxime. Cadrul institu郡ional necesar pentru 
a primi feedback de la diferi郡ii actori implica郡i în turism, inclusiv sectorul privat, turi群tii 
群i comunit<郡ile pentru care turismul este important, este slab dezvoltat. Exist< 
mecanisme de dialog public-privat, îns< acestea ar putea fi consolidate, astfel încât 
politicile din acest sector s< reflecte preocup<rile sectorului privat. Nu se realizeaz< în 
mod regulat sondaje privind nivelul de satisfac郡ie al turi群tilor, iar în prezent nu exist< 
mecanisme de preluare a feedback-ului din partea comunit<郡ilor cu privire la impactul 
turismului asupra vie郡ii celor influen郡a郡i de activit<郡ile 群i politicile turistice. De 
asemenea, nu exista un mecanism care s< permit< adaptarea sectorului turistic la 
cerin郡ele în cre群tere ale turi群tilor la nivel na郡ional.  
 

Dup< analiza datelor din Indicele de Competitivitate pentru Turism 群i C<l<torii 群i a ”Strategiei 
Na郡ionale a României pentru Dezvoltarea Turismului în perioada 2020 – 2030” (care nu a fost 
înc< adoptat< prin HG) 群i a domeniilor în care România are un avantaj competitiv 群i poten郡ial 
de dezvoltare în compara郡ie cu alte 郡<ri concurente, 群i având în vedere 群i tendin郡ele actuale de 
dezvoltare a industriei turismului 群i a „experien郡elor de vizitare”, putem concluziona c< 
România trebuie s< se concentreze pe trei segmente principale pentru a putea atrage în 
continuare cheltuielile mai mari din partea turi群tilor 群i pentru a putea determina cre群terea 
duratei medii a 群ederii acestora în diferitele loca郡ii:  
 

• Patrimoniu cultural, turism cultural 群i istoric (împreun< cu gastronomia);  
 

• Natur< 群i aventur<, cuprinzând ecoturismul 群i turismul rural;  
 

• S<n<tate 群i wellness, cu accent pe resursele balneare bogate ale României;  
 

Pandemia COVID-19 reprezint< un 群oc major pentru economia global< 群i pentru cea na郡ional<. 
În acest context, sectorul cultural a fost una dintre cele mai puternic afectate ramuri ale 
economiei din România. Digitalizarea redus< a sectorului. 
 

Conform datelor de la Institutul Na郡ional de Statistic<, în anul 2017, 23.653 de întreprinderi 
din sectorul Hoteluri 群i Restaurante generau o cifr< de afaceri de aproximativ 11 miliarde de 
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lei, în timp ce 7.253 din domeniul „Spectacole, activit<郡i culturale 群i recreative” 群i ”Produc郡ie, 
postproduc郡ie, distribu郡ie 群i exploatare cinematografic<” generau o cifr< de afaceri de 
aproximativ 8 miliarde de lei, rezultând într-o productivitate a acestor sectoare culturale de 
peste 2 ori mai mare decât în cazul HoReCa. Un sondaj realizat în 2020 în sector pe un e群antion 
de 180 de întreprinderi din domeniul cinematografic arat< c< peste 60% dintre responden郡i 
consider< c< activitatea lor va sc<dea cu peste 50% pe perioada pandemiei, în parte din cauza 
accesului limitat la resurse digitale de produc郡ie 群i distribu郡ie. 
 

Sectorul cultural, inclusiv domeniile cinematografic 群i editorial, din România este într-o 
propor郡ie covâr群itoare bazat pe modele de produc郡ie 群i de ofert< cultural< analogice, cu utilizare 
minor< a instrumentelor digitale, acesta fiind un motiv în plus pentru care impactul pandemiei 
a fost resim郡it extrem de puternic. Suspendarea activit<郡ilor culturale cu audien郡< 群i absen郡a 
resurselor de a r<spunde profesionist 群i concertat la schimbarea de consum cultural (c<tre 
digital) risc< s< afecteze pe termen lung obiceiurile de public, accesul acestuia la oferta 
cultural< 群i capacitatea de produc郡ie (群i de export) a sectorului. Este, astfel, necesar< interven郡ia 
pentru cre群terea nivelului de digitalizare, care s< ofere sectoarelor cultural-creative capacitatea 
de adaptare 群i reac郡ie în fa郡a provoc<rilor economice 群i de consum ale viitorului. 
 

    

b. Obiective 

 

 

Viziune:  

Va<Hdificadea aamdiBHCip<pi cp<mpda<し cHCgmdpim ｧi Campda< adiC mpdigBし aｬâCd ca deｻp<mamす 

 

 DeｻｬH<made medimHdia<ă dpdabi<ă ｧi cHeｻipCe 

 Cdeｧmedea ca<imăｨii ｬieｨii ｧi deｻｬH<made ecHCHBică îC ｻHCe<e dpda<e ｧi defaｬHdiｻame 

 Cdeadea de <Hcpdi de BpCcă îC gaecia< aeCmdp miCedi 

 Cdeadea de aiaｨă de degfacede aeCmdp adHdpge<e <Hca<e ｧi cdeｧmedea Ciｬe<p<pi de 

bdaCdiCg <Hca< 

 

 

 

Conform Strategiei na郡ionale a României pentru dezvoltarea turismului 2019-2030, România 
ocup< locuri relativ sc<zute din punctul de vedere al tuturor indicatorilor referitori la turism. 
PotenYialul României în sectorul turismului din punctul de vedere al activelor sale naturale şi 
culturale ar putea deveni baza pe care acest potenYial s-ar putea transforma într-unul dintre 
principalele motoare ale economiei româneşti. Patrimoniul natural 群i cultural bogat al 
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României poate fi mai bine valorificat în scopuri de turism. Turi群tii pot beneficia de dezvoltarea 
noilor tehnologii, astfel încât obiectivele culturale vizitate s< fie conectate prin intermediul unei 
aplica郡ii la rute culturale care s< includ< 群i alte elemente de patrimoniu cultural, care s< 
îmbog<郡easc< experien郡a vizitatorului. Aceast< m<sur< ar contribui totodat< 群i la atenuarea 
discrepan郡elor de dezvoltare dintre regiuni, generând un impact economic semnificativ. 
Patrimoniul cultural 群i natural contribuie la vitalitatea teritorial<, prin punerea în valoare a 
elementelor de identitate local< 群i regional<, care pot fi valorizate prin turism, dar 群i cre群terea 
creativit<郡ii 群i a gradului de inovare 群i în alte sectoare decât cel cultural. 
Turismul cultural 群i natural constituie un instrument valoros 群i sustenabil în implementarea 
unor reforme la nivel na郡ional. Acesta, poate fi firul ro群u pe baza c<ruia s< se dezvolte 
comunit<郡ile, s< se diversifice în ceea ce prive群te sursele de finan郡are, s< atrag< 群i s< creeze noi 
surse de venit în unit<郡i administrative. Proiectele propuse se bazeaz< pe o abordare 
responsabil< a autorit<郡ilor implicate 群i abilitate, optând s< nu ignore, ci s< cultive, protejeze 群i 
îmbog<郡easc< ecosistemul cultural, astfel contribuind cu impact direct în via郡a, bun<starea 群i 
cre群terea nivelului calit<郡ii de trai în comunit<郡ilor locale.  
Din acest motiv, este nevoie de schimbarea atitudinii autorit<郡ilor publice 群i a cet<郡enilor vizavi 
de patrimoniul cultural 群i natural. În loc de distrugere sau restaur<ri sporadice, reforma const< 
în valorificarea patrimoniului cultural tangibil 群i intangibil, cu accent pe activit<郡i educa郡ionale, 
sociale, de recreere. Acest proces creeaz< locuri de munc< mai ales în regiunile rurale sau de 
urban mic, pia郡< de desfacere pentru firmele mici locale, 群i contribuie la redresarea HO-RE-
CA. 
1.1. Cre群terea accesibilit<郡ii zonelor turistice 群i a calit<郡ii infrastructurii turistice;  
 

• Îmbun<t<郡irea drumurilor de acces c<tre obiective 群i atrac郡ii turistice,  

• Reabilitarea 群i dezvoltarea unor rute feroviare cu rol turistic,  

• Marcarea obiectivelor prin semnalistic< 群i semnalizare, panouri informative, 

digitalizare, etc  

• Protejarea, dezvoltarea 群i promovarea patrimoniului natural prin adaptarea 群i/sau 

reabilitarea infrastructurii de eco-turism;  

• Digitalizarea nivelul tuturor obiectivelor turistice culturale, naturale, protejate, al altor 

destina郡ii turistice 群i al rutelor pe h<r郡ile publice, pentru a permite accesul 群i planificarea 

facil< a c<l<toriilor;  

• Crearea unei baze de date deschise na郡ionale pentru turism, conform politicilor UE de 

OpenData (modelul francez) 群i punerea acesteia la dispozi郡ia p<r郡ilor interesate din 

sectorul public 群i privat, prin dezvoltarea unor aplica郡ii care s< faciliteze accesul la 

informa郡ii 群i la resurse.  
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1.2.  Dezvoltarea destina郡iilor turistice, cre群terea 群i diversificarea ofertei turistice prin 
valorificarea patrimoniului cultural 群i natural  
 

• Reabilitarea 群i promovarea patrimoniului construit în zonele rurale inclusiv  a satelor 

tradi郡ionale. Îmbun<t<郡irea calit<郡ii peisajelor, a spa郡iilor publice 群i dezvoltarea de 

utilit<郡i turistice în zonele rurale de importan郡< turistic<;  

• Reabilitarea 群i promovarea patrimoniului industrial, decontaminarea 群i revitalizarea 

siturilor industriale inclusiv prin interven郡ii peisagistice, crearea de spa郡ii verzi 

• Reabilitarea 群i promovarea patrimoniului cultural în zonele urbane pentru uz public 群i 

turistic (pie郡e, cartiere istorice cu fa郡ade 群i monumente unice);  

• Adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural la uzul public 群i turistic (parcaje, dot<ri, 

peisagistic<, b<nci, co群uri de gunoi, etc 

• Îmbun<t<郡irea calit<郡ii spa郡iilor publice (spa郡ii verzi, parcuri, zone de recreere) 

 

1.3. Cre群terea calit<郡ii experien郡elor 群i a serviciilor la nivelul destina郡iilor turistice. 
 

• Construirea sau modernizarea muzeelor, inclusiv prin digitalizare, pentru a deveni 

spa郡ii deschise, oferind experien郡< unic< vizitatorilor prin activit<郡i interactive 

• Dezvoltarea capacita郡ii lucr<torilor in domeniu, 群i instruirea ghizilor pentru a fi 

specializa郡i 群i în turism cultural. Elaborarea unui modul de pedagogie muzeal< pentru 

personalul din muzee, monumente 群i alte destina郡ii turistice pentru a atrage grupuri 

diverse de vizitatori 群i de a le oferi experien郡e unice 

• Dezvoltarea serviciilor conexe (cafenele, restaurante, magazine de suveniruri, etc) 

 

1.4. Cre群terea lungimii sejurului  群i dezvoltarea turismului de ni群< 

 

• Dezvoltarea de rute culturale specifice prin valorificarea patrimoniului cultural, natural 

群i industrial, inclusiv gastronomic 

• Sprijinirea 群i stimularea cre<rii de produse autentice, promovarea gastronomiei locale 

群i a produc郡iei me群te群ug<re群ti, prin organizarea de evenimente 群i activit<郡i speciale de 

promovare (expozi郡ii, festivaluri etc);  

• Crearea unor agende culturale anuale pentru principalele destina郡ii (evenimente de 

divertisment 群i evenimente care s< reprezinte, în sine, motive de vizitare, precum 

festivaluri, evenimente de ni群<, etc),  
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1.5. Cre群terea competitivit<郡ii turismului românesc prin managementul participativ al 
destina郡iilor turistice 群i opera郡ionalizarea Organiza郡iilor de Management al Destina郡iilor  
 

• Modificarea cadrului legislativ prin adoptarea unei legi dedicate organiza郡iilor de 

management a destina郡iei ca asocieri între autorit<郡ile publice locale, jude郡ene sau 

na郡ionale 群i stakeholderii din turism de la nivelurile respective. Acolo unde aceste 

parteneriate public-private exist< de dinaintea apari郡iei acestui nou cadru legal, 群i ele au 

activitate care poate fi dovedit< prin rapoarte de activitate 群i rapoarte financiare, acestea 

vor fi încadrate automat în categoria OMD-urilor. Organiza郡ia de Management a 

Destina郡iei România, realizat< prin parteneriat public-privat între ministerul de resort 群i 

structurile asociative 群i federative la nivel na郡ional din industria ospitalit<郡ii va avea ca 

misiune promovarea 群i marketing-ul de 郡ar< 

• Sus郡inerea organiza郡iilor de management al destina郡iei prin cursuri de formare în 

domeniul elabor<rii de strategii 群i planuri opera郡ionale pentru managementul 

destina郡iilor;  

• Crearea 群i/sau sprijinirea dezvolt<rii organiza郡iilor de management al destina郡iei pentru 

a promova ini郡iativele regionale în domeniul turismului 群i pentru a crea instrumente 

comune pentru managementul turismului transfrontalier;  

• Elaborarea 群i adoptarea unor planuri de management al vizitatorilor în zonele de 

patrimoniu cultural, zonele naturale 群i zonele protejate, precum 群i pentru siturile de 

importan郡< turistic<;  

• Sprijnirea proiectului „Timi群oara - Capital< European< a Culturii” în 2023, 群i a altor 

evenimente interna郡ionale prin finan郡are 群i asisten郡< tehnic< pentru promovarea 

ini郡iativei 群i atragerea unui num<r mai mare de vizitatori interna郡ionali din pie郡ele cu 

înalt< prioritate.  

 

Probleme menYionate în Raportul de Yar< din 2019 群i 20201 :  

Cre群tere inteligent<, sustenabil< 群i favorabil< incluziunii/ 
Rts (2019) - s< axeze politica economic< în materie de investi郡ii pe infrastructur< de inovare, 
郡inând seama de disparit<郡ile regionale. 
Cre群tere inteligent<, sustenabil< 群i favorabil< incluziunii/  
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RST 2020: 

Disparit<郡ile regionale din România sunt printre cele mai ridicate din UE, de群i au sc<zut u群or 
în ultimii cinci ani. PIB-ul pe cap de locuitor în regiunea capitalei a fost de 144 % din media 
UE, în timp ce în Regiunea Nord-Est a fost de 39 %. 
Regiunile Nord-Est, Sud-Est 群i Sud-Vest au cea mai redus< rat< de cre群tere fiind, de asemenea, 
regiunile cele mai s<race (a se vedea sec郡iunea 1). Disparit<郡ile sunt alimentate în principal de 
decalajele semnificative în materie de investi郡ii 群i de productivitate a muncii care exist< între 
capital< 群i restul 郡<rii. 
 

Disparit<郡ile dintre mediul urban 群i cel rural creeaz< inegalit<郡i foarte mari în ceea ce prive群te 
veniturile 群i oportunit<郡ile în rândul popula郡iei. Riscul de s<r<cie a sc<zut în ora群e, dar a r<mas 
relativ constant în zonele rurale, de aproape cinci ori mai mare decât în ora群e. Venitul mediu 
global disponibil pentru un membru al unei gospod<rii din mediul urban este de 1,9 ori mai 
mare decât în mediul rural. 
 

În 2018, ponderea tinerilor (15-24 de ani) care nu erau încadra郡i profesional 群i nu urmau niciun 
program educa郡ional sau de formare în rândul popula郡iei tinere din mediul rural era de aproape 
trei ori mai mare decât cea a tinerilor din mediul urban (18,1 %, comparativ cu 7 %). În 2017, 
din totalul 群omerilor înregistra郡i, 71 % proveneau din mediul rural. 
 

- S< îmbun<t<郡easc< eficacitatea 群i calitatea administra郡iei publice, precum 群i 
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr-o implicare adecvat< a 
partenerilor sociali. 

- S< asigure sprijin sub form< de lichidit<郡i pentru economie, de care s< beneficieze 
întreprinderile 群i gospod<riile, în special întreprinderile mici 群i mijlocii 群i lucr<torii 
independen郡i. 

- S< avanseze finan郡area proiectelor de investi郡ii publice mature 群i s< promoveze 
investi郡iile private pentru a favoriza redresarea economic<. 

- Investi郡ii în crearea de noi întreprinderi 群i în activit<郡i de cercetare, inovare 群i promovare 
a transferului de tehnologii avansate. 

- Perfec郡ionarea 群i recalificarea lucr<torilor, incluziunea activ< a persoanelor aflate în 
c<utarea unui loc de munc<. 

- Investi郡ii în digitalizare.  
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2. Descrierea reformelor 群i investi郡iilor  
Reforma 1.  
Transformarea structural< socio-economic< în zonele rurale 群i în zonele defavorizate prin 
dezvoltarea sustenabil< a turismului cultural 群i natural ca vector de dezvoltare teritorial< 

Ghidurile de dezvoltare 群i practicile de management în domeniul turismului sustenabil se aplic< 
tuturor formelor de turism, pentru toate tipurile de destina郡ii, inclusiv turismului de mas< 群i 
diferitelor segmente de turism de ni群<. Principiile sustenabilit<郡ii se refer< la aspecte de mediu, 
economice 群i socio-culturale ale dezvolt<rii turismului; este necesar< asigurarea unui echilibru 
adecvat între aceste trei dimensiuni pentru a garanta sustenabilitatea pe termen lung.  
Organiza郡ia Mondial< a Turismului (UNWTO) sugereaz< trei principii esen郡iale pentru 
turismul sustenabil:  
 

• Valorificarea optim< a resurselor de mediu care constituie un element-cheie în 

dezvoltarea turismului, men郡inerea proceselor ecologice esen郡iale 群i sprijinirea 

conserv<rii patrimoniului natural 群i a biodiversit<郡ii;  

• Respectarea autenticit<郡ii socio-culturale a comunit<郡ilor-gazd<, conservarea 

patrimoniului lor cultural construit 群i imaterial 群i a valorilor tradi郡ionale, contribu郡ia la 

în郡elegerea 群i toleran郡a intercultural<;  

• Asigurarea unor activit<郡i economice viabile pe termen lung, furnizarea de beneficii 

socio-economice pentru to郡i actorii implica郡i, care s< fie distribuite echitabil, inclusiv 

în ce prive群te oportunit<郡i de angajare stabile 群i de ob郡inere a unui venit, precum 群i 

stabilitatea serviciilor sociale pentru comunit<郡ile gazd<; to郡i ace群ti factori contribuie la 

reducerea s<r<ciei.  

 

De asemenea, turismul sustenabil trebuie s< men郡in< un nivel ridicat de satisfac郡ie al turi群tilor 
群i s< le asigure acestora experien郡e semnificative, sporindu-le gradul de con群tientizare a 
aspectelor ce 郡in de sustenabilitate 群i promovând practici de turism sustenabil.  
Cultura este din ce în ce mai mult considerat< pe plan interna郡ional nu doar un bun care trebuie 
protejat, ci 群i o resurs< care contribuie la cre群terea economic< prin crearea de locuri de munc<, 
prin diversificarea ini郡iativelor antreprenoriale 群i a surselor de venituri, prin ponderea tot mai 
important< pe care o are în comer郡ul interna郡ional. Aceast< nou< economie are ca motor 
Sectoarele Culturale 群i Creative (SCC), care, prin valorizarea creativit<郡ii 群i cunoa群terii, prin 
favorizarea diversit<郡ii culturale, a circula郡iei ideilor 群i a cultiv<rii respectului pentru mediu, 
reprezint< un vector al dezvolt<rii umane 群i sociale 群i al inov<rii durabile. 
Con群tientizarea leg<turii dintre patrimoniul natural 群i cel cultural 群i a spectrului larg al 
patrimoniului cultural - natural – de la elemente naturale la situri istorice, atât în mediul rural, 
cât 群i în cel urban – presupune ca dezvoltarea teritorial< durabil< s< includ< necesitatea de a 
prezerva acest patrimoniu ca bun comun al tuturor, valorizarea practicilor 群i cunoa群terii locale, 
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inclusiv în ceea ce prive群te gestiunea resurselor de mediu, promovarea identit<郡ii 群i diversit<郡ii 
teritoriilor. 
Demersuri legislative: Elaborarea strategiei de turism cultural al României 群i adoptarea 
m<surilor privind dezvoltarea turismului cultural 群i natural ca factor de dezvoltare regional<, 
inclusiv prin valorificarea patrimoniului natural 群i cultural.  
Elementele cheie ale strategiei ar trebui s< fie: 
 

•Viziunea privind turismul cultural, obiective 群i 郡inte de cre群tere 

• Politici pe termen lung pentru atingerea obiectivelor 群i 郡intelor 

• Identificarea unui num<r limitat de priorit<郡i strategice ca obiectiv pentru ac郡iune 

• O strategie de pozi郡ionare 群i branding, diferen郡iind destina郡ia de concuren郡i 

• Analiza segmentelor de pia郡< adecvate / atractive, a profilurilor 群i preferin郡elor acestora 

• Identificarea unui portofoliu de produse 群i experien郡e 

Procesul de dezvoltare a strategiei ar trebui s< includ< cercetarea pie郡elor turistice, a resurselor 
群i a impactului asupra organiz<rii, bugetelor 群i activit<郡ilor destina郡iilor concuren郡ilor, 
consultarea p<r郡ilor interesate 群i ateliere de dezvoltare a strategiei care implic< p<r郡ile interesate 
din destina郡ie. 
Planul de ac郡iune ar trebui s< stabileasc< priorit<郡i clare 群i s< orienteze deciziile privind 
utilizarea resurselor. Ar trebui dezvoltat în parteneriat cu p<r郡ile interesate cheie implicate în 
implementare 群i s< identifice ac郡iunile pe care fiecare dintre p<r郡ile interesate ar trebui s< le 
întreprind< 群i m<surile de performan郡< pentru fiecare domeniu de activitate. 
Selectarea siturilor turistice se face pe baza: 
a) criteriilor teritoriale, economice 群i sociale (indicatori statistici precum demografia, gradul de 
participare cultural< a popula郡iei etc.)  
b) capacitatea proiectului de a avea impact asupra turismului atractivitate 群i cre群terea 
particip<rii culturale. 
 

În vederea demonstr<rii necesit<郡ii acestei strategii 群i a contribu郡iei turismului cultural 群i natural 
la dezvoltarea regional< mai ales în zonele rurale 群i defavorizate, în paralel cu elaborarea 
strategiei 群i al planului de ac郡iune se vor dezvolta câteva rute culturale în România. 
Sunt prev<zute 12 trasee (rute), identificate pe baza statisticilor de vizitare a obiectivelor de 
patrimoniu, consult<rii cu institu郡iile de specialitate, cât 群i prin adoptarea unor exemple de best 
practice din statele europene. În rutele propuse sunt incluse obiective care se afl< deja pe lista 
patrimoniului mondial UNESCO, c<t 群i obiective din lista tentativ<, cele care sunt propuse 
pentru lista indicativ<, cât 群i obiective care sunt unice sau foarte rare în aceast< parte a Europei 
群i care prezint< interes major pentru dezvoltarea turismului. În aceste rute vor fi cuprinse atât 
monumente istorice care au fost deja reabilitate din POR sau alte proiecte de finan郡are, cele 
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care vor fi restaurate prin programul România Atractiv<, cât 群i obiective din patrimoniul natural 
群i construit al României (cl<diri istorice neclasificate drept monumente istorice, dar care atrag 
un num<r mare de turi群ti - de ex. case tradi郡ionale). Majoritatea obiectivelor se afl< în mediul 
rural, pentru a contribui la dezvoltarea economiei locale, înfiin郡area de locuri de munc< noi, 
etc. De asemenea, se vor dedica rute (trasee) gastronomiei române群ti 群i industriei viticole. 
De asemenea este prev<zut< ruta opresiunii 群i conflictelor, prin modernizarea 群i crearea 
muzeelor memoriei, onorând memoria victimelor totalitarismelor 群i educând genera郡iile tinere 
群i modernizarea/crearea de muzee tehnice adaptate pentru educa郡ia interactiv<. 
Planul de ac郡iune va fi corelat cu programele de finan郡are care pot fi aplicate acestui domeniu 
(POR, POIM, POCU, etc) pentru a asigura continuarea investi郡iilor  necesare extinderii rutelor, 
implementarea m<surilor din strategia de turism cultural, restaurarea sau conservarea cl<dirilor 
de pe rutele din acest plan (altele decât cele cuprinse în prezentul proiect) 群i din rutele nou 
propuse, asigurarea for郡ei de munc< calificate, asigurarea infrastructurii necesare, etc. 
 

Investi郡ii 
Investi郡ia 1. Dezvoltarea a  12 rute (trasee) turistice 

 

Prin programele de restaurare finan郡ate din POR 群i programe na郡ionale au fost restaurate în jur 
de 500 de monumente istorice din România, dar obiectivele turistice individuale atrag un num<r 
mare de vizitatori doar în cazul în care reprezint< o valoare extraordinar<. Proiectul România 
atractiv< î群i propune ameliorarea acestor neajunsuri, 群i atragerea de turi群ti pe baza acestor rute, 
prin cre群terea accesibilit<郡ii zonelor turistice 群i a calit<郡ii infrastructurii turistice, dezvoltarea 
destina郡iilor turistice, cre群terea 群i diversificarea ofertei turistice prin valorificarea patrimoniului 
cultural 群i natural, respectiv cre群terea calit<郡ii experien郡elor 群i a serviciilor la nivelul 
destina郡iilor turistice.  
Traseul turistic  cultural sau ruta turistic< este o cale de circula郡ie turistic< prestabilit< ce 
prezint< interes 群i face leg<tura între mai multe obiective, cu scopul de a trage împreun< turi群tii. 
Scopul este  asigurarea accesului la obiectivele turistice (culturale 群i naturale), precum 群i s< 
pun< în valoare peisajul natural, sau al a unor obiective deosebite, de interes turistic. Fiecare 
rut< turistic< beneficiaz< de o strategie de promovare a rutei, de materiale promo郡ionale 
accesibile atât în mediul online cât 群i fizic, la agen郡iile de turism, aeroporturi, 群i la destina郡iile 
individuale, pentru a asigura promovarea întregii rute turistice.  
Obiectivele ce vor fi incluse în rute (trasee)  vor fi alese în urma consult<rii coordonate de 
MIPE cu Ministerul Turismului, Ministerul Culturii, Institutul Na郡ional al Patrimoniului, 
Asocia郡ia Comunelor din România, Ministerul Dezvolt<rii, Ordinul Arhitec郡ilor, Autoritatea 
Na郡ional< de Turism, Organiza郡iile neguvernamentale active în domeniu,  etc.  
De asemenea, se are în vedere: 

- Digitalizarea valorilor aferente rutei 
- Crearea unei aplica郡ii dedicate vizitatorilor 
- Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei; 
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- Marketing, management 群i digitalizare 
 

 

Investi郡ii pentru care sunt incidente prevederile legale privind ajutorul de stat 

În scopul ducerii la îndeplinire a activit<郡ilor de mai sus, se propune realizarea unei scheme de 
ajutor de stat umbrel< astfel: 

• Pentru beneficiarii 群i activit<郡ile aferente rutelor castelelor, curiilor, culelor, se va avea 

în vedere art. 53 din Regulamentul nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de 

ajutoare compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea art. 107 群i 108 din TFUE, având în 

vedere c< valoarea investi郡iilor definit< ca diferen郡a dintre costurile eligibile 群i profitul 

din exploatare aferent investi郡iei nu va dep<群i 150 mil euro/proiect.  

• Pentru beneficiarii 群i activit<郡ile aferente traseului gastronomiei tradi郡ionale, se va avea 

în vedere prevederile Regulamentului nr. 1407/2013 privind aplicarea art 107群i 108 din 

TFUE a ajutoarelor de minimis. 

 
 

Pentru investi郡iile legate de realizarea rutelor castelelor, curiilor, culelor, respectiv traseului 
gastronomiei tradi郡ionale 群i al vinului 群i selectarea obiectivelor incluse, inclusiv activit<郡ile de 
documentare, marcare, semnalizare, promovare, marketing, management/formare se vor 
realiza acorduri de parteneriat cu entit<郡ile juridice responsabile de obiectivele incluse în cadrul 
rutelor de mai sus 群i ministerul de resort cu atribu郡ii în domeniul turismului. În acest sens, 
acesta va realiza o achizi郡ie public< centralizat< pentru toate obiectivele incluse în cadrul rutelor 
respective.  

Complementaritate cu alte componente din plan: 

Investi郡iile incluse în cadrul acestei componente sunt complementare cu reformele 群i investi郡iile 
de pe fondul construit privind eficien郡a energetic< unde se finan郡eaz< inclusiv 
reabilitarea/consolidarea seismic< a monumentelor istorice. De asemenea, investi郡iile sunt 
complementare cu componenta de mobilitatea urban< 群i cu componentele de reducere a 
disparit<郡ilor de dezvoltare între regiunile României, între ora群ele mari 群i zonele rurale sau de 
urban mic, cele de creare de locuri de munc< 群i ameliorarea migr<rii for郡ei de munc<. 
 

1. Finan郡area Rutei castelelor  
Prin aceast< investi郡ie se urm<re群te readucerea la via郡< a locurilor pline de istorie ale 
meleagurilor unde turistul poate merge pe urmele aristocra郡iei de odinioar< 群i unde prin 
utilizarea tehnologiei de realitate virtual< se poate realiza recreerea atmosferei din trecut. 
Proiectul prevede înfiin郡area unei rute ale castelelor din cele 30 de castele cele mai st
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reprezentative din România pentru a atrage împreun< vizitatorii interesa郡i precum 群i restaurarea 
a 3 castele din toate regiunile istorice ale 郡<rii.  
Obiectivul de investi郡ie: 
 

1. Reabilitarea a 3 castele 群i a infrastructurii specifice în toate regiunile României. Se vor 

investi 3,750 mil EUR f<r< TVA pentru restaurarea fiec<rui castel, inclusiv refacerea 

peisagistic< a zonei, investi郡ia total< fiind 11,250 mil EUR f<r< TVA. Investi郡iile vor fi 

coordonate de CNI 群i UMP. 

2. Digitalizarea valorilor aferente, marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în 

cadrul rutei, marketing, management;. Se vor include în rut< cele mai impornate castele 

din România (30 de obiective), investi郡ia fiind 80.000 x 30 = 2,4 mil EUR. Aceast< 

component< va fi coordonat< de Ministerul Economiei 群i Turismului. 

軍int<: 30 obiective turistice/castele cuprinse în rut< 

Valoare estimat<: 13,650 mil EUR 

Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, UAT-urile afectate de investi郡ie 

 

 

2. Finan郡area Rutei curiilor din zona Transilvaniei 
Curia reprezint< ansamblul unei cur郡i senioriale sau nobiliare, cele mai multe au fost construite 
între secolele al XVII-lea 群i al XIX-lea, combinând caracteristicile stilului Rena群terii, 
Barocului 群i Neoclasicismului cu particularit<郡ile arhitecturii populare.  
Proiectul prevede înfiin郡area unei rute ale curiilor cele mai reprezentative din Transilvania 
pentru a atrage împreun< vizitatorii interesa郡i, precum 群i restaurarea a 3 curii. 
Obiectivul de investi郡ie: 
 

1. Reabilitarea a 3 curii 群i a infrastructurii specifice. Se vor investi 1,9 mil EUR f<r< TVA 

pentru restaurarea fiec<rei curii, inclusiv refacerea peisagistic< a zonei, investi郡ia total< 

fiind 5,7 mil EUR f<r< TVA. Investi郡iile vor fi coordonate de CNI 群i UMP.  

2. Digitalizarea valorilor aferente, marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în 

cadrul rutei, marketing, management. Se vor include în rut< cele mai impornate curii 

din România (20 de obiective), investi郡ia fiind 50.000 x 20 = 1 mil EUR. Aceast< 

component< va fi coordonat< de Ministerul Economiei 群i Turismului. 

軍int< : 20 obiective 

Valoare estimat<: 6,7 mil EUR + TVA. 
Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, UAT-urile afectate de investi郡ie 
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3. Finan郡area Rutei culelor  
Cula este un tip de construc郡ie semifortificat<, specific< secolelor XVIII 群i XIX, r<spândit< în 
întregul spa郡iu balcanic. Culele erau locuin郡ele boierilor, construite în vederea ap<r<rii avutului 
群i vie郡ii membrilor familiilor acestora împotriva invaziilor. Culele se întâlnesc preponderent în 
regiunea deluroas< a Olteniei, dar câteva exemplare se mai g<sesc 群i în zona de câmpie a 
Munteniei, în Bucure群ti 群i în jude郡ele Arge群 群i Teleorman.  
Proiectul prevede înfiin郡area unei rute ale culelor cele mai reprezentative din România pentru 
a atrage împreun< vizitatorii interesa郡i, precum 群i restaurarea a 2 cule. 
Obiectivul de investi郡ie: 
 

1. Reabilitarea a 2  cule 群i a infrastructurii specifice. Se vor investi 1,95 mil EUR + TVA 

pentru restaurarea fiec<rei cule, inclusiv refacerea peisagistic< a zonei, investi郡ia total< 

fiind 3,9 mil EUR f<r< TVA.  Investi郡iile vor fi coordonate de CNI 群i UMP. 

2. Digitalizarea valorilor aferente, Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în 

cadrul rutei, marketing, management;. Se vor include în rut< cele mai importante cule 

din România (15 de obiective), investi郡ia fiind 50.000 x 15 = 0,75 mil EUR. Aceast< 

component< va fi coordonat< de Ministerul Economiei 群i Turismului 

軍int< : 15 obiective cuprinse în rut< 

Valoare estimat<: 4,65 mil EUR + TVA 

Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, UAT-urile afectate de investi郡ie 

 

 

4. Finan郡area Traseului gastronomiei tradi郡ionale române群ti  
Gastronomia româneasc<, la fel ca si cultura, reflecta, prin fiecare fel de mâncare, vasta istorie 
a tarii. Ocupa郡iile de baza ale romanilor au fost agricultura, cre群terea animalelor si vân<toarea, 
astfel ca buc<t<ria româneasc< s-a bucurat mai tot timpul de o gama variata de produse vegetale, 
produse din carne si lactate tradi郡ionale. Buc<t<ria româneasc< a fost influen郡at< de cea 
balcanica, turceasca, germana, sârbeasca, italian<, maghiar<, iar, in prezent, diversitatea 
preparatelor occidentale î群i pune amprenta si asupra bucatelor române群ti. Proiectul prevede 
înfiin郡area unei rute a gastronomiei române群ti,  cuprinzând localit<郡i care sunt cunoscute în 
leg<tur< cu un produs culinar specific, pentru a atrage împreun< vizitatorii interesa郡i.  
Obiectivul de investi郡ie: 
Activit<郡i de cercetare în vederea dezvolt<rii rutei pe teritoriul României; inventariere, 
digitalizare, documentare, marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, 
marketing, management 群i digitalizare (digitalizarea valorilor culturale aferente); dezvoltare 群i 
livrare ofert< cultural<; formare personal 群i activit<郡i de educa郡ie cultural<. Se vor include în 
rut< cele mai importante loca郡ii cu un specific gastronomic  din România (30 de obiective), 
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invesi郡ia fiind 100.000 x 30 = 3  mil EUR+TVA. Aceast< component< va fi coordonat< de 
Ministerul Economiei 群i Turismului. 
軍int<: 30 de obiective cu specific gastronomic tradi郡ional românesc din toate zonele României 
Valoare estimat<: 3 mil EUR+TVA 

Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, UAT-urile afectate de investi郡ie 

 

 

5. Drumul vinului.  
În România, conceptul de Drumul Vinului reprezint< mai multe 群osele  turistice care 
traverseaz< zone viticole 群i istorice. Ap<rute în anul 2000, aceste drumuri ale vinului exist< în 
mai multe zone ale 郡<rii, dar primul 群i înc< singurul func郡ional este cel din vestul jude郡ului 
Buz<u 群i care traverseaz< jude郡ul Prahova de la est la vest.  
Sunt aproape 150 de kilometri de traseu viticol in total, pe raza c<rora se pot întâlni câteva 
dintre cele mai frumoase atrac郡ii turistice ale zonei. În jude郡ul Buz<u, acest drum urmeaz< 
vechea rut< care lega ora群ul Buz<u de Bucov, Gherghi郡a 群i Bucure群ti prin zona deluroas<, în 
jude郡ul Prahova, unde Drumul Vinului continu< pe o lungime de 58 km, iar exist< un drum al 
vinului 群i în jude郡ul Alba.  
Prin prezentul proiect se urm<re群te completarea Drumului Vinului, astfel încât acesta s< aib< o 
acoperire na郡ional< 群i s< cuprind< 30 de obiective viticole de importan郡< na郡ional<.  
Obiectivul de investi郡ie: 
Activit<郡i de cercetare în vederea dezvolt<rii rutei pe teritoriul României; inventariere, 
digitalizare, documentare, marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, 
marketing, management 群i digitalizare (digitalizarea valorilor culturale aferente); dezvoltare 群i 
livrare ofert< cultural<; formare personal 群i activit<郡i de educa郡ie cultural<. Se vor include în 
rut< cele mai importante loca郡ii cu un specific viticol  din România (30 de obiective), investi郡ia 
fiind 100.000 x 3 = 3  mil EUR+TVA. Aceast< component< va fi coordonat< de MIPE 群i 
Ministerul Economiei 群i Turismului 
軍int<: 30 de obiective cu specific viticol din toate zonele României. 
Valoare estimat<: 3 mil EUR+TVA 

 

Activit<郡i eligibile pentru implementarea investi郡iei : 
 

• Activit<郡i de cercetare în vederea dezvolt<rii rutei pe teritoriul României; 

• Inventariere, digitalizare, documentare, proiectare, restaurare 群i punerea în valoare a 

unor monumente/obiective/ansambluri reprezentative; (unde e cazul). 

• Amenajare acces din DN/DJ spre monument/obiectiv din cadrul rutei, amenajare 

parcare, toalete; 

• Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei; 
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• Dezvoltarea de infrastructur< la scar< mic< (locuri de campare, puncte de odihn<, locuri 

de belvedere) 

• Ecologizare, igienizare 群i reabilitare peisagistic< a zonelor cu impact negativ; 

• Marketing, management 群i digitalizare; 

• Dezvoltare 群i livrare ofert< cultural< (unde e cazul) 

• Formare personal 群i activit<郡i de educa郡ie cultural< (unde e cazul). 

 

Investi郡ii pentru care nu se aplic< prevederile legale privind ajutorul de stat. 
 

1. Finan郡area Rutei bisericilor fortificate 

Satele transilvane cu biserici fortificate constituie un sit în Patrimoniul Mondial UNESCO, 
clasificat deoarece s-a considerat c< ofer< o imagine plin< de via郡< a peisajului cultural din 
sudul Transilvaniei. Satele din aceast< zon< sunt caracterizate de un sistem specific de cultivare 
a terenului, un model de a群ezare 群i organizare a gospod<riilor 郡<r<ne群ti p<strat înc< din Evul 
Mediu. Localit<郡ile sunt dominate de bisericile lor fortificate, care ilustreaz< perioadele cl<dirii 
din secolul al XIII-lea 群i pân< în secolul al XVI-lea. Bisericile fortificate transilvane sunt 
specifice satelor s<se群ti 群i secuie群ti situate în sud-estul Transilvaniei. Acestea au jucat atât un 
rol religios, cât 群i un rol militar pentru mai mult de cinci secole. Ele formeaz< unul dintre cele 
mai dense sisteme de fortifica郡ii medievale bine p<strate de pe continentul european. 
Proiectul prevede înfiin郡area unei rute ale bisericilor fortificate cele mai reprezentative din 
România pentru a atrage împreun< vizitatorii interesa郡i.  
 

Obiectivul de investi郡ie: 
Digitalizarea valorilor aferente, Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul 
rutei, marketing, management;. Se vor include în rut< cele mai impornate biserici fortificate 
din România (15 de obiective), investi郡ia fiind 50.000 x 15 = 0,75 mil EUR+TVA. Aceast< 
component< va fi coordonat< de Ministerul Economiei 群i Turismului. 
 

軍int<: 15 biserici fortificate cuprinse în rut< 

Valoare estimat<:  0,75 mil EUR+TVA 

Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, UAT-urile afectate de investi郡ie 

 

2. Finan郡area Rutei bisericilor de lemn 

Bisericile de lemn din România formeaz< un patrimoniu pre郡ios pe plan na郡ional 群i mondial. 
Pân< la începutul secolului 20 românii au creat 群i s-au manifestat preponderent într-o civiliza郡ie 
a lemnului, de o bog<郡ie, o varietate 群i un rafinament remarcabil, în care bisericile de lemn au 
atins vârful ei maxim de expresie. În acestea s-au înfiripat comunit<郡ile cre群tine din sate 群i 
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târguri 群i în jurul lor au luat fiin郡< primele a群ez<minte monahale, singurele noastre centre 
culturale în decursul multor veacuri. Valoarea lor în ansamblu este inestimabil< pentru cultura 
româneasc<. Ele fac parte integrant< 群i definitorie din identitatea na郡ional<. 
Proiectul prevede înfiin郡area unei rute ale bisericilor de lemn cele mai reprezentative din 
România pentru a atrage împreun< vizitatorii interesa郡i, precum 群i restaurarea a 5 biserici de 
lemn. 
 

Obiectivul de investi郡ie: 
 

1. Reabilitarea a 5 biserici de lemn 群i a infrastructurii specifice în toate regiunile 

României. Se vor investi 1,55 mil EUR pentru restaurarea fiec<rei biserici, inclusiv 

refacerea peisagistic< a zonei, investi郡ia total< fiind 7,75 mil EUR+TVA. Investi郡iile 

vor fi coordonate de CNI 群i UMP. 

2. Digitalizarea valorilor aferente, Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în 

cadrul rutei, marketing, management;. Se vor include în rut< cele mai importante 

biserici de lemn din România (30 de obiective), investi郡ia fiind 50.000 x 30=1,5 mil 

EUR+TVA. Aceast< component< va fi coordonat< de Ministerul Economiei 群i 

Turismului. 

 

軍int<: 30 obiective turistice/biserici de lemn cuprinse în rut< 

Valoare estimat<: 9,25 mil EUR+TVA 

Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, UAT-urile afectate de investi郡ie 

 

 

3. Finan郡area Rutei m<n<stirilor din zona Moldovei 
M<n<stirile din Moldova reprezint< un element extrem de valoros 群i atractiv al patrimoniului 
cultural na郡ional, având o arhitectur< specific<, cu fresce unice 群i picturi murale deosebite. 
Proiectul prevede înfiin郡area unei rute ale mân<stirilor cele mai reprezentative din Moldova 
pentru a atrage împreun< vizitatorii interesa郡i, precum 群i restaurarea a 3 m<n<stiri. 
 

Obiectivul de investi郡ie: 
 

1. Reabilitarea a 6 m<n<stiri 群i a infrastructurii specifice. Se vor investi 2,75 mil 

EUR+TVA pentru restaurarea fiec<rei m<n<stiri, inclusiv refacerea peisagistic< a zonei, 

investi郡ia total< fiind  8,250  mil EUR+TVA. Investi郡iile vor fi coordonate de CNI 群i 

UMP. 
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2. Digitalizarea valorilor aferente, Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în 

cadrul rutei, marketing, management;. Se vor include în rut< cele mai impornate 

m<n<stiri din România (20 de obiective), investi郡ia fiind 50.000 x 30=1,5 mil 

EUR+TVA. Aceast< component< va fi coordonat< de Ministerul Economiei 群i 

Turismului. 

 

軍int< : 30 obiective cuprinse în rut< 

Valoare estimat<: 9,750 mil EUR+TVA 

Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, UAT-urile afectate de investi郡ie 

 

4. Finan郡area Rutei Sfântul Ladislau pe teritoriul României  
Regele Sfântul Ladislau este prezent în memoria cultural< 群i în zilele noastre: regele cavaler 
apare în legende, pove群ti 群i este personajul principal a mai multor pelerinaje. Mo群tenirea se 
compune din obiective de patrimoniu construit, locuri legendare 群i arii naturale excep郡ionale. 
Proiectul prevede înfiin郡area unei rute ale a群ez<mintelor reprezentative legate de cultul regelui 
cavaler  pentru a atrage împreun< vizitatorii interesa郡i, precum 群i restaurarea a 3 biserici.  
Obiectivul de investi郡ie: 
 

1. Reabilitarea a 3 biserici 群i a infrastructurii specific. Se vor investi 2,25 mil EUR+TVA 

pentru restaurarea fiec<rei biserici, investi郡ia total< fiind 6,750 mil EUR+TVA. 

Investi郡iile vor fi coordonate de CNI 群i UMP. 

2. Digitalizarea valorilor aferente, Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în 

cadrul rutei, marketing, management;. Se vor include în rut< cele mai impornate loca郡ii 

din România (20 de obiective), investi郡ia fiind 50.000 x 20 = 1 mil EUR+TVA. Aceast< 

component< va fi coordonat< de Ministerul Economiei 群i Turismului 

 

軍int<: 20 de obiective monumente istorice 群i naturale cuprinse în rut< 

Valoare estimat<: 7,750 mil EUR+TVA 

Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, UAT-urile afectate de investi郡ii 
 

5. Finan郡area Traseului Castrelor Romane 

Limesul dun<rean 群i cel al provinciei Dacia face parte din cel mai complex 群i cea mai lung< 
por郡iune de frontier< a Imperiului Roman, de pe teritoriul Europei continentale. Limesul dacic 
are un caracter unic, care ilustreaz< abord<ri creative în privin郡a peisajelor în care acesta a fost 
implementat. Totodat<, acest Limes este cel mai mare monument istoric, din întreaga Europ<. 
Proiectul prevede reabilitarea 群i punerea în valoare a castrelor romane de pe Limesul dacic 群i 
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dun<rean, înfiin郡area unei rute ale castrelor cele mai reprezentative din România pentru a atrage 
împreun< vizitatorii interesa郡i, precum 群i restaurarea a 3 castre romane. 
Obiectivul de investi郡ie: 
 

1. Reabilitarea a 3 castre 群i a infrastructurii specifice. Se vor investi 3,725 mil EUR+TVA 

pentru restaurarea fiec<rui castru, inclusiv refacerea peisagistic< a zonei, investi郡ia 

total< fiind 11,175 mil EUR+TVA. Investi郡iile vor fi coordonate de CNI 群i UMP. 

2. Digitalizarea valorilor aferente, Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în 

cadrul rutei, marketing, management;. Se vor include în rut< cele mai impornate castre 

din România (20 de obiective), investi郡ia fiind 80.000 x 20 = 1,6 mil EUR+TVA. 

Aceast< component< va fi coordonat< de Ministerul Economiei 群i Turismului. 

 

軍int<: 20 de obiective  
Valoare estimat<: 12,775 mil EUR+TVA 

Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, UAT-urile afectate de investi郡ie 

 

6. Refacerea peisajului cultural din Delta Dun<rii în vederea cre群terii atractivit<郡ii 
zonei 

Pentru Delta Dun<rii rela郡ia dintre resursele naturale 群i comunitatea de pescari au creat un 
spa郡iu si un peisaj cultural unic ce se dore群te sa fie protejat ca Patrimoniu Cultural si Natural 群i 
valorificat prin turism cultural. Proiectul propune  o abordare inovativa în care patrimoniul 
local devine factor principal de dezvoltare durabila într-o arie protejata naturala.  Se vor 
restaura, puse în valoare 15 obiective de peisaj cultural, care vor fi incluse într-un traseu turistic.  
 

Obiectivul de investi郡ie: 
 

1. Reabilitarea a 15 obiective tradi郡ionale (de ex: case tradi郡ionale, gospod<rii tradi郡ionale, 

群ure, etc) din Delta Dun<rii 群i a infrastructurii specifice. Se vor investi 0,1 mil 

EUR+TVA pentru restaurarea fiec<rui obiectiv în paralel cu training-ul me群terilor 

locali, inclusiv refacerea peisagistic< a zonei, investi郡ia total< fiind 1,5 mil EUR+TVA. 

Investi郡iile vor fi coordonate de organiza郡ile neguvernamentale profesionale din 

domeniu.  

2. Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, 

management 群i digitalizare (digitalizarea valorilor culturale aferente); dezvoltare 群i 

livrare ofert< cultural<; formare personal 群i activit<郡i de educa郡ie cultural<. Se vor 
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include în rut< 15 obiective tradi郡ionale din Delta Dun<rii, invesi郡ia fiind 50.000 x 

15=0,75 mil EUR+TVA. Aceast< component< va fi coordonat< de Ministerul 

Economiei 群i Turismului. 

 

軍int<: 15 de obiective de peisaj cultural din Delta Dun<rii 
Valoare estimat<: 2,25 mil EUR+TVA 

Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, organiza郡ile neguvernamentale 
profesionale din domeniu, UAT-urile afectate de investi郡ie 

 

7. Finan郡area rutei satelor cu arhitectur< tradi郡ional<  
În mediul rural românesc, calitatea peisajului construit a avut de suferit mult în ultimii ani. 
Imaginea satelor noastre s-a degradat treptat din cauza proastei administr<ri, a lipsei resurselor 
necesare 群i a unor standarde minime de calitate în construc郡ii, precum 群i din cauza depopul<rii 
sau îmb<trânirii popula郡iei. Aceast< situa郡ie este cu atât mai grav< în zonele cu poten郡ial turistic 
deosebit 群i valoare identitar< important<, acolo unde conduce la risipirea unor oportunit<郡i 
importante pentru dezvoltarea României. Satele noastre încep s<-群i piard< acea imagine care, 
în mod tradi郡ional, confer< valoare cultural< localit<郡ilor, garanteaz< calitatea vie郡ii 群i bun<stare 
în comunitate 群i prezint< atractivitate pentru vizitatori. Multe case sunt abandonate 群i se distrug 
treptat pe m<sura trecerii timpului. Altele sunt renovate doar par郡ial sau nesatisf<c<tor, în lipsa 
resurselor financiare, a mâinii de lucru specializate, precum 群i a unor standarde minime care s< 
garanteze reabilitarea de calitate. 
Obiective:  
 

• Îmbun<t<郡irea calit<郡ii vie郡ii locuitorilor: prin folosirea materialelor 群i tehnicilor 

tradi郡ionale, precum 群i integrarea celor moderne 群i performante, f<r< a distruge valorile 

culturale;  

• Dezvoltarea satelor din perspectiv< turistic<: prin crearea unei coeren郡e la nivelul 

aspectului arhitectural, ad<ugând valoare cultural< care s< atrag< poten郡iali turi群ti;  

• Protejarea resurselor locale: prin punerea în valoare a patrimoniului 群i conservarea lui 

群i oferirea de asisten郡< de specialitate privind standardele unei restaur<ri de calitate;  

• Prevenirea depopul<rii satelor: pe termen lung, crearea de noi oportunit<郡i (turistice 群i 

comerciale) care s< motiveze oamenii s< r<mân< sau care pune premisele atragerii de 

oameni noi de la ora群 care vor s< investeasc< în mediul rural.  

M<sura se refer< la cl<dirile de locuit din mediul rural, în satele apar郡in<toare comunelor 群i 
localit<郡ilor urbane din România, inclusiv, aflate în proprietate privat< 群i situate în zone de 
importan郡< turistic< 群i cu densitate mare de cl<diri cu valoare cultural<, precum Maramure群ul, 
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Mun郡ii Apuseni, Bucovina 群i Oltenia, 軍inutul Secuiesc sau zona s<seasc< din sudul 
Transilvaniei. Programul-pilot presupune: 

 

1. Asigurarea unei etape de formare a poten郡ialilor beneficiari cu privire la standardele de 

calitate pe care trebuie s< le urm<reasc< proiectele vizate prin cererile de finan郡are; 

2. O etap< de selec郡ie 群i finan郡are a proiectelor eligibile;  

3. Etapa de implementare pe parcursul c<reia se asigur< monitorizarea lucr<rilor cu 

ajutorul profesioni群tilor în domeniul reabilit<rii patrimoniului construit, proveni郡i din 

profesiile 群i mediul academic de specialitate, precum 群i cei furniza郡i de ONG-urile cu 

activitate în domeniu. 

Obiectivul de investi郡ie: 
 

1. Reabilitarea a 100 de case tradi郡ionale din toatâ România 群i a infrastructurii specifice. 

Se vor investi 0,1 mil EUR+TVA pentru restaurarea fiec<rei case tradi郡ionale în paralel 

cu training-ul me群terilor locali, inclusiv refacerea peisagistic< a zonei, investi郡ia total< 

fiind 10 mil EUR+TVA. Investi郡iile vor fi coordonate de Muzeele satului din regiune 

群i organiza郡ile neguvernamentale profesionale din domeniu.  

2. Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, 

management 群i digitalizare (digitalizarea valorilor culturale aferente); dezvoltare 群i 

livrare ofert< cultural<; formare personal 群i activit<郡i de educa郡ie cultural<. Se vor 

include în rut< 20 de sate cu arhitectur< tradi郡ional< din România invesi郡ia fiind 50.000 

x 20 = 1 mil EUR+TVA. Aceast< component< va fi coordonat< de Ministerul 

Economiei 群i Turismului. 

 

Programul va fi implementat de Muzeele satului din regiune 群i organiza郡iile neguvernamentale 
specializate în domeniu, în  toat< 郡ara. 
軍int<: 100 de obiective restaurate 群i o rut< cultural< cuprinzând sate tradi郡ionale din România 
(20 obiective). 
Valoare estimat<: 11 mil EUR 

Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, Muzeele satului din regiune, ONG-
uri profesionale active în domeniu, UAT-urile afectate de investi郡ie 
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Activit<郡i eligibile pentru implementarea investi郡iei: 
 

• Activit<郡i de cercetare în vederea dezvolt<rii rutei pe teritoriul României; 

• Inventariere, digitalizare, documentare, proiectare, restaurare 群i punerea în valoare a 

unor monumente/obiective/ansambluri reprezentative; 

• Amenajare acces din DN/DJ spre monument/obiectiv din cadrul rutei, amenajare 

parcare, toalete; 

• Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei; 

• Dezvoltarea de infrastructur< la scar< mic< (locuri de campare, puncte de odihn<, locuri 

de belvedere) 

• Ecologizare, igienizare 群i reabilitare peisagistic< a zonelor cu impact negativ; 

• Marketing, management 群i digitalizare; 

• Dezvoltare 群i livrare ofert< cultural<; 

• Formare personal 群i activit<郡i de educa郡ie cultural< (unde e cazul). 

 

 

Investi郡ia 2: Finan郡area lan郡ului de muzee 群i memoriale dedicate opresiunii 群i conflictelor 
(inclusiv a comunismului), inclusiv proiectele care documenteaz< 群i prezint< evenimente 
conflictuale majore din istoria României.   
 

România, dup< 30 de ani de la revolu郡ie este preg<tit< s<-群i înfrunte trecutul recent. Ca orice 
郡ar< european< î群i propune s< pun< la dispozi郡ia genera郡iilor tinere, într-o form< adecvat< 
secolului 21, prin realitate virtual<, obiecte digitalizate 群i într-o manier< interactiv< memoriile 
legate de regimul comunist, a nazismului 群i a rela郡iilor interetnice din Transilvania. Face asta 
din dorin郡a de a-群i asuma 群i de a transforma în realitate motto-ul Uniunii Europene: Unitate 
prin diversitate.  
Cei n<scu郡i dup< decembrie 1989 nu au nicio memorie legat< de regimul totalitarist, de 
sacrificiul celor care s-au împotrivit comunismului. Nu cunosc metodele prin care oamenii au 
fost îndoctrina郡i, umili郡i, nu cunosc încerc<rile prin care regimul comunist a încercat s< creeze 
„omul nou” f<r< r<d<cini 群i f<r< identitate, prin fractura individului 群i crearea societ<郡ii 
omogene. Nu cunosc c<ile prin care diferitele etnii din Transilvania 群i-au croit drumul de la 
r<zboaie 群i tensiuni la convie郡uire pa群nic< 群i rela郡ii interetnice orientate spre viitor.  
Deasemenea,  nu au accep郡iunea dimensiunii dramei tr<ite de comunitatea evreiasc< din 
România, care pân< cel de-al doilea r<zboi mondial a fost parte component< a societ<郡ii noastre, 
l<sând în urm< o puternic< mo群tenire cultural< 群i construit<. 
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Proiectul î群i propune crearea unor centre muzeale diferite de cele existente în România. Aceste 
muzee vor deveni centrul comunit<郡ii în care vor fi construite/revitalizate, fiind spa郡ii în care 
vizitatorii sunt primi郡i cu u群ile larg deschise, vor fi l<ca群urile co-cre<rii, ale interactivit<郡ii 群i 
ale educa郡iei non-formale. Proiectul î群i propune modernizarea 群i crearea muzeelor memoriei: 
Muzeul identit<郡ilor transilv<nene (Mutra), Muzeul Na郡ional de Istorie a Evreilor 群i al 
Holocaustului, Memorialul Revolu郡iei Decembrie 1989/ Timi群oara Capital< European< a 
Culturii,  Închisoarea t<cerii de la Râmnicu S<rat, Memorialul Victimelor din Sighetul 
Marma郡iei, alte memoriale prin care România democratic< 群i european< onoreaz< memoria 
victimelor totalitarismelor 群i educ< genera郡iile tinere. 
 

Vor fi incluse urm<toarele obiective:  
 

1. Mutra: Muzeul identit<郡ilor 群i conflictelor transilv<nene.  
Se prevede înfiin郡area (construirea 群i dotarea)  unui complex muzeal nou în jude郡ul Cluj, în 
zona rural<, parte a zonei metropolitan, ca extindere a Muzeului Na郡ional de Istorie a 
Transilvaniei, care prezint< în format fizic 群i digital istoria tuturor etniilor care au tr<it pe 
teritoriul Transilvaniei de-a lungul istoriei, modul lor de interac郡iune 群i convie郡uire.  
Se prevede depozitarea, conservarea, restaurarea 群i digitalizarea patrimoniului Muzeului 
Na郡ional de Istorie a Transilvaniei, realizarea expozi郡iilor interactive, crearea de module de 
educa郡ie muzeal< 群i de cunoa群tere a patrimoniului pentru 群colile 群i institu郡iile de cultur< din 
România, 群i dezvoltarea unui centru al comunit<郡ii în vederea p<str<rii 群i dezvolt<rii 
identit<郡ilor, pentru o mai bun< cunoa群tere a istoriei comune.  
Zona în care va fi construit obiectivul se afl< în apropiere de ora群ul Cluj, în cea mai mare 
comun< din România, Flore群ti. Suprafa郡a pus< la dispozi郡ie de Consiliul Local (CL) Flore群ti 
este de  12000 mp, aproximativ 30 de procente fiind ocupat de amprenta viitoarei construc郡ii 
(c. 3000 mp). Aceasta va avea un total de 8000 mp, desf<群ura郡i pe trei niveluri cu dimensiuni 
variabile. Zonele adiacente vor fi ocupate de c<i de acces, parc<ri 群i „zone verzi”, în care vor 
fi desf<群urate alte activit<郡i culturale. În afar< de suprafe郡ele aminite CL mai dispune în zon< 
de câteva hectare de teren, având în plan dezvoltarea acolo de activit<郡i cultural, sportive 群i 
educative. În apropiere de obiectiv va fi amenajat< din fondurile CL Flore群ti o parcare de mai 
mari dimensiuni. Accesul în aceast< zon< este facil, ajungând pân< în apropiere inclusiv 
mijloacele de transport în comun, iar re郡elele tehnico edilitare (ap<, canal, curent, gaz etc.) sunt 
în imediata vecin<tate a parcelei destinate construirii obiectivului. Consturile totale ale 
construc郡iei sunt estimate de 1500 €/mp, cu un total de 15.000.000 € f<r< TVA (proiectare + 
execu郡ie lucr<ri+dot<ri), din care 12.000.000 € f<r< TVA destina郡i proiect<rii 群i execu郡iei, iar 
3.000.000 € f<r< TVA dot<rilor. 
Gradul de accesibilitate la patrimoniului cultural este aproape inexistent în România, principiul 
de “cultur< comun<” (shared culture) fiind cvasi-necunoscut. Or, acesta, dac< este ridicat, poate 
genera cre群tere economic< prin locuri de munc< create, prin turism cultural, prin creativitatea 
群i inovarea pe care le înlesnesc, dar 群i prin dezvoltarea de pareteneriate cu mediul privat. st
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Muzeul Na郡ional de Istorie a Transilvaniei (MNIT) p<streaz< 群i acumuleaz<, de peste 150 de 
ani, valori ale civiliza郡iei transilv<nene. Principiile formulate de fondatorii muzeului: 
cunoa群terea 群i promovarea culturii transilv<nene, sprijinirea 群i dezvoltarea material< a 
patrimoniului muzeal. MNIT de郡ine o colec郡ie de 457806 de bunuri culturale arheologice, 
istorice, numismatice, documentare, memorialistice, artistice etc, fiind al doilea muzeu din 郡ar< 
din puncul de vedere al m<rimii 群i importan郡ei patrimoniului cultural mobil de郡inut. Spa郡iile în 
care sunt depozitate aceste obiecte sunt insuficiente 群i necesit< mari investi郡ii care presupun 
instala郡ii de control al temperaturii, umidit<郡ii, asigurarea ventila郡iei, mobilier modular mobil, 
refacere spa郡ii de acces, ramp< înc<rcare-desc<rcare, utilaje pentru manipulare/transport 
mecanizat. 
Depozitele permanente cât şi cele amenajate temporar au un indice de ocupare de 100%. 
Datorit< specificului muzeului, patrimoniul se îmbog<郡e群te permanent ca urmare a descoperirii 
de noi artefacte în urma cercet<rilor arheologice efectuate. Se adaug< problemele legate de 
laboratoarele de conservare 群i restaurare ale MNIT. Pe lâng< insuficien郡a spa郡iului în raport cu 
num<rul mare de bunuri culturale asupra c<rora trebuie intervenit, o serie de probleme de ordin 
tehnic fac dificil< func郡ionarea în condi郡ii competente: laboratorul func郡ioneaz< în prezent în 
spa郡ii improprii, care nu au fost desemnate de la început a fi folosite în acest scop, ci au fost 
modificate 群i adaptate ulterior (cl<direa a func郡ionat ca 群i proprietate personal<). Astfel, spa郡iul 
nu poate fi prev<zut cu dot<rile optime necesare, cu titlul de permanen郡<, neavând nici suprafa郡a 
necesar<, nici acces facil, nici deschideri de dimensiuni acceptabile, nici instala郡ii moderne. 
Este, astfel, necesar existen郡a unui spa郡iu de dimensiuni 群i cu dot<ri adecvate, special proiectat 
spre a deservi un Laborator de Restaurare, dotat cu sisteme de înc<lzire, ventilaYie, control al 
microclimatului şi mobilier 群i suprafe郡e de lucru adaptate criteriilor optime de func郡ionare, 
compartimentat în spa郡ii de interven郡ii, carantin<, tranzit, depozitare de materiale, birouri, cu 
acces facil 群i deschideri de dimensiuni mari. Extrem de important este aspectul proximit<郡ii 
Laboratorului de conservare 群i restaurare fa郡< de depozitele muzeului. 
Viziunea holistic< asupra patrimoniului include patrimonial tangibil 群i intangibil, de aceea 
crearea spa郡iului pe care-l propun ofer< nu doar accesul direct la patrimonial mobil, dar 群i 
integrarea într-un peisaj natural 群i istoric potrivit. 
Noul muzeu va fi cl<dit pe trei piloni doctrinari, corespunzând celor trei roluri fundamentale: 

- democratizarea accesului la patrimoniu/cultur<; 

- protejarea 群i valorificarea resursei culturale; 

- revitalizarea comunit<郡ii. 

Cl<dit astfel, muzeul poate aduce cele mai remarcabile 群i sustenabile valori în cadrul unei 
comunit<郡i în c<utarea lor: identitate, cultur<, incluziune. Nevoia de a contracara aceast< stare 
imobil< de fapt a dus la elaborarea modelului muzeal de „depozit muzeal deschis” sau „open 
storage museum”, ca un efort pentru „democratizarea” accesului la patrimoniul muzeal. Astfel, 
se va revitaliza un spa郡iu periurban aflat într-o caren郡< identitar<, la un pas de a se transforma 
în handicap 群i care s< protejeze 群i valorifice sustenabil patrimoniul excep郡ional al istorie 
Transilvaniei. Proiectul vrea s< r<spund< mai multor nevoi comunitare: 

- democratizarea accesului la patrimoniu; 
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- revitalizarea unei zone periurbane; 

- protec郡ia 群i valorificarea în mod sustenabil a patrimoniului; 

- „motor” comunitar – „spa郡iu al culturii” –social, al comunic<rii, incluziunii 群i coeziunii;  

- înzestrare identitar< (sense of belonging); 

- accesibilizare a spa郡iului cultural; 

- educa郡ie pentru patrimoniu; 

 Estimarea necesarului pentru noul centru, care s< deserveasc< toate func郡iunile necesare 
este aproximativ 8.000 mp: 

- Minim 2500 mp necesari pentru diferitele depozite; 

- Minim 1000 mp necesari pentru spa郡iile dedicate laboratoarelor; 

- Minim 500 mp pentru spa郡ii de acces 群i depozitele de tranzit; 

- Minim 1000 mp pentru spa郡ii auxiliare (depozite de proximitate, spa郡ii de relaxare 

pentru vizitatori); 

- Minim 1000 mp pentru vestiare, cafeteria, s<li multimedia, c<i de acces, toalete, lifturi; 

- Minim 2000 mp pentru spa郡ii expozi郡ionale temporare 群i s<li de pedagogie muzeal<; 

   La acestea se adaug< necesarul de dot<ri, echipamente, mobilier etc. 

 

Valoare investi郡iei: 15 milioane euro f<r< TVA. 
 

2. Muzeul Na郡ional de Istorie a Evreilor 群i al Holocaustului din România.  
Se prevede înfiin郡area (construirea 群i dotarea) unui complex muzeal, care are drept scop 
prezentarea 群i promovarea istoriei, a culturii 群i a tradi郡iilor comunit<郡ilor evreie群ti în contextul 
proceselor de modernizare a României, inclusive în format digital. În septembrie 2016, prin 
Hot<rârea Guvernului nr. 625/2016, Institutul Na郡ional pentru Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel“ a fost îns<rcinat cu organizarea, coordonarea 群i înfiin郡area viitorului 
muzeu.  Prin Legea nr. 174 din 2019, cl<direa Banloc-Goodrich, situat< pe Calea Victoriei nr. 
218, a fost transferat< în administrarea Institutului Na郡ional pentru Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel”, în vederea realiz<rii viitorului muzeu.  Suprafa郡a total< construit< va 
fi de 10.397 mp, cheltuielile de construc郡ii 群i montaj sunt de 1785 euro/mp. Din PNRR se 
prevede finan郡area lucr<rilor de construc郡ie 群i montaj în valoare de 15 milioane de euro f<r< 
TVA. 
În 2016, Institutul Na郡ional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”  a fost 
desemnat de c<tre Guvernul României s< coordoneze organizarea Muzeului Na郡ional de Istorie 
a Evreilor 群i al Holocaustului din România (MNIEHR). 
 

Scopul muzeului este promovarea istoriei, a culturii 群i a tradi郡iilor comunit<郡ilor evreie群ti din 
România. Nara郡iunea expozi郡iei permanente focalizeaz< destinul popula郡iei evreie群ti în 
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contextul istoriei moderniz<rii Romîniei.  Important de men郡ionat c< România, în perioada 
interbelic< avut a treia cea mai mare comunitate evreiasc< din Europa, dup< Polonia 群i URSS. 
Vorbim despre 752.000 de evrei care au reprezentat pu郡in peste 4% din popula郡ia total< a 郡<rii. 
Merit< de asemenea subliniat faptul c< în România a existat o diversitate foarte interesant< a 
comunit<郡ilor sale evreie群ti: Ashkenazi (în Moldova 群i 軍ara Româneasc<), Sephardim (sudul 
României), iar din perspectiv< religioas< ei erau Ortodoc群i (Marmorosh) 群i Neologi 
(Transilvania). Ast<zi, în România tr<iesc pu郡in peste 3.000 de evrei. 
Crearea acestui muzeu este o ac郡iune extrem de complex< care va îmbina colectarea 
documentelor, artefactelor de mari 群i mici dimensiuni, care s< reflecte diversitatea istoriei 
comunit<郡ilor evreie群ti din România, cu fotografii 群i medalioane a zecilor de personalit<郡i care 
au îmbog<郡it cultura, economia 群i tehnica româneasc<.  
Muzeul Na郡ional de Istorie a Evreilor 群i al Holocaustului din România va r<spunde necesit<郡ii 
de a completa golul existent în societatea româneasc< la nivel de cuno群tin郡e pentru a în郡elege 
ce înseamn< diversitate, multiculturalitate, iar pe termen lung, prin activit<郡ile sale, va cotribui 
群i la efortul de combatere a discrimin<rii 群i antisemitismului. 
Activit<郡ile care se vor desf<群ura în cadrul viitorului muzeu (de cercetare, educa郡ionale 群i 
culturale) se adreseaz< diferitelor categorii de public: cercet<tori, exper郡i, profesori, studen郡i, 
atât noii genera郡ii, cât 群i seniorilor.  
Cl<direa destinat< pentru Muzeu este veche si trebuie modernizat< constructiv 群i reconfigurata 
pentru a împlini func郡iunile unui muzeu modern.  
În cadrul muzeului publicul va putea vizita: 
 

 Expozi郡ia permanent< care va ilustra prin mijloace interactive 群i atr<g<toare istoria, 

tragedia 群i evolu郡ia comunit<郡ii evreilor din România începând cu mijlocul secolului al 

XVII-lea pân< în prezent. De asemenea, se va urm<ri 群i prezentarea contribu郡iei evreilor 

la modermizarea 群i dezvoltarea 郡<rii. O component< important< a muzeului este 

nara郡iunea despre Holocaust, secven郡< a istoriei recente prea pu郡in cunoscut< 群i 

acceptat<. 

 

 Expozi郡ii temporare care vor fi organizate de Muzeu sau în parteneriat cu alte institu郡ii 

culturale sau persoane fizice. 

 

Prin mijloace moderne 群i interactive precum Holograme, VR (realitate virtual<), canale multi-
media, se dore群te ca expozi郡ia s< fie cât mai interactiv<, iar publicul s< devin< parte din poveste 
群i s< se simt< mai aproape de evenimentele semnificative din istoria comunit<郡ilor evreie群ti din 
România. Practic scopul este de a clarifica anumite aspecte legate de imaginea evreului în 
societate, dar 群i de a netezi asperit<郡i de a dilua prejudec<郡i reluate de-a lungul timpului din 
comoditate 群i necunoa群tere.  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.IV.2 TpdigB ｧi Cp<mpdă 

 

 

 

Conceput într-o viziune modern<, muzeul va include, un centru media multifunc郡ional 
echipat pentru activit<郡i culturale, educa郡ionale 群i de cercetare, care va oferi vizitatorilor o 
experien郡< unic< în înv<郡area culturii 群i istoriei comunit<郡ii evreie群ti din România. Muzeul î群i 
propune s< dezvolte cât mai multe programe educa郡ionale, seminarii 群i ateliere pentru studen郡i, 
profesori 群i exper郡i, precum 群i activit<郡i creative, artistice, inclusiv mini-concerte, spectacole 
de teatru, proiec郡ii de filme 群i lans<ri de c<r郡i. Un accent deosebit se va pune pe programe pentru 
copii 群i tineri, special gândite în concordan郡< cu segmentul de vârst< c<ruia i se adreseaz<.   
De asemenea, în cadrul Muzeului vor func郡iona o bibliotec< 群i un centru de cercetare. Prin 
bibliotec< 群i arhiv< publicul interesat va avea la dispozi郡ie un variat fond documentar 
(înregistr<ri arhivistice, atlasuri, biografii, enciclopedii, tezaure, monografii istorice ale 
evreilor din România 群i regiunile române群ti, jurnale, dic郡ionare, c<r郡i despre istoria 
Holocaustului din România, microfilme cu documente române群ti etc.). Centrul de cercetare va 
dezvolta temele abordate în Expozi郡ia Permanent<, iar unul dintre obiective este de a colecta, 
documenta 群i cerceta artefacte subiecte care s< ilustreze cultura, civiliza郡ia, istoria evreilor din 
România.  
Acest muzeu î群i propune s< prezinte în modalit<郡i accesibile 群i pe în郡elesul tuturor modul de 
via郡< al evreilor, institu郡iile lor specifice 群i via郡a lor comunitar<. Un alt aspect important este 
expunerea modului în care comunit<郡ile evreie群ti au participat la via郡a 群i istoria României. 
Nara郡iunea Expozi郡iei Permanente porne群te din secolul al XVII-le 群i se opre群te în actualitate.  
 

În cadrul muzeului vor fi prezentate 群ase perioade istorice: 

 

1. Antichitate (pe scurt pentru a marca diferen郡ierea iudaism-cre群tinism), 

2. Ev Mediu Timpuriu, 

3. Epoca medieval< – pân< la 1830, 

4. Perioada Modern< – pân< la 1918 (de la Regulamentele organice din 1832 pân< la 

1918), 

5. Terminarea Primului R<zboi Mondial pân< la sfâr群itul celui de al Doilea R<zboi 

Mondial (de la 1918 pân< la 1945), 

6. Perioada 1945 pân< în post-comunism (perioada postbelic< pân< în postcomunism). 

 

În urma recomand<rilor f<cute în cadrul Expertizei tehnice desf<群urate înainte de lansarea 
Concursului interna郡ional de SoluМii pentru amenajarea expoziМiei permanente Кi a spaМiilor 
conexe a Muzeului Na郡ional de Istorie a Evreilor 群i al Holocaustului din România a fost stabilit 
un deviz estimativ, prezentat de mai jos: 
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No. Denumire servicii Valoare 

estimată TVA 

exclus 

Valoare 

egmiBamă  TVA 

inclus 

Sursa fondurilor 

1 Lpcdădi CぱM 
はcHCgmdpcｨie ｧi 
BHCmadeひ aeCmdp 
deabi<imade ｧi 
cHCgH<idade 

15.595.500 

EUR 

18.447.515.29 

EUR 

15.000.000 EUR 

FHCdpdi EpdHaeCe 
adiC P<aCp< 
NaｨiHCa< de 

Reddegade ｧi 
Reｻi<ieCｨă 

3.447.515.29 EUR 

GpｬedCp< RHBâCiei 

ねdHCaｨii 

2 Lpcdădi de aBeCajade 
eｲaHｻiｨie aedBaCeCmă 

12.150.000 

EUR 

14.371.826.11 

EUR 

GpｬedCp< RHBâCiei 

ねdHCaｨii 

3 Che<mpie<i diｬedge 4.161.825 EUR 4.922.882.78 

EUR 

GpｬedCp< RHBâCiei 

ねdHCaｨii 

4* Lpcdădi de adHiecmade îC 
ｬededea eｲecpｨiei 

832.365 EUR 984.577.70 

EUR 

GpｬedCp< RHBâCiei 

ねdHCaｨii 

 TOTAL 33.103.690 

EUR 

38.726.801.88 

EUR 

 

 

*Stadiul de lucr<ri de proiectare în vederea execu郡iei este în desf<群urare: concursului 
interna郡ional de Solu郡ii pentru amenajarea expozi郡iei permanente 群i a spa郡iilor conexe s-a 
încheiat, urmând ca proiectul s< fie predat în 2021-2022.  
 

Finan郡area solicitat< 

Faza de Lucr<ri C+M (construcМie Кi montare) pentru reabilitare Кi consolidare, poate fi 
finan郡at< cu suma de 15.000.000 EUR f<r< TVA din Fonduri Europene prin Planul Na郡ional de 
Redresare 群i Rezilien郡<. 
Restul sumei pân< la 38.726.801,88 va fi suportat< din bani proveni郡i de la bugetul de stat 群i 
dona郡ii. 
 

3. Timi群oara Capital< European< a Culturii: Memorialul Revolu郡iei-decembrie 
1989.   

 În corelare cu proiectul Timi群oara Capital< European< a Culturii devine indispensabil< crearea 
unor programe atractive în domeniul turismului 群i inventarierea principalelor obiective turistice 
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din ora群. În acest context, un pilon principal este crearea/dezvoltarea unui Program de 
valorificare a patrimoniului cultural local al Revolu郡iei din 1989., inclusiv în format digital 群i 
promovarea acestuia în mediul online. Acest program va avea 4 elemente, implementarea 
acestora fiind sarcina Prim<riei municipiului Timi群oara.  

T.Rev89 // Respect 89  
Traseul Revolu郡iei din Decembrie  1989 în Timi群oara 

Concept:  
Creionarea unui Traseu al  Revolu郡iei din 1989 care are ca scop regândirea modului în care 
este reflectat< revolu郡ia în spa郡iul public. Acest traseu îl vom valorifica prin reamenajarea 
spa郡iilor publice, a locurilor fierbinYi ale acelor zile din decembrie 1989: Pia郡a Maria, Podul 
Maria, Pia郡a Victoriei (Zona dintre prim<rie şi catedral< este una dintre cele mai „fierbinYi” pe 
harta RevoluYiei), Opera (Palatul Culturii), Pia郡a Libert<郡ii, Pia郡a Sf. Gheorghe, fostul sediu 
judeYean al P.C.R. (actuala prefectur<), Podul Decebal, Parcul Poporului 群i ”Complexul 
Memorial” din Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei. (cost estimat: 2,4 milioane EUR) 
Activit<郡i propuse: marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei; 
dezvoltarea de infrastructur< la scar< mic< (puncte de odihn<, locuri de belvedere), 
ecologizare, igienizare 群i reabilitare peisagistic< a zonelor cu impact negativ.  

Situa郡ia actual<:  
Memoria revolu郡iei este reflectat< în spa郡iul public doar prin monumente de for public 
amplasate punctual în zonele relevante pentru evenimentele din 1989. Valorile revolu郡iei nu 
se reflect< în spa郡iul public dincolo de o comemorare prin memorie a evenimentelor, spa郡iile 
urbane aferente nu ofer< o calitate urban< care s< permit< locuitorilor 群i vizitatorilor s< 
parcurg< traseul pe jos sau cu bicicleta, s< se poat< opri în siguran郡<, s< poat< petrece timp în 
ele, s< comunice 群i s< se informeze despre revolu郡ia din 1989. Infrastructura spa郡iului public 
din zonele marcante ale revolu郡iei are nevoie de modernizare 群i de un mod de a marca 
evenimentele revolu郡iei ca parte a experien郡ei de zi cu zi a ora群ului respectiv a capitalei 
culturale 2021/2023.  

Obiective:  

1. Memorie 群i experien郡a direct< a istoriei:  
Punctele în care s-a petrecut schimbarea României în 1989 vor deveni punctele din care va 
începe transformarea Timi群oarei odat< cu Capitala Cultural< European<. Aceste spa郡ii devin 
proiecte pilot pentru spa郡iul public Timi群orean 群i se transform< în exemple de bun< practic< 
privind accesibilitatea, ambientul urban, iluminat public 群i ambiental, signaletic< 群i marcaj, 
accesibilitate velo 群i pietonal<, marcaj turistic, documentare istoric<. În combina郡ie cu 
tehnologia AR efectul de documentare 群i experien郡a direct< a evenimentelor din 1989 în 
locurile reale de desf<群urare devine parte din experien郡a Timi群oara Capital< Cultural<, 
aducând tehnologia în prim plan. Sistemul de iluminat ambiental specific traseului va folosi 
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tehnic< de ultim< genera郡ie bazat< pe tehnologie IoT, senzori de mi群care 群i lumin<, 
transformând experien郡a acestor spa郡ii istorice pentru publicul Timi群orean 群i interna郡ional.  

2. Con郡inut creat de comunitate, IoT, AR 群i Open Data:  
Includerea unor senzori de identificare a num<rului de persoane, a vitezei de trecere sau 
timpilor de citire a informa郡iilor, respectiv timpii de repaos în aceste spa郡ii va permite 
ajustarea con郡inutului documentar specific, dar 群i tragerea de concluzii despre modul în care 
cet<郡enii folosesc spa郡iul public per ansamblu, dincolo m<sur<tori de trafic. Furnizarea 
acestor date în sistem open data va permite inclusiv unor proiecte comunitare s< creeze 
con郡inut 群i s< utilizeze infrastructura de senzori, mijloace de informare, iluminat ambiental 
pentru a crea con郡inut propriu în vederea comemor<rii evenimentelor din decembrie.  

M<suri valabile pentru toate zonele de interven郡ie: 
 

• Elaborarea unui concept 群i standard de identitate comemorativ<, documentar< 群i 

turistic< unitar pentru traseul Revolu郡iei, cu elemente de signaletic< în limbaj grafic 群i 

vizual unitare valabile în orice mediu, pregnante 群i unice în contextul European. 

Traseul revolu郡iei din Timi群oara trebuie s< aib< poten郡ialul de a deveni un Brand 

recognoscibil.  

• Marcarea unor evenimente la scara evenimentului istoric din spa郡iile respective, prin 

interven郡ii mici, durabile 群i marcante. Poate fi urma unui glon郡, locul unei arest<ri, 

locul în care s-au aflat dispozitivele de represiune ale armatei 群i securit<郡ii, locul din 

care prima oar< s-a strigat Libertate sau Jos CeauКescu.  

• Signaletic< de marcare a direc郡iilor traseului de manier< unitar<  

• Aplica郡ie mobil< cu func郡iuni tip Augmented Reality (AR) 群i con郡inut media aferent 

care s< permit< suprapuneri de material media original din perioada revolu郡iei cu 

spa郡iul fizic de ast<zi în real time, bazat pe geo loca郡ie 群i marker fizic dup< caz.  

• Catalog unitar de mobilier urban, corpuri de iluminat 群i signaletic<, specific acestei 

rute.  

• Introducerea ca parte a identit<郡ii traseului a unui Light design specific rutei, care s< 

diferen郡ieze prin intensitate 群i culoare locurile relevante pentru memoria comun< 

• Marcarea prin instala郡ie audio-video interactiv< a unor locuri specifice. (Sunete 

înregistrate la revolu郡ie ce pot fi redate prin aplica郡ie sau difuzoare direc郡ionale ce 

reac郡ioneaz< la senzori de apropiere sau NFC devices prin aplica郡ia T.Rev89.  st
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Zone de interven郡ie 群i m<suri specifice 

Tipuri de interven郡ii propuse în func郡ie de loc: 

  

• Interven郡ii complexe ce cuprind reconfigurarea profilului stradal, refacere pavaje, 

trecere în subteran a infrastructurii de re郡ele, iluminat public, etc.  

• Interven郡ii punctuale ce cuprind amplasarea de mobilier urban, refacerea pavaje la 

scar< redus<, amplasarea de mijloace informative audio-video sau fizice, amplasarea 

de vegeta郡ie.  

 ZHCa  
ｧi miap< Băgpdi<Hd 
adHapge 

DeficieCｨe Măgpdi  

1.  Pｨaさ Madia  

ZHCa ┶ a Reｬ┾┿さ 
Aici ge adHapC 
Băgpdi cHBa<eｲe 
de BHdedCiｻadeさ  

ICfdagmdpcmpdăし 
deｨe<e <a gpadafaｨăし 
fidideし dHBeCip 
apb<ic de fHadme 
adHagmă ca<imameし 
BHCpBeCm de fHd 
apb<ic Cedegmapdamし 
i<pBiCam apb<ic 
aadHaae iCeｲigmeCmし 
acceg aiemHCa< 
dedpgさ  

MHdedCiｻade gaaｨip apb<ic 
iCc<pｻâCdす aaｬajeし deｨe<e cpdeCmし 
deｨe<e me<ecHBpCicaｨiiし i<pBiCam 
apb<icし i<pBiCam adhimecmpda< 
はBigedica RefHdBamă a aagmHdp<pi 
Lagｻ<H TH:egひし băCciし ciｧBeaし aaCHp 
iCfHdBamiｬさ Regmapdade BHCpBeCm 
fHd apb<icさ  

2.  PHdp< ┷┼ 
DeceBbdie  

Măgpdi apCcmpa<eし 
aBbieCma<e ｧi de 
iCfHdBadeさ  

Acmpa< H bpcamă de 
mdHmpad cp <ăｨiBe 
Bai Badeし cade 
acHBHdeaｻă haHmic 
e<eBeCme de fHd 
apb<icし cHBedｨ ｧi 
apb<icimame gmdada<ă 
fădă <egămpdă cp 
caCa<p< Begaさ  

ReHdgaCiｻadea gaaｨip apb<ic ｧi 
apCede îC ｬa<Hade bpgmし cp <Hc de 
ｧedede ｧi i<pBiCam aBbieCma<さ 
Refacedea mdecedii de aiemHCi ｧi 
accegibi<iｻadea <Hcp<piさ  Refacedea 
<egămpdii cp adHBeCada Begaさ  

3.  Piama VicmHdiei ね 
Camedda<a 
MimdHaH<imaCa  

Măgpdi apCcmpa<eし 
aBbieCma<e ｧi de 
iCfHdBadeさ 

ZHCa îC cpdg de 
aBeCajade 
BiCiBa<ăさ 

SigCa<emicăし BHbi<ied pdbaC ｧi 
i<pBiCam aBbieCma<さ Agigpdadea 
iCfHdBaｨii<Hd gaecifice <Hcp<pi adiC 
aaCHp iCfHdBamiｬ ｧi e<eBeCme 
iCfHdBamiｬe dea<iｻame diC Bamedia<e st
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dpdabi<e aBa<agame îC aaｬaj gap 
dpaă caｻさ  

4.  Piama VicmHdiei ね 
Pa<amp< Cp<mpdii  

ZHCa BadcaCmă a 
Reｬ┾┿さ Aici ge 
adHapC Băgpdi 
cHBa<eｲe de 
BHdedCiｻade 
cdeadea pCpi 
ceCmdp de 
dHcpBeCmade 
mpdigmic 

ZHCă ce ｬa fi aadme a 
pCpi adHceg de 
BHdedCiｻade ｧi ade 
CeｬHie de iCmegdade 
îC mdagep< deｬH<pｨieiさ 
Egme iBaHdmaCm ca 
îCaiCme de a îCceae 
aceagmă 
BHdedCiｻade a 
ｻHCeiし cHCceamp< 
mdagep<pi ｧi 
adHiecmp< mdagep<pi 
gă fie deja biCe 
defiCimeさ  

Pagajp< gpbmedaC 
diC faｨa Pa<amp<pi 
Cp<mpdii Cp egme 
pmi<iｻam <a Hda 
acmpa<ăさ  

SigCa<emicăし BHbi<ied pdbaC ｧi 
i<pBiCam aBbieCma<さ Agigpdadea 
iCfHdBaｨii<Hd gaecifice <Hcp<pi adiC 
aaCHp iCfHdBamiｬ ｧi e<eBeCme 
iCfHdBamiｬe dea<iｻame diC Bamedia<e 
dpdabi<e aBa<agame îC aaｬaj gap 
dpaă caｻさ 

ABeCajadea îC ga<edia gpbmedaCă a 
pCpi ceCmdp de dHcpBeCmade 
mpdigmică degade eｬeCiBeCme<e 
deｬH<pｨieiし ca aadme a MeBHdia<p<pi 
ReｬH<pｨiei diC DeceBbdie ┷┿┾┿さ  

5.  Piama Libedmamii  

Măgpdi apCcmpa<eし 
aBbieCma<e ｧi de 
iCfHdBadeさ 

ZHCă aBeCajamă diC 
apCcm de ｬedede a< 
gaaｨip<pi apb<icし 
adiaceCm ge af<ă 
ｬiimHdp< Mpｻep a< 
ReｬH<pｨiei diC 
DeceBbdie ┷┿┾┿  

SigCa<emicăし BHbi<ied pdbaC ｧi 
i<pBiCam aBbieCma<さ Agigpdadea 
iCfHdBaｨii<Hd gaecifice <Hcp<pi adiC 
aaCHp iCfHdBamiｬ ｧi e<eBeCme 
iCfHdBamiｬe dea<iｻame diC Bamedia<e 
dpdabi<e aBa<agame îC aaｬaj gap 
dpaă caｻさ Aceagmă ｻHCă de 
iCfHdBade ｬa <pa fHdBa pCei 
eｲaHｻiｨii îC aed <ibedし îC ｬeciCămamea 
ｬiimHdp<pi Mpｻepし cpdamHdiam de 
Bpｻep ca aadme a mdagep<pi 
ReｬH<pｨiei diC TiBiｧHadaさ  

6.  Piama Sfさ 
GheHdghe  

Măgpdi apCcmpa<eし 
aBbieCma<e ｧi de 
iCfHdBadeさ 

ZHCă aBeCajamă diC 
apCcm de ｬedede a< 
gaaｨip<pi apb<icし 
adiaceCm ge af<ă 
gmampia Sfさ 
GheHdgheさ  

SigCa<emicăし BHbi<ied pdbaC ｧi 
i<pBiCam aBbieCma<さ Agigpdadea 
iCfHdBaｨii<Hd gaecifice <Hcp<pi adiC 
aaCHp iCfHdBamiｬ ｧi e<eBeCme 
iCfHdBamiｬe dea<iｻame diC Bamedia<e 
dpdabi<e aBa<agame îC aaｬaj gap 
dpaă caｻさ st
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7.  CHCgi<ip< 
JpdeｨeaC TiBig  

ZHCă BadcaCmă a 
eｬeCiBeCme<Hdし 
de aici g-au 

adpCcam ae geaB 
aHdmdeme<e 
cpa<p<pi 
Ceapｧegcpさ 
Măgpdi cHBa<eｲeさ  

ZHCă <iagimă de 
BHdedCiｻade îC 
p<miBe<e deceCiiし 
g<abă accegibi<imame 
aiemHCa<ăし 
mdaCgfHdBamă îC 
aadcade Bai Bp<m 
decâm Bp<eｬaddさ  

MHdedCiｻade gaaｨip apb<ic 
iCc<pｻâCdす aaｬajeし deｨe<e cpdeCmし 
deｨe<e me<ecHBpCicaｨiiし i<pBiCam 
apb<icひし băCciし ciｧBeaし aaCHp 
iCfHdBamiｬさ Regmdpcmpdade gaamip 
apb<ic adiC decHCfigpdadea caii 
cadHgabi<eし defacedea i<pBiCam 
apb<icし deｨe<e ｧi aaｬajeさ  

8.  Padcp< PHaHdp<pi 
ｧi PHdp< Deceba< ね 
Băi<e NeampC  

Se adHapC Băgpdi 
apCcmpa<e de 
deaBeCajadeさ  

ZHCe îC cade ap 
eｲigmam cHddHaCe 
Bi<imade ｧi 
digaHｻimiｬe de 
deadegipCeし îC cade 
ap Bpdim HaBeCiさ 
Acmpa< ｻHCe 
CeaBeCajame îC 
p<miBii ｻece aCiさ  

MHdedCiｻade BiCiBă a gaaｨip apb<ic 
iCc<pｻâCdす aaｬajeし deｨe<e cpdeCmし 
deｨe<e me<ecHBpCicaｨiiし i<pBiCam 
apb<icひし băCciし ciｧBeaし aaCHp 
iCfHdBamiｬし aBeCajade ｻHCă ｬedde 
de biHmHa pdbaC はîC adeBiedăひさ 
Refacedea cHCeｲipCii cp CaCa<p< 
Bega ｧi iCmegdade cp ｬiimHdp< adHiecm 
de ICe< ┸ cp adHfi< de bp<eｬaddさ  

9.  CiBimidp< EdHi<Hd  Acmpa< aCgaBb<p< 
egme îC iCciCma 
ciBimidp<pi ｻHCe<e 
iBediam adiaceCme 
fiiCd degdadame ｧi 
CeaBeCajame はîC 
gaecia< ｻHCa de 
acceg ｧi ｻHCe<e diC 
faｨa ciBimidp<piひさ ÎC 
ｬeciCămame g-a 

cHCgmdpim pC Ma<<し 
accegp< diCgade 
acegma Cp egme 
mdamamし aCgaBb<p< 
fiiCd a<agam îCmd-H 
aHｻiｨie iCgdamăし gdep 
accegibi<ă damHdimă 
pCei gmdăｻi ce Cp ade 
Badcaje gpficieCme 
de biCe cHCfHdBame 
aeCmdp aiemHCiさ  

ICmegdadea aCgaBb<p<pi acmpa< îC 
cHCceamp< ideCmimad ｧi de aBeCajade 
a Tdagep<pi Reｬ┾┿し agigpdadea 
accegibi<imăｨii diCgade ｻHCa Ma<< adiC 
decHCfigpdadea iCmedgecｨieiし a 
mdecedi<Hd aiemHCa<eし <ădgidea 
mdHmpade<Hd îC apCcme de mdecede 
defacedea dHBeCip<pi apb<ic diC 
faｨa iCciCmei ciBimidp<piさ 
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10.  Ca<ea Madmidi<Hd  Ca<ea Badmidi<Hd 
egme pC <Hc de 
mdaCｻim acpBし H 
iCmedgecｨie apmedCic 
cidcp<amă îC cade ap 
Bpdim adiBii HaBeCi 
diC miBap< 
deｬH<pｨieiさ Eda ｻHCa 
de iCmdade diCgade H 
pCimame Bi<imadăさ Ap 
fHgm didicame 
adiBe<e badicadeさ  

ReHdgaCiｻadea BiCiBă a pCei ｻHCe 
aiemHCa<e ｧi ｬedｻiし cp iCmegdadea îC 
cHCceamp< mdagep<piし cdeadea pCpi 
<Hc cade gă Badcheｻe eｬeCiBeCme<e 
ｧi gă fie cHCecmam de mdagep adiC 
Bij<Hace Bedia ｧi ｬiｻpa<eさ Egme pC 
apCcm îCdeaădmam faｨă de degmp< 
Hbiecmiｬe<Hd ｧi Cp ｬa apmea face 
aadme diCmd-pC mdagep aiemHCa< 
┷┶┶½しし dad iCc<pdedea egme 
Hb<igamHdie adiC de<eｬaCｨa <Hcp<pi 
aeCmdp eｬeCiBeCme<e de ampCciさ 
Umi<iｻadea IHT ｧi AR ｬa aedBime ca 
eｲaedieCｨa <Hcp<pi gă fie aedceapmă 
îC cipda digmaCｨei fiｻice ca aadme diC 
mdagep< Reｬ┾┿さ  

Vizualizare traseu:  
Traseul în sine va fi marcat digital 群i fizic prin elemente informative 群i de direc郡ionare, prin 
iluminat ambiental.  
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Buget estimativ:  
 

Loca郡ie UM Suprafa郡a Cost UM  Cost Total 

P-郡a Maria mp 5100 350,00 € 1.785.000,00 € 

Podul Maria mp 570 200,00 € 114.000,00 € 

P-郡a Victoriei mp 600 1.500,00 € 900.000,00 € 

P-郡a Libert<郡ii mp 200 150,00 € 30.000,00 € 

P-郡a Sf. Gheorghe mp 100 150,00 € 15.000,00 € 

Prefectura mp 1800 250,00 € 450.000,00 € 

Pod Decebal mp 500 150,00 € 75.000,00 € 

Parcul Poporului mp 500 150,00 € 75.000,00 € 

Cimitirul Eroilor mp 1500 250,00 € 375.000,00 € 

Total investi郡ie 
f<r< TVA 

   3.819.000,00 € 

 

 

4. Memorialul Victimelor (Sighetul Marma郡iei) 
Muzeul de la Sighet este dedicat victimelor comunismului. Amplasat< în fosta închisoare de la 
Sighetul Marma郡iei prezint< istoria oral<, fotografii, 群i obiecte în cele peste cincizeci de s<li în 
fostele celule ale închisorii. Crearea Muzeului de la Sighet a fost precedat< şi apoi suYinut< de 
activitatea Centrului InternaYional de Studii asupra Comunismului.  Este singurul obiectiv din 
România care a ob郡inut titlul Marca Patrimoniului European. Aici se desf<群oar< ateliere, 
seminarii, simpozioane, întâlniri între victimele comunismului 群i istoricii din România 群i din 
str<inatate, dar activitatea cuprinde 群i publicarea de c<r郡i cuprinzând m<rturii, studii, statistici 
群i documente privind rezisten郡a anticomunist< 群i reprimarea ei, inclusiv în format digital 群i 
promovarea acestuia în mediul online. Proiectul are dou< componente.  
 

În componenta I se propune realizarea unui spa郡iu expozi郡ional în podul cl<dirii muzeului 
Memorialului Sighet. Suprafa郡a spa郡iului expozi郡ional va fi de 120 mp.  Cl<direa muzeului este 
în folosin郡a gratuit< a Funda郡iei Academia Civic<, conform legii nr. 95/1997, lege prin care 
Memorialul Sighet a fost declarat ansamblu de interes na郡ional. Muzeul a fost organizat în 
cl<direa fostei închisori, cl<dire construit< la sfâr群itul secolului al XIX-lea, fiind o cl<dire 
impun<toare, monument istoric. Cl<direa are 3 nivele (parter, etaj I 群i etaj II). Toate fostele 
celule au fost transformate în spa郡ii muzeale. O parte a subsolului a fost de asemenea 
transformat< în spa郡iu expozi郡ional. Rezultat al unor cercet<ri laborioase, fiecare din cele 60 de st
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celule a devenit o sal< de muzeu, în care sunt prezentate marile teme ale represiunii comuniste, 
ale distrugerii statului de drept şi înlocuirii lui printr-o construcYie de tip totalitar. 
Pentru organizarea în condi郡ii profesionale expozi郡iilor organizate prin proiecte interna郡ionale 
la Memorial este necesar un nou spa郡iu expozi郡ional. Podul cl<dirii istorice de la sfâr群itul 
secolului al XIX-lea este un amplu spa郡iu care ar putea fi amenajat pentru a fi folosit în scopuri 
muzeale. Costurile estimate pentru amenajarea spa郡iului muzeal de 120 mp este de 71.429 
euro+TVA. 

 

Etapele proiectului 

 

1. Servicii de proiectare pentru transformarea podului în spa郡iu muzeal 

2. Lucr<ri de construc郡ii  

3. Lucr<ri instala郡ii electrice 

4. Lucr<ri instala郡ii termice 群i sanitare 

5. Amenajare si utilare spa郡iu 

 

Proiectul va fi derulat 群i administrat de Funda郡ia Academia Civic<, organiza郡ie 
neguvernamental< fondat<, în 1994, cu scopul realiz<rii Memorialului Victimelor 
Comunismului. Funda郡ia Academia Civic< este persoana juridic< care administreaz< toate 
proiectele muzeografice, educa郡ionale, de cercetare, editoriale, precum 群i parteneriatele cu 
institu郡ii similare din 郡ar< 群i din Europa. Memorialul Sighet a fost declarat de statul român 
ansamblu de interes na郡ional. 
 

În componenta II se propune realizarea în imediata apropiere a Memorialului Sighet a unui 
centru multifunc郡ional unde s< se deruleze diverse programe educa郡ionale 群i de cercetare.  
Memorialul Sighet este principalul punct turistic al ora群ului Sighet. Muzeul care func郡ioneaz< 
în fosta închisoare de la Sighet este vizitat anul de zeci de mii de turi群ti. Memorialul a dezvoltat 
îns< în cei 30 de ani de activitate 群i nenum<rate proiecte educa郡ionale la care au participat mii 
de elevi 群i studen郡i. 訓coala de Var< de la Sighet (organizat< în perioada 1998-2014) a fost prima 
群coal< de var< care a avut ca tem< istoria represiunii comuniste, iar în acest proiect au fost 
implica郡i 238 de conferen郡iari din 19 郡<ri, peste 1300 de elevi 群i studen郡i din România 群i 
Republica Moldova, peste 200 de profesori de istorie din România. Pentru a putea continua 群i 
dezvolta proiectele educa郡ionale se propune realizarea unui centru multifunc郡ional care s< 
cuprind< s<li de conferin郡<, bibliotec<, o sal< de proiec郡ie pentru filme, spa郡ii de cazare.  
Componenta II presupoune achizi郡ionarea unei cl<pdiri în imediata vecin<tate a Memorialului, 
legat< istoric de cl<direa fostei închisori, fiind o fost< cl<dire administrativ< folosit< de 
gardienii închisorii (corpul de gard<). A fost folosit< în anii 90 ca fabric< de mobil<, dar în 
ultimii 10 ani a fost închis< 群i este într-o stare precar<. Transformarea acestei cl<diri p<r<site 
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într-un centru cultural 群i educa郡ional va avea un impact 群i asupra comunit<郡ii din Sighet. 
Proprietatea are o suprafa郡< construit< de 1170 mp (cl<dire DP+P 群i anexe), precum 群i un teren 
de 1800 de mp, costul de achizi郡ie al propriet<郡ii este de 450.000 de euro. Pentru transformarea 
cl<dirii în centru multifunc郡ional vor fi f<cute lucr<ri de consolidare, reabilitare, reîmp<r郡ire a 
spa郡iilor, crearea unor spa郡ii noi. Centrul va avea s<li de conferin郡<, o bibliotec<, o sal< de 
proiec郡ii, precum 群i 20 de spa郡ii de cazare. Centrul va fi folosit pentru proiectele pe teme de 
educa郡ie civic< 群i istoric< organizate în colaborare cu 群coli 群i institu郡ii culturale din 郡ar< 群i 
str<in<tate. Costurile pentru realizarea centrului multifunc郡ionale sunt estimate la 1.225.500 de 
euro +TVA la case se adaug< costul achizi郡ion<rii cl<dirii de 450.000 euro. 

 

Etapele proiectului: 

 

1. Achizi郡ia imobilului 

2. Realizarea studiilor 群i a expertizelor tehnice 

3. Servicii de proiectare pentru transformarea cl<dirii 群i amenajarea centrului 

multifunc郡ional 

4. Lucr<ri de construc郡ii (demol<ri, reabilitare, reapara郡ii) 

5. Lucr<ri de amenajare interioar< 群i utilare a spa郡iului 

6. Amenajarea parc<rii în curtea propriet<郡ii 

 

Valoiarea total< a investi郡iei este de 1.746.929 euro+TVA.  
 

5. Memorialul „Închisoarea t<cerii” Râmnicu S<rat 群i Centrul educa郡ional privind 
Comunismului în România. 

 Proiectul are în vedere restaurarea închisorii de la Râmnicu S<rat 群i amenajarea sa muzeal<, 
realizarea unei expozi郡ii permanente, 群i realizarea unui centru educa郡ional privind comunismul 
în România în vederea promov<rii memoriei comunismului 群i a consecin郡elor sale, inclusiv în 
format digital 群i promovarea acestuia în mediul online.  
Al<turi de închisori precum Sighet, Gherla sau Aiud, Râmnicu S<rat a reprezentat unul dintre 
punctele represiunii comuniste, regimul de exterminare practicat contribuind la trista sa 
reputa郡ie. 
Prin proiectul Memorialul ”Închisoarea t<cerii” Râmnicu S<rat 群i Centrul educational privind 
comunismul din România, IICCMER 群i-a propus transformarea fostului spa郡iu concentra郡ional 
într-un spa郡iu al reflec郡iei, într-un centru pentru derularea unor proiecte culturale, documentare, 
turistice. În acest context se identific< nevoia de valorificare muzeal< propus< de IICCMER 
prin prezentul proiect. st
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Scopul investitiei este de a promova un program de restaurare a monumentului istoric 群i de 
amenajare muzeal< în vederea valorific<rii turistice pentru publicul larg dar 群i pentru crearea 
de condi郡ii optime pentru speciali群tii în cercetarea crimelor comunismului. 
Obiectivele investi郡iei Memorialul ”Închisoarea t<cerii” Râmnicu S<rat 群i Centrul educa郡ional 
privind comunismul din România – din cadrul fostului penitenciar de la Râmnicu S<rat sunt 
urm<toarele: 
 

- Conservarea, consolidarea 群i restaurarea fostului Penitenciar de la Râmnicu S<rat. 

- Punerea în valoare a monumentului prin implementarea programului func郡ional 

”memorial” 群i a unui circuit specific de vizitare astfel încât amenaj<rile ce trebuie 

întreprinse s< sugereze atmosfera de izolare ce va fi prezent< pe întregul circuit de vizitare. 

- Realizarea unui centru educa郡ional privind comunismul din România în vederea promov<rii 

memoriei regimului comunist din România 群i a consecin郡elor acestuia. 

- Atragerea unui cât mai mare num<r de vizitatori, în special din rândul tinerilor, obiectiv cu 

o clar< conota郡ie educativ< pentru instaurarea respectului fa郡< de cei ce au suferit cu 

demnitate pentru c< s-au opus regimului de teroare comunist 群i pentru victimele sistemului 

respectiv. 

 

Imobilul este format din teren în suprafa郡< de 8415 mp, se afl< în proprietatea Statului Român 
în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 群i Memoria Exilului 
Românesc din anul 2007. Terenul este amplasat în intravilanul municipiului Râmnicu-S<rat. 
Imobilul este clasat  ca ansamblu monument istoric având cod LMI BZ-II-a-A-02462, sub 
numele "Fostul Penitenciar", datat sec.XIX. 
 

Total suprafe郡e interven郡ii pe construc郡ii existente: 3379 mp 

Total suprafe郡e interven郡ii construc郡ii noi: 2530 mp 

Total suprafe郡e interven郡ii propuse în cadrul investi郡iei:  5909 mp 

Valoarea total< (C+M)  este de 8.198.093  euro +TVA 

Valoarea dot<rilor: 801.907 euro +TVA 

Valoarea total< a investi郡iei: 9 milioane de euro +TVA. 

 

6. Jilava - Fortul 13.  
Prin penitenciarul Jilava – Fortul 13 au fost tranzitaYi spre alte închisori şi lag<re de munc< sau 
au fost depuşi pentru proces şi anchete majoritatea deYinuYilor politici din perioada 1948-1964. 
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De la 郡<ranii aresta郡i în 1907, pân< la revolu郡ionarii din 1989, multe categorii de detinu郡i politici 
au fost închi群i în acest fort de ap<rare transformat în închisoare. Fortul 13 a fost un loc al 
suferin郡ei 群i mor郡ii a nenum<ra郡i de郡inuti politici: intelectuali, politicieni, clerici.  
Amenajarea Fortului 13 reprezint< punerea în lumin< a tuturor destinelor frânte care au suferit 
aici pentru c< au avut opinii diferite fa郡< de majoritatea opiniei politice din fiecare perioad< la 
care facem referire. Fortul 13 va deveni un loc al memoriei celor închi群i pentru c< au avut 
curajul s< vorbeasc< liber, sau s< se împotriveasc< unui regim politic. Fortul 13 reprezint< 
spa郡iul complex din istoria României unde toate drepturile omului au fost înc<lcate rând pe 
rând, pân< la distrugerea individului.  
Cei mai mul郡i de郡inuti politici de la Jilava au fost cei urm<ri郡i 群i condamna郡i de c<tre regimul 
comunist.  
Jilava va fi amenajat din punct de vedere muzeal ca un spa郡iu al t<cerii 群i observa郡iei, un spa郡iu 
al analizei drepturilor omului înc<lcate în totalitate, n spa郡iu unde vizitatorul poate experimenta 
la nivel somatic frica, întunericul, r<ceala, umezeala, vocea celor închi群i, dar 群i spa郡iul mor郡ii 
群i suferin郡ei celor condamna郡i pentru opiniile 群i identitatea lor. 
Fortul 13 Jilava a fost construit la sfâr群itul secolului al XIX-lea f<când parte din sistemul de 
fortifica郡ii al Bucure群tiului gândit de regele Carol I. În secolul XX Fortul 13 a fost folosit ca 
închisoare de toate regimurile politice. Închisoarea din Fortul 13 a fost dezafectat< în 1990. 
Totu群i Fortul 13 a r<mas parte a complexului penitenciar Jilava, fiind în administrarea 
Administra郡iei Generale a Penitenciarelor.  
Proiectul propune transformarea acestui loc într-un exponat de istorie, de o excep郡ional< 
autenticitate, p<strând totul neschimbat, interven郡iile minime 郡inând doar de refacerea 
instala郡iilor 群i necesit<郡ile de pompare a apei pentru a nu fi inundat întregul fort. Acestui 
exponat i se va ad<uga o cl<dire nou<, un centru de vizitare construit în exteriorul Fortului, la 
suprafa郡<, în punctul de intrare în subteran. Aici va fi prezentat< istoria Fortului 13, cu sensurile 
diferitelor forme de represiune 群i cu detalii biografice ale victimelor (unele mari personalit<郡i 
care au suferit sau chiar au murit aici). Dup< aflarea informa郡iilor teoretice, vizitatorii viitorului 
muzeu vor coborî în subteran 群i vor descoperi condi郡iile incredibile – 群i insuportabile chiar 群i 
pentru câteva minute – cu propriile lor sim郡uri. Va fi cu siguran郡< unul dintre cele mai originale 
群i mai conving<toare locuri ale memoriei europene în care genera郡iile tinere vor putea s< 
în郡eleag< 群i s< simt< felul în care s-au înc<lcat drepturile omului într-o istorie care nu trebuie 
s< se mai repete. 
Pentru accesul la Fortul 13 este nevoie de un drum de acces prin exteriorul complexului 
penitenciar. Proiectul cuprinde 群i amenajarea terenului din jurul Fortului (cur<郡area 群i 
ecologizarea spa郡iului verde), crearea drumului de acces spre fort 群i amenajarea unei parc<ri, 
precum 群i amenajarea unor spa郡ii destinate vizitatorilor, spa郡ii pentru derularea unor proiecte 
educa郡ionale, spa郡ii administrative. 
Fortul 13  are o suprafa郡< la sol de cca 44000 de mp din care 15000 mp de construc郡ii accesibile. 
Terenul aferent fortului este de 10 ha. Fortul 13 Jilava este monument istoric clasa A. 
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Proiectul propus va fi derulat 群i administrat de Funda郡ia Academia Civic<, organiza郡ie 
neguvernamental< fondat<, în 1994, cu scopul realiz<rii Memorialului Victimelor 
Comunismului. Funda郡ia Academia Civic< este persoana juridic< care administreaz< toate 
proiectele muzeografice, educa郡ionale, de cercetare, editoriale, precum 群i parteneriatele cu 
institu郡ii similare din 郡ar< 群i din Europa. Funda郡ia Academia Civic< are expertiza necesar< 
realiz<rii unui asemenea proiect. 
Costurile estimate sunt de 4.201.680 euro +TVA.  

 

Etapele proiectului:  

 

1. Desprinderea Fortului 13 de complexul penitenciar Jilava 

2. Amenajare drum acces spre Fort 群i parcare pe o suprafa郡< de cca 10.000 mp 

3. Cur<郡are 群i ecologizare spa郡iu verde 

4. Studii 群i expertize tehnice 

5. Anteproiect 

6. Servicii de proiectare pentru construc郡ia spa郡iului expozi郡ional  care va cuprinde 群i 

spa郡iilor pentru vizitatori (suprafa郡a estimat< este de 1000 mp) 

7. Lucr<ri de construc郡ii 

8. Servicii conexe 群antier 

9. Lucr<ri de amenajare interioar<, cercetare, amenajare expozitional< 

10. Cur<郡area spa郡iului interior al Fortului 群i al terenului din jur 

11. Repara郡ii, schimbare instala郡ii electrice 

12. Lucr<ri necesare pentru a nu permite inundarea Fortului 

 

7. Râpa Robilor Aiud.  
Penitenciarul Aiud este o unitate penitenciar< cu regim de maxim< siguran郡< 
din municipiul Aiud, jude郡ul Alba, România. Prima atestare documentar< a unit<郡ii dateaz< din 
anul 1786. În perioada comunist< penitenciarul din Aiud a fost una din cele mai dure închistori 
ale sistemului represiv din România. În baza ordinului nr. 17249 al Direc郡iei Generale a 
Penitenciarelor, din septembrie 1948, condamn<rile politice urmau s< fie executate la 
penitenciarul din Aiud, la Penitenciarul Gherla, Penitenciarul Pite群ti 群i Târg群or. În 
penitenciarul din Aiud urmau s< î群i isp<群easc< pedepsele cei mai periculo群i infractori, criminali 
de r<zboi 群i de郡inu郡i din motive politice. Dintre ace群tia, ordinul a precizat urm<toarele categorii: 
avoca郡i, arhitec郡i, comercian郡i, farmaci群ti, medici, ingineri, înv<郡<tori, profesori, preo郡i, st
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scriitori, subofi郡eri 群i ziari群ti, precum 群i pe to郡i cei care fuseser< bancheri, chiaburi, mo群ieri, 
industria群i 群i diver群i patroni. Ordinul s-a aplicat pân< în 1964. 
 
În perioada 1945-1965 au fost înregistrate 563 de decese. Au existat trei ani de vârf: 1947, 1950 
群i 1961, atunci când au decedat 240 de de郡inu郡i. Cauzele principale ale primului val masiv de 
mor郡i au fost epidemia de tifos, frigul, lipsa asisten郡ei sanitare 群i lipsa de alimente. În 1950, din 
cauza în<spririi regimului penitenciar, lipsei alimentelor, st<rii sanitare precare 群i condi郡iilor 
climaterice a crescut rata mortalit<郡ii. Ultimul val, cel din 1961, se afl< cel mai probabil în 
leg<tur< cu fenomenul reeduc<rii, majoritatea celor deceda郡i fiind încarcera郡i în zarc<, în 
condi郡ii severe de deten郡ie 
 
In anul 1992, de郡inu郡ii care au supravie郡uit acestei închisori, au luat decizia de a ridica un 
monument, pe "Rapa Robilor", locul unde au fost îngropa郡i de郡inu郡ii deceda郡i în penitenciar. 
Edificiul a fost terminat in anul 1999. 
Monumentul, numit "Calvarul Aiudului", este inalt de 18 metri, lat de 6 metri si lung de 27 de 
metri, este amplasat in partea de sud-vest a orasului. Este  alc<tuit din 群apte perechi de cruci, 
peste care st< a群ezat< una mai mare. Arhitectura a fost proiectat< de Anghel Marcu 群i Nicolae 
Goga. Placile inscriptionate, asezate pe peretii interiori ai mausoleului, amintesc numele 
persoanelor decedate în câteva din închisorile comuniste.  
 
In luna septembrie a anului 2004, în zon< a fost înfiin郡at un schit inchinat "Inaltarii Sfintei 
Cruci”, iar în anul 2011 a început construirea noului ansamblu monahal. Pân< în prezent au 
fost construite biserica principal<, dou< paraclise, osuar, spa郡iu muzeal desf<群urat pe o 
suprafa郡< de 1.000 m2, spa郡iu pentru bibliotec<, sal< de proiec郡ii 群i arhiv<, acestea însumând 
înc< 1.000 m2, corp de chilii, buc<t<rie, trapez< 群i spa郡ii tehnice. M<n<stirea organizeaz< anual 
Simpozionul de Martirologie, în parteneriat cu Arhiepiscopia Alba Iuliei 群i cu alte institu郡ii. 
 
În anul 2011, sub egida Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului din România 群i în 
2012, sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 群i Memoria Exilulului 
Românesc, au fost effectuate dou< campanii de investiga郡ii arheologice la Râpa Robilor, fiind 
descoperite opt morminte ale fo群tilor de郡inu郡i. Osemintele sunt p<strate în osuarul m<n<stirii. 
 
Proiectul prevede realizarea unei spa郡ii expozi郡ionale, în valoare de 462.000 EUR+TVA.  
 

 

Activit<郡i eligibile pentru implementarea investi郡iei 2: 
- Activit<郡i de cercetare în vederea dezvolt<rii rutei pe teritoriul României; 

- Inventariere, documentare, proiectare, reabilitare, restaurare, conservare 群i punerea în 

valoare a unor monumente/obiective/ansambluri reprezentative prin folosirea 

materialelor de construc郡ii cu eficienta energetica 群i reducerea emisiilor cu efect de sera 

- Construirea de muzee, spa郡ii expozi郡ionale noi 群i dotarea acestora 
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- Digitalizarea obiectelor de patrimoniu 群i publicarea acestora online, asigurând accesul 

pentru to郡i cei interesa郡i în patrimoniul acestor muzee 

- Amenajare acces din DN/DJ spre monument/obiectiv din cadrul rutei, amenajare 

parcare, toalete; 

- Marcarea 群i semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei; 

- Dezvoltarea de infrastructur< la scar< mic< (locuri de campare, puncte de odihn<, locuri 

de belvedere) 

- Ecologizare, igienizare 群i reabilitare peisagistic< a zonelor cu impact negativ; 

- Marketing, management 群i digitalizare; 

- Dezvoltare 群i livrare ofert< cultural<; 

- Formare personal 群i activit<郡i de educa郡ie cultural<. 

 

Responsabil: MIPE, Ministerul Economiei 群i Turismului, Ministerul Dezvolt<rii, Lucr<rilor 
Publice 群i Administra郡iei prin Compania Na郡ional< de Investi郡ii, UAT-urile pe raza c<rora se 
prev<d investi郡iile, ONG-urile profesionale din domeniu.  
 

Investi郡ia 3: Finan郡area Centrelor 群tiin郡ei 群i technicii  
Creativitatea uman< nu cunoa群te limite, iar România se poate mândri cu inven郡ii care au 
schimbat lumea.  Prin centrele 群tiin郡ei 群i technicii se propune prezentarea, într-un mod 
interactiv 群i participativ al acestor inven郡ii. Proiectul propune crearea a 4 muzee, fie prin 
revitalizarea unor cl<diri existente, fie crearea unor muzee noi, 群i dotarea adecvat< a acestora 
pentru atragerea vizitatorilor, în special a celor tineri.  Tinerii au un mare poten郡ial creativ şi 
constituie un public receptiv fat< de nou 群i fa郡< de promovarea noilor tendin郡e, fiind 
consumatori participativi. Utilizarea noilor tehnologii de informare 群i comunicare este o surs< 
considerabil< de creativitate 群i inova郡ie. Se urm<re群te crearea de experien郡e captivante prin 
realitatea virtual<, aducerea muzeului în casa vizitatorilor virtuali, crearea de ”muzee f<r< 
pere郡i” 群i folosirea dispozitivelor vizitatorului în muzeu. Se vor identifica 群i alte solu郡ii 
reziliente 群i sigure, pentru îmbun<t<郡irea experien郡ei vizitatorului, care s< implice din nou 
publicul existent 群i s< atrag< public nou.  
Se propune realizarea de trei centre ale 群tiin郡ei, în 3 ora群e mari din România ( de exemplu Sibiu, 
Iasi, Bucure群ti), respectiv crearea unui muzeu interactiv al fotografiei în Târgu Mure群.  
 

 

1. Science Centre, muzeu tehnic dedicat educa郡iei interactive 群i experien郡iale 

 

Cele trei centre ale 群tiin郡ei vor avea la baz< acela群i concept, loca郡iile vor fi alese pe baz< de 
concurs de proiect. Vor putea aplica prim<riile din ora群ele mari din România, care vor pune la 
dispozi郡ie terenul cu dot<rile 群i infrastructura necesar< realiz<rii proiectului.  
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Science Centre este muzeul tehnic dedicat educa郡iei interactive 群i experien郡iale care permite 
cet<郡enilor s< exploreze 群i s< în郡eleag< cuno群tin郡ele noastre despre stiin郡<, tehnologie, sistemele 
vie郡ii 群i fenomenele asociate acesteia 群i s< promoveze participarea la conservarea ecositemului 
natural.  
Ac郡ioneaz< ca un catalizator pentru cunoa群tere, inovare 群i rezolvarea problemelor explorând 
sinergiile dintre diversele elemente ale societ<郡ii, colaborând cu alte institu郡ii, cu mediul 
academic 群i întreprinderile private, exploatând poten郡ialul cercet<rii interdisciplinare 
inovatoare, în timp ce ne îndrept<m spre un viitor sustenabil. 
Nu exist< obiective de investi郡ii cu acelea群i func郡iuni sau func郡iuni similare la nivel local, 
regional sau na郡ional prin urmare actualul obiectiv va reprezenta atât un catalizator cultural, 
economic 群i social cât 群i un punct de revitalizare turistic< important. 
Beneficiarii investiYiei vor fi locuitorii 群i vizitatorii municipiilor alese, indiferent de 郡inta 
acestora (turism, tranzit, afaceri, munc<), furnizorii de servicii turistice, etc. 
 

 

Dimensiunile complexului func郡ional raportate la suprafe郡ele de teren disponibile, coroborate 
cu limit<rile de gabarit, tehnice 群i func郡ionale, precum 群i cu nevoile previzionate de spa郡ii 
publice 群i dot<ri aferente conduc pentru moment spre o suprafa郡< estimat< de 3883 mp 
construi郡i desf<群ura郡i. 
Costul necesar pentru construirea 群i dotarea spa郡iului la standarde econform rigurozitatii 
specifice Science Center-urilor Europene este de 9.500.000 € (proiectare + execu郡ie lucr<ri 群i 
dot<ri), f<r< TVA  
Costul construc郡iei: 6.500.000 € f<r< TVA  
Costrul dot<rilor: 3.000.000 €, f<r< TVA 

 

Estimarea calendarului: 
Perioada de construc郡ie: 2023-2025 

Punerea în func郡iune a ansamblului: 2025 

 

2. Muzeul Fotografiei 群i tehnicii foto, Târgu-Mure群:  

Va fi primul muzeu dedicat industriei 群i patrimoniului în domeniu, cu accent pe digitalizarea 
patrimoniului fotografic existent, laboratoare, spa郡ii de prezentare, centru de cercetare, etc.  
Ora群ul de pe malul Mure群ului are un istoric bogat în domeniul fotografiei. Începând din a parte 
a secolului XIX au func郡ionat peste 120 ateliere foto, a c<ror material este par郡ial prezervat în 
colec郡iile Muzeului Jude郡ean Mure群, inclusiv dot<rile din fostul studio Kantor. Aceast< colec郡ie 
s-ar putea întregi cu colec郡ia firmei Azomure群, care din anii 1960 a produs materiale 
fotosensibile, pân< în anul 2010. A群adar Târgu Mure群 poate devenei un important centru 
na郡ional în ceea ce prive群te istoria fotografiei din România. st
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În acest scop prim<ria ora群ului Târgu Mure群 ar oferi o cl<dire monument, fosta cas< Domokos 
din pia郡a Bolyai, construit în stil Art Nouveau pentru a g<zdui noua institu郡ie. Impozanta cas< 
supraetajat<, situat< pe col郡ul str<zilor Márton Áron 群i Bolyai din Târgu Mure群 (str. Bolyai nr. 
18) poate fi considerat< una dintre cele mai marcante construc郡ii private în stil secession din 
Târgu Mure群, realizate în perioada primarului Bernády György. Situat< într-o zon< 
ultracentral< a ora群ului, face parte dintr-un important ansamblu arhitectural local în stil 
secession. Prin volumetria impozant<, calitatea deosebit< a plasticii fa郡adei 群i a tâmpl<riilor, 
cl<direa define群te de mai mult de o sut< de ani aspectul acestei zone. Hotelul 群i mai ales 
restaurantul în urm<toarele decenii a devenit una dintre cele mai importante scene ale vie郡ii 
sociale târgumure群ene. 
 

Regim de în<time a imobilului: S+P+1E, imobil format din 3 corpuri de cl<dire. Suprafa郡a 
terenului este 1331 mp din care 1185 mp a statului Român 群i 146 mp proprietat< privat<. 
Suprafa郡< construit< este 914, 20 mp, pe dou< nivele, la care se adaug< pivni郡a. Spa郡iul de pe 
col郡ul cl<dirii la nivelul parterului în suprafa郡< de cca. 60 mp este proprietate privat<.  
Reabilitarea cl<dirii prevede crearea unui centru de vizitare la nivelul parterului pe o suprafa郡< 
de cca. 370 mp. Spa郡iul va fi conceput pentru activit<郡i interactive cu materiale fotosensibile, 
respectiv se va amenaja un atelier foto în stilul anilor 1910. Centrul de vizitare va cuprinde un 
magazin de souveniruri 群i o cafenea. 
Etajul I va g<zdui partea 群tiin郡ific< a prezent<rii artei fotografiei pe o suprafa郡< de cca. 250 mp. 
Restul înc<perilor va fi destinat pentru un depozit modern de stocare a cli群eelor 群i a materialelor 
de fotografiere pe o suprafa郡< de cca. 150 mp. 
Podul va fi mansardat 群i transformat pentru birouri. Aici va fi creat spa郡iul de cercetare pentru 
muzeografi 群i speciali群ti. 
Investi郡ii necesare: 
 

 Descriere  SpBa îC EpdH fădă TVA 

1 CHCgH<idade gmdpcmpdăし cHdHCaBeCmし ddeCaj fpCdaｨii 1.625.000 

2 

ICfdagmdpcmpdăし îCcă<ｻide ceCmda<ăし gigmeBe de 
aCmiefdacｨieし deｨea e<ecmdicăし i<pBiCamし aed 
cHCdiｨiHCam 

1.490.000 

3 Regmapdade faｨadeし iCmediHdし aCcaddaBeCme 975.000 

4 ABeCajade cpdme 289.000 

5 CHCgH<idadeし gpadaemajade gadaje 775.000 

6 MaCgaddade 792.000 

7 DHmădi BHbi<ied bidHpdiし eｲaHｻiｨii 1.350.000 

8 
DHmădi echiaaBeCme gaecificeし acmiｬimăｨi 
iCmedacmiｬe 

975.000 st
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9 MHbi<ade deaHｻim gaecia<し aed cHCdiｨiHCam 526.000 

10 EchiaaBeCme de digima<iｻadeし gedｬedeし ca<cp<amHadeし 
baｻa de dame CaｨiHCa<ă 

948.391 

 Va<Hade adHiecm 9.745.391 EpdぱTVAさ 

 

 

Activit<郡i eligibile: 
 

Activit<郡i de cercetare în vederea dezvolt<rii rutei pe teritoriul României; 
Inventariere, documentare, cadastrare, proiectare, reabilitare, restaurare, conservare 群i punerea 
în valoare a unor monumente/obiective/ansambluri reprezentative; 
Proiectare, construire de noi muzee, cl<diri de deservire 

Ecologizare, igienizare 群i reabilitare peisagistic< a zonelor cu impact negativ; 
Marketing, management 群i digitalizare; 
Inventariere 群i publicare online a patrimoniului imaterial 
Dezvoltare de modele noi de conservare 群i expunere a patrimoniului prin utilizarea 
tehnologiilor digitale (scanare 3D, Virtual Reality, Gaming, AR) pentru promovarea 
patrimoniului în rândul publicului, în mod deosebit a genera郡iilor tinere. 
Dezvoltare 群i livrare ofert< cultural<; 
Formare personal 群i activit<郡i de educa郡ie cultural<. 
 

Valoare estimat<: 38 245 391 EUR+TVA. 
Responsabil: MIPE,  

Responsabil: MIPE, Ministerul Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei prin 
Compania Na郡ional< de Investi郡ii, UAT-urile pe raza c<rora se prev<d investi郡iile. 
 

Reforma 2. Opera郡ionalizarea Organismelor de management al destina郡iei  
 

Investi郡ii:  
a. Realizarea unui program na郡ional de asisten郡< tehnic< a managementul 
destina郡iilor/consolidare a capacit<郡ii 
b.Ini郡ierea înfiin郡<rii a dou< OMD-uri regionale pilot (ghidate de manualul de operare livrat 
de exper郡ii Organiza郡iei de Cooperare 群i Dezvoltare Economic<) în regiunile cu cea mai mare 
propor郡ie de ”primele zece” jude郡e pentru sosiri interna郡ionale 

c. Opera郡ionalizarea activit<郡ii noilor OMD-uri, realizarea de strategii 群i planuri de ac郡iune, 
sprijinirea cre<rii de noi OMD-uri locale sau adaptarea/înt<rirea structurilor existente similare 
OMD, dup< caz 
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d.Crearea unui mecanism de finan郡are pentru a sprijini dezvoltarea re郡elei regionale 群i locale 
de OMD-uri. Prin intermediul acestui instrument vor fi finan郡ate activit<郡i/proiecte cuprinse 
în strategiile de marketing 群i dezvoltare turistic< realizate la nivelul destina郡iilor turistice. În 
cadrul acestui instrument vor fi eligibile OMD-urile. 
e.Crearea unui program de investi郡ii în infrastructura turistic< la nivelul destina郡iilor 
turistice,prin care vor putea fi realizate investi郡ii conform strategiilor de marketing 群i 
dezvoltare turistic< realizate. În cadrul acestui instrument de finan郡are vor fi eligibile 
autorit<郡le publice locale existente în cadrul destina郡iei 群i membre în OMD. 
f. Finan郡area cursurilor de specializare pentru personalul angajat în managementul 
destina郡iilor  
g. Finan郡area elabor<rii 群i implement<rii de strategii, cercet<ri de marketing, studii de impact 
群i planuri de management cu scopul de cre群tere a performan郡ei managementului destina郡iei 
h. Sprijinirea procesului de modernizare a managementului destina郡iilor prin adoptarea de 
instrumente digitale (ex. : platform< web a destina郡iei, centre de informare turistic< digitale, 
digitalizarea obiectivelor turistice, a traseelor 群i a rutelor turistice din cadrul destina郡iei etc.) 
Valoare estimat<: 10 mil EUR 

Responsabil: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 群i Turismului 
 

 

Implementarea reformelor: 
 

Reforma 1. Transformarea structural< socio-economic< în zonele rurale 群i în zonele 
defavorizate prin dezvoltarea sustenabil< a turismului cultural 群i natural ca vector de dezvoltare 
teritorial< 

 

1. Elaborarea strategiei de turism cultural al României 群i adoptarea m<surilor 
privind dezvoltarea turismului cultural 群i natural ca factor de dezvoltare 
regional<, inclusiv prin valorificarea patrimoniului natural 群i cultural 

 

Ministerul Economiei 群i Turismului, împreun< cu MIPE: 

• Vor înfiin郡a un grup de lucru în vederea elabor<rii strategiei de turism cultural al 
României. Vor avea loc consult<ri cu institu郡iile 群i organiza郡iile abilitate, dup< care se 
vor organiza consult<ri publice. Responsabil: MAT, (termen decembrie 2021) 

• Vor formula strategia de turism cultural al Românei. Responsabil: MAT, (termen 
decembrie 2022) 

• Aprobarea HG privind Strategia de Turism Cultural al României (termen decembrie 
2023) Responsabil: MAT. 

 

 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.IV.2 TpdigB ｧi Cp<mpdă 

 

 

2. Crearea de rute culturale 群i testarea acestora.   

• Formarea unui grup de lucru MIPE/MAT/MDRAP pentru implementarea programului 
România Atractiv<. Responsabil: MIPE 

• Formarea unui grup de lucru MIPE-MAT-MC pentru identificarea obiectivelor ce se 
vor înscrie în diversele rute, cu consultarea INP. Responsabil: MIPE 

• Contactarea MC, UAT-urile pe raza c<rora se afl< obiectivele turistice Responsabil: 
MIPE, MAT 

• Elaborarea proiectelor de revitalizare/punere în valoare a diverselor obiective 
Responsabil: CNI, MC  

• Execu郡ia lucr<rilor de restaurare, revitalizare, punere în valoare, ecologizare, igienizare 
群i reabilitare peisagistic< a zonelor cu impact negativ Responsabil: CNI, MC 

• Elaborarea strategiei de promovare a rutelor.  Responsabil MAT 

• Dezvoltarea oferte culturale pentru fiecare rut< în parte Responsabil MAT, Beneficiari 

• Formare personal 群i activit<郡i de educa郡ie cultural<. Responsabil MAT, Beneficiari 
 

3. Modernizarea 群i construirea muzeelor memoriei 群i ale technicii. 
• Formarea unui grup de lucru MIPE/MAT/MDRAP pentru implementarea programului 

România Atractiv<. Responsabil: MIPE 

• Elaborarea documenta郡iilor 群i autorizarea acestora pentru investi郡iile noi MDRAP, 
UAT-urile pe raza c<rora sunt investi郡iile 

• Execu郡ia lucr<rilor de construc郡ii/restaurare, revitalizare, punere în valoare, 
ecologizare, igienizare 群i reabilitare peisagistic< a zonelor cu impact negativ 
Responsabil: CNI, MC 

• Elaborarea strategiei de promovare.  Responsabil: MAT 

• Dezvoltarea oferte culturale. Responsabil: beneficiarii 

• Formare personal 群i activit<郡i de educa郡ie cultural<. Responsabil: beneficiarii 
 

 

Reforma 2. Cre群terea competitivit<郡ii turismului rom<nesc prin managementul 
participativ al destina郡iilor turistice 群i opera郡ionalizarea Organiza郡iilor de Management 
al Destina郡iei(OMD)  
 

Pasul 1: Configurarea OMD-urilor regionale  
OMD-urile regionale ar trebui s< fie concepute pentru a forma o re郡ea eficient< care poate lucra 
cu autoritatea turistic< na郡ional< într-un parteneriat puternic 群i dinamic, pentru a furniza 
strategii 群i m<rci na郡ionale 群i regionale aliniate, cu un accent special pe dezvoltarea pie郡elor 
郡int< interna郡ionale. 
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Obiectiv : stabilirea a pân< la opt OMD regionale, cu îndeplinirea urm<toarelor criterii:  
 

• Fiecare OMD regional s< de郡in< o dezvoltare minim< pentru a fi eficiente 

• S< aib< un buget de baz< minim de 250 000 EUR 群i o 郡int< pentru a ob郡ine cel pu郡in o 

sum< echivalent< de la parteneri 

• s< de郡in< o strategie regional< în domeniul turismului 

• s< atrag< sectoare publice, private 群i alte sectoare ca parteneri activi 群i egali în 

implementare 

• s< func郡ioneze pe o baz< complet profesional<, în cadrul unei culturi inovatoare, 

antreprenoriale 

• s< fie consecvente în toat< România 群i s< nu fie legate de schimb<rile politice 

 

Pentru atingerea obiectivului ar trebui s< se ia în considerare furnizarea de finan郡<ri 
externe/guvernamentale pentru a sprijini OMD-uri regionale pe m<sur< ce încearc< s<-群i 
stabileasc< sau s<-群i extind< opera郡iunile 群i pentru a sprijini dezvoltarea unei re郡ele durabile de 
OMD-uri în România.  
 

Într-un astfel de caz, va fi important s< existe criterii clare pentru a identifica acele OMD-uri 
eligibile cel mai bine plasate pentru a primi sprijin de finan郡are în faza pilot 群i a restului 
programului (dac< este continuat). 
Criteriile de eligibilitate pot include urm<toarele: 
 

• s< acopere unul sau mai multe jude郡e, cu o capacitate de cazare minim< de 75 000 de 

camere 

• s< de郡in< o conducere eficient< 群i un parteneriat turistic regional al p<r郡ilor interesate 

cheie în acest loc 群i angajate s< instituie 群i s< func郡ioneze OMD în mod continuu 

• s< de郡in< o strategie turistic< 群i planul de ac郡iune,  

• planul de afaceri preg<tit, care s< demonstreze capacitatea 群i rolul inten郡ionat în 

realizarea strategiei regionale 群i a planului de ac郡iune pentru zona OMD;  

• buget 郡int< de 500 000 EUR, jum<tate din surse primare (taxa de promovare a 

turismului, consiliile municipale 群i jude郡ene) 群i jum<tate din alte surse 

• plan bine fondat de a atrage finan郡<ri externe 
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• angajamentul de a colabora cu municipalit<郡ile 群i alte p<r郡i interesate locale pentru a 

stabili OMD-uri locale, inclusiv îndrumare 群i sprijin în preg<tirea unei strategii 群i a unui 

plan de ac郡iune pentru turism local;  

 

 

Pasul 2 : Crearea de OMD-uri locale  

Fiecare OMD local ar trebui s< se concentreze pe reunirea juc<torilor-cheie într-un parteneriat 
de gestionare a destina郡iei locale. Ele vor fi create în destina郡ii cu trafic suficient de turi群ti care 
s< asigure sustenabilitatea organiza郡iei. Construirea lor pe baza structurilor OMD efectiv 
existente acolo unde exist<, ar fi binevenit<. 
 

Obiectiv: asigurarea c< în destina郡ie sunt locuri atractive, autentice, bine între郡inute pentru ca 
vizitatorii s< petreac< timp 群i bani, 群i ofer< experien郡e autentice pentru vizitatori noi, bazate pe 
pove群ti locale.  
Alte obiective includ furnizarea de sprijin pentru afaceri, stimularea form<rii pentru cre群terea 
profesionalismului industriei 群i crearea de pachete locale de activit<郡i 群i oportunit<郡i de vânzare 
încruci群at<; 群i s< lucreze cu organiza郡ii regionale 群i na郡ionale în marketing 群i vânz<ri, sus郡inând 
campanii tematice na郡ionale 群i ad<ugând dimensiuni locale. 
 

 

Pasul 3: Înfiin郡area OMD-ului na郡ional 
OMD-ul na郡ional va integra ministerul de resort cu atribu郡ii în turism, alte ministere 群i institu郡ii 
relevante pentru turism (ex. Universit<郡i, camere de comer郡, companii cu capital de stat sau 
private cu interes pentru promovarea na郡ional< 群i interna郡ional< a României, asocia郡ii 
profesionale din domeniul turismului, Institutul Na郡ional de Cercetare 群i Dezvoltare în Turism, 
Centre Na郡ionale de Informare 群i Promovare Turistic< etc) 群i OMD-urile regionale 

 

OMD-urile vor asigura, pe lâng< rolul de management al destina郡iei 群i un rol de consultat pentru 
autorit<郡ile publice locale 群i entit<郡ile private care vor s< dezvolte proiecte sau afaceri din 
turism. Un rol important pe care îl pot juca OMD-urile îl reprezint< atragerea de fonduri 群i 
crearea de mecanisme financiare pentru sus郡inerea afacerilor din turism. 
 

Loca郡ii 群i beneficiari (enumerare în func郡ie de priorit<郡i) 
 

• Localit<郡rurale sau comunit<郡i urbane cu risc de s<r<cie 群i excluziune social< 

• Localit<郡i rurale izolate, localit<郡i urbane mici (sub 20.000 de locuitori). 

• Localit<郡i urbane  
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Parteneri 群i beneficiari ai reformei:  
 

• Publicul general  

• Comunit<郡ile locale 

• Unitatile administrativ teritoriale (UAT) 

• Entit<郡ile publice 群i/sau private 群i partenerii lor sociali. 

• Grupurile de cet<郡eni “hard-to-reach”, incluzându-i pe cei cu nevoi speciale 群i 

minorit<郡i 

• Turi群tii de pe plan regional 群i local dar 群i na郡ional 群i interna郡ional. 

• SMEs / IMM uri 群i ODP uri  

• Comisii 群tiin郡ifice 群i re郡ele de cunoa群tere legate de rutele culturale  

• Grupul centrelor de cercetare/ universit<郡ilor (studen郡i 群i cadre universitare) în rela郡ie 

cu p<r郡ile interesate, organiza郡iile non-profit 群i actorii locali / regionali / na郡ionali 

interesa郡i de rutele culturale  

• Institu郡iile financiare, educa郡ionale 群i guvernamentale, precum 群i organiza郡iile de turism 

群i agen郡ii de pia郡<, de la nivel european, na郡ional 群i local. 

• Institutul Na郡ional de Cercetare Dezvoltare în Turism, Institutul Na郡ional al 

Patrimoniului  

• Alte persoane fizice 群i juridice 

 

 

Beneficii:   
 

Strategia Na郡ional< a României pentru Dezvoltarea Turismului Cultural se va concentra pe trei 
niveluri, pentru a servi drept ghid pentru dezvoltarea sustenabil< a turismului cultural în 
România, astfel încât:  

• s< consolideze în continuare România ca destina郡ie turistic< bine cunoscut<, de talie 

mondial<, pe tot parcursul anului, precum 群i ca destina郡ie care îndepline群te standardele 

UE în ceea ce prive群te furnizarea de produse 群i servicii;  

• s< pre郡uiasc< oamenii, tradi郡ia, locurile, patrimoniul natural 群i cultural al României;  

• s< creasc< vizibilitatea 群i reputa郡ia României pe pie郡ele interna郡ionale de turism de prim 

rang.  
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Viziunea strategiei sugereaz< c<:  

Pân< în 2030, România va deveni o destina郡ie turistic< bine cunoscut<, de înalt< calitate, pe 
parcursul întregului an, axat< pe unicitatea patrimoniului s<u cultural 群i natural 群i oferind 
servicii de calibru interna郡ional.  
 

• România se va afla în fruntea clasamentelor de competitivitate în turism, ca urmare s 

investi郡iilor strategice în infrastructur<, educa郡ie, marketing 群i promovare, care vor duce 

la dezvoltarea de experien郡e unice pentru turi群tii care viziteaz< România 群i care o vor 

face atr<g<toare pentru pie郡ele relevante din Europa 群i din lume. 

• Turismul î群i va cre群te semnificativ contribu郡ia la cre群terea 群i dezvoltarea economic< în 

România 群i în Europa, prin cre群terea cheltuielilor vizitatorilor.  

 

Obiectivul: Cre群terea accesibilit<郡ii zonelor turistice 群i a calit<郡ii infrastructurii turistice  
Implementarea planului de ac郡iune va produce urm<toarele rezultate:  
 

• Drumuri de acces c<tre atrac郡iile turistice reabilitate;  

• C<i ferate cu valoare turistic< rehabilitate 

 

Se preconizeaz< c< implementarea ac郡iunilor dedicate infrastructurii turistice locale, unit<郡ilor 
turistice 群i preg<tirii destina郡iilor vor produce rezultate precum:  
 

• Spa郡ii publice reabilitate 群i mai bine dotate în zonele rurale; 

• Obiective de patrimoniu cultural reabilitate 群i introduse în circuitul turistic; 

• Obiective de patrimoniu natural echipate 群i protejate, noi produse de ecoturism; 

• Noi centre muzeale, dedicate turismului cultural; 

 

Obiectivul: Cre群terea calit<郡ii experien郡elor 群i a serviciilor la nivelul destina郡iilor turistice  
Implementarea m<surilor menite s< diversifice 群i s< optimizeze experien郡ele în destina郡iile 
române群ti va genera urm<toarele rezultate:  
 

• Produse mai bune prin structuri turistice publice îmbun<t<郡ite (muzee, obiective de 

patrimoniu cultural 群i natural) cu o mai bun< eficien郡< energetic<.  st
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• gestionare mai bun< a destina郡iilor turistice prin personal cu aptitudini 群i calific<ri 

superioare în organiza郡iile de management al destina郡iei, ducând la o capacitate tehnic< 

crescut< 群i un management mai bun al destina郡iilor;  

• Valorificarea evenimentelor principale, precum „Capitala European< a Culturii” 群i a 

altor evenimente interna郡ionale care atrag mai mul郡i turi群ti interna郡ionali 群i mai multe 

încas<ri înregistrate  

• Diversificarea ofertei 群i dezvoltarea de noi produse prin:  

• Activit<郡i de promovare care vizeaz< comercializarea produselor locale autentice;  

• Agende culturale publicate 群i promovate la nivel interna郡ional, cu evenimente care s< 

reprezinte, în sine, motive de vizitare, care s< atrag< turi群ti interna郡ionali;  

• Acces la informa郡ii turistice prin digitalizare:  

• Centre de informare turistic< digitalizate, oferind turi群tilor 群i vizitatorilor servicii de 

informare îmbun<t<郡ite;  

• Destina郡ii cu o mai bun< semnalizare turistic< 群i cu sisteme de mobilitate urban< 

îmbun<t<郡ite (bilete 群i informa郡ii);  

• Aplica郡ii 群i h<r郡i digitale ale destina郡iilor; 

•  Baze de date deschise în domeniul turismului.  

 
Sus郡inerea extinderii 群i cre群terea calit<郡ii produselor existente, crearea de noi produse, 
îmbun<t<郡irea accesului la informa郡iile din domeniul turismului, îmbun<t<郡irea sau crearea de 
abilit<郡i, îmbun<t<郡irea calit<郡ii serviciilor 群i managementul obiectivelor turistice contribuie, 
per ansamblu, la îmbun<t<郡irea experien郡elor disponibile în destina郡iile române群ti. 
Îmbun<t<郡irea 群i diversificarea experien郡elor poate genera un feedback mai bun, atrage noi 
turi群ti, cre群te cheltuielile turi群tilor 群i genera noi locuri de munc< în sector. Totodat<, mai mul郡i 
membri ai comunit<郡ilor care locuiesc în preajma obiectivelor turistice vor avea mai multe 
oportunit<郡i de angajare 群i-群i vor putea cre群te veniturile.  
 

Obiectivul: Consolidarea capacit<郡ii de elaborare de politici în domeniul turismului, 
cre群terea gradului de digitalizare 群i o mai bun< adaptare a instrumentelor de marketing 
la specificul pie郡elor cu poten郡ial mare 

 

Ac郡iunile propuse în cadrul acestui obiectiv vor genera urm<toarele rezultate:  

• Politici 群i instrumente mai bune de marketing 群i monitorizare, dezvoltate pe baza 

segment<rii pie郡ei, statistici 群i studii relevante 群i actuale;  

• Abilit<郡i mai bune de marketing 群i promovare prin instrumente de digitale destinate 

turi群tilor (aplica郡ii mobile la nivel na郡ional 群i la nivelul destina郡iilor, calendare etc), 
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produse de turism introduse pe pie郡ele interna郡ionale prin intermediul platformelor de 

promovare online 群i ini郡iative mai bune de cooperare între actorii din domeniile public 

群i privat;  

 

Crearea unor instrumente de marketing mai eficiente contribuie la atragerea de noi pie郡e, la 
cre群terea accesibilit<郡ii informa郡iilor despre destina郡ie 群i implicit cre群terea num<rului de turi群ti 
群i a duratei de vizitare, implicit cre群terea veniturilor de pe urma turi群tilor la nivel de destina郡ie 
群i în consecin郡< la crearea de noi locuri de munc<. Colectarea de date precise sus郡ine capacitatea 
de a elabora politici bazate pe realitate, ceea ce duce la o implementare mai bun< a strategiei. 
Încurajarea dialogului public-privat este un element central pentru dezvoltarea sectorului. 
Participarea sectorului privat la implementarea strategiei este extrem de important<.  
 

Beneficii conexe:  
 

• Dezvoltarea integrat< a monumentelor istorice în acord cu mediul înconjur<tor, 

terenurile si parcurile industriale.  

• Ecologizarea, igienizarea 群i reabilitare peisagistic< a zonelor cu impact negativ 群i a 

terenurilor industriale, crearea de spa郡ii verzi, parcuri 群i zone de recreere în jurul unor 

monumente istorice vor contribui semnificativ la îmbun<t<郡irea mediului înconjur<tor. 

• Reforma va genera un flux de turi群ti spre zone rurale ale României, mai defavorizate 群i 

va genera o cerere de produse 群i servicii locale crescând valoarea acestora 群i eficien郡a 

utiliz<rii lor. Încurajarea consumului de produse alimentare de pe plan local va duce la 

cre群terea gradului de valorificare/prevenirea gener<rii de群eurilor reducând astfel efectul 

asupra mediului 群i contribuind la tranzi郡ia c<tre o economie mai verde. 

• Punerea în valoare a locuin郡elor rurale, inclusiv încurajarea investi郡iilor de la urban 

c<tre rural in vederea stop<rii abandonului caselor tradi郡ionale  

• Traseele de descoperire (istoric<, cultural<, de patrimoniu, social<) între aceste teritorii 

na郡ionale vor promova schimburile între cet<郡eni, între teritorii na郡ionale sub orice 

form< (artistic<, economic<, social<) 群i vor încuraja partajarea activ< de cuno群tin郡e, 

în郡elegerea reciproc< 群i intercultural< sub umbrela cet<郡eniei române群ti 群i europene.  

• Dezvoltarea unui turism cultural de calitate  

• Fiecare traseu cultural este un vector pentru economiile locale 群i proiectele trebuie s< 

ia în considerare, printre priorit<郡ile lor, un plan de dezvoltare pentru teritoriile 

implicate, în scopul de a asigura dezvoltarea lor economic< într-o manier< cultural< 

durabil<.  CM / Res (2013) 67 recomand< implicarea mass-mediei scrise 群i audiovizuale 
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群i utilizarea deplin< a poten郡ialului mass-mediei electronice, cu scopul de sensibilizare 

a popula郡iei în leg<tur< cu obiectivele culturale ale proiectelor. Dezvoltarea turismului 

cultural 群i dezvoltarea cultural< 群i economic< de-a lungul rutelor culturale trebuie s< se 

bazeze pe un dialog între culturile urbane 群i cele rurale. Rutele culturale sunt 

instrumente menite s< creasc< cunoa群terea 群i gradul de con群tientizare al cet<郡enilor 

asupra dialogului multicultural 群i patrimoniului comun, precum 群i turismul cultural 群i 

social. Itinerariile Culturale sunt inseparabile de turism, care ofer< posibilitatea unei 

c<l<torii fizice 群i spa郡iale. Un studiu de impact al Itinerariilor Culturale, lansat în comun, 

în 2010 de c<tre Consiliul Europei 群i Comisia European<, arat< c< toate Itinerarii 

Culturale ofer< oportunit<郡i pentru IMM uri de a dezvolta produse 群i servicii în cadrul 

activit<郡ilor de turism pe care rutele le genereaz<. Unele dintre întreprinderile locale 

ofer< produse cu eticheta Itinerariu Cultural, contribuind astfel la promovarea traseului 

(Consiliul Europei 2011: 120). Produsele turistice 群i proiectele realizate de-a lungul 

rutelor trebuie articulate în conformitate cu liniile majore ale temei, care s< permit< 

descoperirea teritoriilor 群i mo群tenirea care face parte din ele. Un aspect important în 

acest domeniu este implicarea 群i con群tientizarea diferitelor p<r郡i interesate, care 

reprezint< principala condi郡ie pentru o durabilitate coerent< social< 群i de mediu. 

• Rutele culturale sunt laboratoare de reinterpretare a tradi郡iilor, artei, patrimoniului, care 

încurajeaz< activit<郡i 群i proiecte artistice, ce exploreaz< leg<turile dintre patrimoniul 群i 

cultura contemporan<, eviden郡iind practicile cele mai inovatoare din punct de vedere al 

creativit<郡ii, în special în ceea ce prive群te instruirea tinerilor europeni în domeniu 

relevant.  Unul dintre obiectivele programului este de a reflecta asupra valorilor în 

domeniul patrimoniului 群i culturii: patrimoniul este o entitate vie 群i dinamic<, în 

evolu郡ie permanent<. Deci fiecare tem< a Itinerariilor Culturale trebuie s< inspire noi 

arte 群i crea郡ii contemporane, inclusiv artele digitale, muzic<, spectacole 群i art< tri-

dimensional<. Fiecare traseu va asigura continuitatea în importan郡a cultural< a temei, 

prin stimularea de produc郡ii culturale contemporane conexe. Acest domeniu de ac郡iune 

poate permite dezvoltarea cooper<rii între arti群ti provenind din diferite 郡<ri 群i 

experien郡e, facilitarea dialogului intercultural prin art<. 

 

Reforma - Reformarea modelelor de cofinan郡are public<  群i tranzi郡ia digital< a sectorului 
cinematografic 

1.1. Cinematografia din România este domeniul cultural-creativ cu cel mai mare succes 
interna郡ional 群i vizibilitate global<, 群i cel cu unul dintre cele mai ridicate posibilit<郡i de 
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dezvoltare economic< 群i de diploma郡ie cultural<. Slaba infrastructur< de distribu郡ie digital< 
de film produs în România s-a suprapus peste capacitatea organiza郡ional< redus< 群i 
resursele digitale reduse ale domeniului cinematografic în competi郡ie cu resursele logistice 
dezvoltate de competitorii de pe pia郡a interna郡ional<. Cre群terea acestei capacit<郡i 群i 
adaptarea produc<torilor 群i distribuitorilor la instrumente de lucru care s< le creasc< nivelul 
de competitivitate, împreun< cu sus郡inerea form<rii 群i a angaj<rii de personal specializat în 
digital, va genera câ群tiguri în acela群i timp economice, culturale 群i de diploma郡ie cultural<.  

 

Pentru anul 2020, comparativ cu 2019, datele indic< o sc<dere a vânz<rilor cu 30%, iar a 
profitului, cu 60%, în contextul înjum<t<郡irii marjelor de profitabilitate la minimul ultimului 
deceniu, în direct< rela郡ie cu închiderea cinematografelor 群i incapacitatea redus< de tranzi郡ie 
rapid< c<tre distribu郡ia digital<. Având în vedere cre群terea constant< la nivel sectorial în ultimul 
deceniu, primul semestru din 2020 indic< cele mai proaste rezultate financiare de dup< 2010, 
în condi郡iile în care, pentru companiile de produc郡ie cinematografic<, capitalul de lucru pozitiv 
reflect< o nevoie de finan郡are pe termen scurt, acoperit< prin reinvestirea profiturilor 群i 
reducerea gradului de îndatorare. În actualele condi郡ii legislative din România, o parte 
semnificativ< a îndator<rii companiilor de produc郡ie provine din calificarea cofinan郡<rii publice 
pentru film românesc drept credit direct 群i limitarea accesului la finan郡are la aplica郡ia de proiect 
cinematografic punctual. 
 

Modernizarea legisla郡iei incidente 群i a mecanismelor de cofinan郡are public< a sectorului 
cinematografic este parte integrant< 群i necesar< a reformelor administrative deja planificate, 
începând cu digitalizarea concursurilor de proiecte cinematografice.  
 

Reforma urm<re群te: 
 

 modificarea legisla郡iei incidente în domeniul cinematografiei; 

 reformarea modului de func郡ionare a Centrului Na郡ional al Cinematografiei, prin 

opera郡ionalizarea sistemului digital de administrare a finan郡<rilor, inclusiv a 

concursului de proiecte; 

 cre群terea gradului de digitalizare a produc<torilor 群i distribuitorilor de film din 

România; 

 cre群terea ofertei digitale de produc郡ii audiovizuale române群ti.  

 

Obiectivele investi郡iei: 
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 Cre群terea capacit<郡ii organiza郡ionale/de business a produc<torilor 群i distribuitorilor de 

film;  

 Cre群terea competitivit<郡ii produc<torilor 群i distribuitorilor din România pe o pia郡< 

interna郡ional<; 

 Cre群terea abilit<郡ilor digitale ale for郡ei de munc< din domeniul cinematografiei. 

 

Produc郡ia 群i distribu郡ia cinematografic< sunt, în prezent, într-un proces de revizuire, la nivel 
european, a modelelor de finan郡are, prin evaluarea necesit<郡ii unei tranzi郡ii de la finan郡area pe 
proiect la finan郡area pe entitate (companie). 
Pentru testarea, în paralel, a revizuirii legisla郡iei incidente în cinematografie 群i a modelelor de 
finan郡are actuale, pe proiect punctual, propunem un program-pilot, sub forma unei scheme de 
ajutor de stat, de finan郡are pentru dezvoltarea de con郡inut 群i cre群terea capacit<郡ii 
organiza郡ionale/de business a produc<torilor 群i distribuitorilor de film, care s< combine, în 
premier<, finan郡area de proiect 群i finan郡area de entitate (companie).  
Programul-pilot va genera, în acela群i timp, cartografierea nevoilor digitale pe termen mediu 群i 
lung ale companiilor de produc郡ie 群i distribu郡ie. 
Pornind de la modele europene, pilotul, centrat pe ideea de „portofoliu de companie“, va oferi 
resurse financiare, pe de o parte, pentru dezvoltarea de con郡inut digital (2-4 proiecte digitale – 
multiecran, web, serii non-liniare), iar pe de alt< parte, pentru dezvoltare de resurse digitale, 
m<rirea capacit<郡ii proprii de postproduc郡ie (digital<) a produc<torilor, pentru deschiderea de 
pie郡e noi pentru filmul românesc, prezentare 群i promovare na郡ional< 群i interna郡ional< (inclusiv 
microplatforme VoD), 群i formare profesional< în domeniul utiliz<rii mediului digital în 
audiovizual, încurajând crearea de noi locuri de munc< pentru personalul înalt calificat din 
domeniu. 
Finan郡area (schem< GBER) va avea intensitatea maxim< de 50% 群i va fi condi郡ionat< de 
atragerea/p<strarea unui num<r minim de angaja郡i specializa郡i în domenii digitale. 
 

Activit<郡i eligibile: 

• Dezvoltarea de capacit<郡i de editare/post-produc郡ie pentru produse digitale; 

• Crearea de microplatforme VoD;  

• Marketing, management 群i digitalizare; 

• Dezvoltare 群i distribu郡ie de con郡inut cultural audiovizual; 

• Formare de personal  
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Reforma 2 Cre群terea accesului la lectur< 群i la produse editoriale digitale 

Reforma urm<re群te: 
 

 crearea unui instrument public de monitorizare la nivel na郡ional a distribu郡iei 群i 

consumului privat de carte; 

 realizarea unei politici publice de sprijinire a lecturii/a consumului de carte în zonele 

identificate astfel ca având acces limitat la acestea; 

 recunoa群terea unui regim fiscal pentru ebook-uri similar c<r郡ii pe hârtie;  

 cre群terea accesului la ebook-uri în limba român<. 

 

Investi郡ia urm<re群te implementarea unui sistem electronic na郡ional de monitorizare a 
distribu郡iei de c<r郡i 群i de cre群tere a capacit<郡ii editurilor de realizare a c<r郡ilor în format 
electronic (ebook) - care va cuprinde urm<toarele: 
 

 Realizarea unei platforme de  monitorizare a distribu郡iei de c<r郡i care s< permit< 
urm<rirea în timp real a distribu郡iei c<r郡ilor, astfel încât s< se faciliteze accesul la titluri 
群i pentru libr<riile mici 群i popula郡ia din mediul urban mic 群i rural, precum 群i alocarea 
codurilor ISBN în vederea asigur<rii respect<rii legisla郡iei cu privire la condi郡iile de 
intrare/vânzare în 郡ar< a c<r郡ilor. Realizarea unei platforme care s< integreze la nivel 
na郡ional informa郡iile relevante din sectorul de cultur< scris< (biblioteci, edituri, libr<rii) 
prin interconectarea în cadrul acesteia a tuturor partenerilor din lan郡ul culturii scrise, de 
la edituri, poate chiar scriitori/creatori de con郡inut, cu re郡eaua de biblioteci, pân< la 
utilizatorul final, cititorul. 

 

 Finan郡area, prin crearea unei scheme de ajutor de minimis, a dezvolt<rii capacit<郡ii 
editurilor de realizare a c<r郡ilor în format electronic (ebook), cu prec<dere pentru 
volume ale autorilor de limb< român< 群i accesibil< 群i editurilor din industria muzical<. 
Aceast< finan郡are ar trebui s< acopere costuri pentru achizi郡ia de tehnologie specific< 群i 
prest<ri servicii specifice 群i drepturi de autor pentru autorii de limb< român<, în procent 
de maxim 40% din valoarea acestor drepturi pentru edi郡ia tip<rit<. 

 

Obiectivele investi郡iei:  
 

 Dezvoltarea capacit<郡ilor de produc郡ie de c<r郡i digitale pentru autori de limb< 
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 Încurajarea accesului la carte creat< în limba român< pentru cititorii cu acces limitat 

la distribu郡ia clasic<, inclusiv din afara României; 

 Cre群terea capacit<郡ilor digitale în distribu郡ia de carte.  

 

Digitalizarea sistemului de distribu郡ie de carte va permite scalarea politicilor publice în 
domeniul editorial 群i al lecturii, în func郡ie de date la zi privind, de pild<, accesul efectiv la oferta 
de carte, acoperirea teritorial< 群i dotarea bibliotecilor publice. 
Conform cercet<rilor f<cute la nivel de edituri, cererea de pia郡< pentru ebook-uri pentru c<r郡ile 
de literatur< român< era, în 2019, mai mare decât cea pentru literatura str<in<, îns< nu 
reprezenta decât 1% din pia郡a de carte din România, unul dintre motive reprezentându-l cota 
de TVA aplicat< pentru carte digital< (19%, fa郡< de 5% pentru carte tip<rit<). În acela群i timp, 
utilizarea de echipamente electronice pentru consumul cultural este în cre群tere în România, 
lectura de carte este în sc<dere, iar accesibilitatea c<r郡ii tip<rite în limba român< este redus< în 
mare parte din 郡ar< 群i pentru vorbitorii de român< din diaspora. Formatul de ebook poate fi, 
astfel, folosit pentru promovarea lecturii, în crearea de platforme de lectur< care s< func郡ioneze 
ca biblioteci virtuale în absen郡a celor fizice 群i poate fi folosit în procesele educa郡ionale formale 
群i informale. 
Activit<郡i eligibile: 
 

• Digitalizarea 群i integrarea în platform< a vânz<rii de carte; 

• Marketing 群i management; 

• Dezvoltare 群i distribu郡ie de ebook-uri; 

• Formare de personal  

 

Responsabili: Ministerul Culturii, Institutul Na郡ional de Cercetare 群i Formare în Cultur<, 
operatori economici din domeniul edit<rii 群i vânz<rii de carte. 
 

Dimensiunea verde 群i digital< a componentei 
A se vedea Anexa 2 

 

Aspecte de autonomie strategic< 群i securitate 

Nu e cazul. 
 

Respectarea principiului de a nu d<una semnificativ (DNSH) 
A se vedea Anexa 1 
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Milestones, targets 群i perioada de implementare  

A se vedea Anexa 2  
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Partea 2 Pilonul V  

SăCămameし adecpB ｧi 
deｻi<ieCｨă ecHCHBicăし 
gHcia<ă ｧi iCgmimpｨiHCa<ă 
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Pilonul V SăCămame ｧi deｻi<ieCｨă iCgmimpｨiHCa<ă 

CHBaHCeCma V.1  

SăCămame 

 

Obiectiv: Consolidarea rezilien郡ei sistemului de s<n<tate din România prin cre群terea nivelului 
de acces, siguran郡<, calitate 群i func郡ionalitate a serviciilor medicale 群i a infrastructurii sanitare 

Reforme: 

Reforma 1: Reforma gestion<rii fondurilor publice din s<n<tate 

Reforma 2: Reforma managementului fondurilor destinate investi郡iilor în s<n<tate. 

Reforma 3: Reforma managementului sanitar 群i a resurselor umane din s<n<tate 

Investi郡ii: 

Investi郡ia 1: Investi郡ii în infrastructura medical< prespitaliceasc<  

Investi郡ia 2: Investi郡ii în infrastructura spitaliceasc< public< 

Buget: 2.455.000.000 euro 

 

1. Provoc<ri 群i obiective 

a)     Provoc<ri 

În ciuda îmbun<t<郡irilor recente, s<n<tatea popula郡iei României se situeaz< în continuare sub 
media UE. Rata mortalit<郡ii evitabile, 群i anume decesele care ar fi putut fi evitate prin acordarea 
unei asisten郡e medicale de calitate optim<, a fost de dou< ori 群i jum<tate mai mare decât rata UE 
în 2015. Cheltuielile cu asisten郡a medical< sunt relativ sc<zute, iar deficitul de personal 
reprezint< în continuare o problem<. 

Accesul la asisten郡a medical< este redus 

România se confrunt< cu provoc<ri considerabile în ceea ce prive群te asigurarea accesului la 
asisten郡< medical<. În total, aproximativ 11 % din popula郡ie r<mâne neasigurat< 群i are acces doar 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 2.V.1 SăCămame 

 

2 

la un pachet restrâns de servicii. Procentul de popula郡ie care beneficiaz< de o form< de asigurare 
de s<n<tate a sc<zut, cu un decalaj semnificativ între mediul urban 群i cel rural. O mare parte a 
lucr<torilor care desf<群oar< o activitate independent< în agricultur< 群i a popula郡iei rome din 
mediul rural nu beneficiaz< de o asigurare de s<n<tate. În ceea ce prive群te nevoile medicale 
nesatisf<cute raportate, persist< diferen郡e semnificative între grupurile cu cele mai mici venituri 
(8 %) 群i grupurile cu cele mai mari venituri (2,3 %). Procentajul popula郡iei rurale asigurate a 
sc<zut la 65,6 % în 2016, în compara郡ie cu 66,3 % în 2015 群i cu 75,8 % în 2014. În cazul 
pensionarilor, nivelul nevoilor medicale nesatisf<cute este de dou< ori mai ridicat decât cel al 
popula郡iei generale. 

Rata nevoilor de asisten郡< medical< nesatisf<cute din cauza distan郡ei mari pân< la o unitate 
medical< a fost a treia ca m<rime din UE în 2017 . Dezechilibrele teritoriale în furnizarea 
serviciilor de asisten郡< medical< sunt mari 群i se amplific<. Nevoile nesatisf<cute din cauza 
distan郡ei mari pân< la o unitate medical< care au fost raportate se num<r< printre cele mai ridicate 
din UE, ceea ce reflect< o distribuire inegal< a unit<郡ilor medicale 群i a medicilor. 

Nivelul nevoilor medicale nesatisf<cute este cu aproximativ 28 % mai mare în zonele rurale 
decât în întreaga 郡ar<. Re郡eaua de medici de familie este, în principal, o re郡ea de servicii private 
de asisten郡< medical<, cu stimulente insuficiente pentru medicii din zonele rurale, care migreaz< 
c<tre zonele urbane, mai dezvoltate, ceea ce face acoperirea s< fie mai redus< în zonele s<race. 

Cheltuielile cu asisten郡a medical< preventiv< sunt cu mult sub media UE (1,8%) fa郡< de 3,1%. 
Cheltuielile cu asisten郡a medical< sunt în continuare orientate în mod dispropor郡ionat c<tre 
serviciile medicale spitalice群ti, în pofida reducerii num<rului de extern<ri din spitale. Printre 
ineficien郡ele conexe se num<r< utilizarea ridicat< a paturilor de spital, utilizarea sc<zut< a 
chirurgiei de zi 群i lipsa unei integr<ri eficace a furniz<rii serviciilor de asisten郡< medical< 

Îmbun<t<郡irea asisten郡ei medicale comunitare, de群i foarte necesar<, prezint< întârzieri. 
Realizarea centrelor de asisten郡< medical< comunitar< care ofer< îngrijiri integrate a suferit 
întârzieri suplimentare. Îmbun<t<郡irea asisten郡ei medicale comunitare ar putea reduce nivelul 
actual ridicat al spitaliz<rilor evitabile pentru „bolile care se preteaz< la asisten郡a medical< 
ambulatorie”, cum ar fi diabetul 群i hipertensiunea. 

În rândul popula郡iei Roma, doar 50% din cet<郡enii în vârst< de peste 16 ani beneficiaz< de 
asigurare medical<  în sistemul asigur<rilor sociale de stat1. Asigurarea accesului echitabil la 
serviciile medicale preventive 群i curative este înc< deficitar<.  

Din totalul cheltuielilor efectuate din Fondul Asigur<rilor sociale de s<n<tate (FASS) 5,9% 
reprezint< cheltuiala cu asisten郡a medical< primar< 群i 5,5% cheltuiala în asisten郡a medical< de 
specialitate ambulatorie. 

 
1 Romania Systematic Country Diagnostic BACKGROUND NOTE Roma Inclusion, June 2018 
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În perioada ianuarie-decembrie 2018 serviciile medicale în ambulatoriu reprezint< 16,87 % din 
totalul cheltuielilor cu serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale2. 

Este necesar< integrarea serviciilor medicale pentru asigurarea accesului egal 群i echitabil 群i 
pentru asigurarea continuitatea de îngrijiri.  

Asisten郡a medical< primar<, asisten郡a medical< ambulatorie de specialitate, spitalele, sectorul 
s<n<t<郡ii publice 群i cel al asisten郡ei sociale func郡ioneaz< fragmentat 群i neintegrat îngreunând 
accesul popula郡iei la servicii medicale integrate. Capacitatea de îngrijire în asisten郡a medical< 
primar<, în ambulatoriile de specialitate este distribuit< neuniform 群i insuficient utilizat<, astfel 
c< majoritatea serviciilor medicale continu< s< fie furnizate în spitale. Resursele de asisten郡< 
medical< primar< 群i de s<n<tate public< dezvoltate în ultimii 10 ani, asisten郡a medical< 
comunitar< sunt insuficient dezvoltate 群i integrate în sistemul de s<n<tate, cu rol insuficient 
clarificat 群i personal insuficient 群i insuficient preg<tit.  

Serviciile medicale de medicin< de familie sufer< de un deficit de personal 群i infrastructur<, dar 
群i de o distribu郡ie neuniform< în jude郡e, regiuni, cu prec<dere între mediul rural 群i cel urban. 
Astfel, 328 de comune din România nu au niciun medic de familie, 2,5% din popula郡ie nu au 
niciun medic de familie în comuna în care locuiesc, din 1.414 de localit<郡i (comune 群i ora群e) 
lipsesc 2.187 de medici de familie. Doar 1.496 de localit<郡i (47%) au suficien郡i medici de familie, 
iar 271 de localit<郡i au mai mul郡i medici de familie decât este necesar pentru popula郡ia existent<3. 
Cel mai mare excedent este în municipiul Bucure群ti, urmat de alte centre universitare (ex: 
Craiova, Cluj, Timi群oara 群i Ia群i). 

Serviciile medicale de asisten郡< primar< oferite în afara programului normal de lucru sunt reduse 
sau chiar inexistente în majoritatea zonelor urbane 群i rurale. Aceasta rezult< într-un exces de 
consulta郡ii furnizate în serviciile medicale de urgen郡<, camerele de gard< ale spitalelor 群i o 
utilizare crescut< a paturilor de spital 群i men郡ine sistemul de s<n<tate centrat pe servicii medicale 
acordate în spitale.  

Personalului angajat în asisten郡a medical< comunitar< (AMC) este de 1694 de asisten郡i 
comunitari 群i 456 de mediatori sanitari (2019), aceasta însemnând 0,87 asisten郡i medicali 
comunitari la 1000 de locuitori. Distribu郡ia acestora în plan teritorial este îns< foarte neuniform<, 
variind de la 0,2 în jude郡ul Bra群ov, pân< la 4,19 la 1000 de locuitori în jude郡ul Gorj.  

Propor郡ia cheltuielilor pentru s<n<tate dedicate asisten郡ei medicale primare 群i ambulatorii 
r<mâne pe locul doi între cele mai sc<zute din UE (18% comparativ cu media UE de 30%)4. 

Personalul din asisten郡< medical< primar<, asisten郡a comunitar< 群i serviciile oferite în regim 
ambulatoriu este insuficient preg<tit în a oferi îngrijire persoanelor cu dizabilit<郡i mintale. 

 

 
2 Raportul de activitate CNASS, 2018 

 
3 Federa郡ia Na郡ional< a Patronatelor Medicilor de Familie, Distribu郡ia cabinetelor 群i personalului medical de asisten郡< medical primar<, 2019  
4 CE, OECD, Profilul de 郡ar< din 2019 în ceea ce prive群te s<n<tatea 
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Rata mortalit<郡ii evitabile este printre cele mai ridicate din UE 

Ratele mortalit<郡ii evitabile prin preven郡ie 群i ale mortalit<郡ii prin cauze tratabile sunt printre cele 
mai ridicate din UE. Num<rul deceselor cauzate de cancer a crescut, în timp ce bolile 
cardiovasculare constituie cauza principal< a deceselor. Boala cardiac< ischemic< 群i accidentul 
vascular cerebral sunt principalele cauze de deces, reprezentând împreun< peste 550 de decese 
la 100 000 de locuitori în 2016. Rata mortalit<郡ii cauzate de boala cardiac< ischemic< este de 
aproape trei ori mai mare în România decât în UE în ansamblu. Cancerul pulmonar reprezint< 
cea mai frecvent< cauz< de deces cauzat de cancer, rata mortalit<郡ii crescând cu aproape 14 % 
din 2000, în principal din cauza ratelor ridicate ale fumatului. În ultimii ani, au crescut, de 
asemenea, ratele mortalit<郡ii legate de alte tipuri de cancer, în special pentru cazurile de cancer 
colorectal 群i de cancer de sân. 

Combaterea anumitor boli infec郡ioase, precum tuberculoza (TBC), continu< s< fie o problem< 
important< de s<n<tate public< în România. Num<rul cazurilor de TBC a sc<zut în ultimul 
deceniu, dar r<mâne în continuare cel mai ridicat din UE (aproximativ 13 000 de cazuri în 2017). 

România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalit<郡ii infantile din UE – 6,7 la 1 000 de 
n<scu郡i vii, comparativ cu media UE de 3,6 în 2017. Echipamentele medicale insuficiente 群i 
deficitul de medici pot contribui la explicarea acestei cifre. 

Deficitul considerabil de for郡< de munc< în sectorul s<n<t<郡ii, inclusiv deficitul de medici de 
familie, precum 群i infrastructura medical< vetust<, lipsa produselor medicale, formarea 
insuficient< a personalului medical 群i gradul limitat de continuitate 群i integrare între diferitele 
niveluri de îngrijire sl<besc rezilien郡a sistemului de s<n<tate. 

Unit<郡ile spitalice群ti nu corespund normelor de siguran郡< 群i normelor igienico-sanitare 
determinând: risc crescut de infec郡ii asociate actului medical, grad ridicat de nevoi medicale 
nesatisf<cute, costuri crescute cu mentenan郡a infrastructurii sanitare. 

Facilit<郡ile de s<n<tate, în special spitalele, sunt esen郡iale pentru comunit<郡i atât în mod obi群nuit, 
dar 群i ca r<spuns la situa郡ii de urgen郡<, dezastre 群i alte crize. Spitalele sunt, de asemenea, 
simboluri importante ale bun<st<rii sociale. Distrugerea sau deteriorarea unui spital poate duce 
la expunerea pacien郡ilor 群i a lucr<torilor din domeniul s<n<t<郡ii la vulnerabilit<郡i, dar 群i la 
pierderea încrederii popula郡iei în autorit<郡i. Sunt necesare m<suri pentru asigurarea siguran郡ei, 
securit<郡ii 群i func郡ionalit<郡ii infrastructurii de s<n<tate atât la nivel na郡ional, cât 群i la nivel 
comunitar. 

Sectorul sanitar din România se bazeaz< pe o infrastructur< conceput< acum 50-60 ani, când 
nevoia de servicii de s<n<tate era diferit< fa郡< de realit<Yile de ast<zi. Una dintre problemele des 
întâlnite în re郡eaua de spitale este fragmentarea-spitalele pavilionare, ceea ce creeaz< dificult<郡i 
în ceea ce prive群te organizarea fluxurilor 群i transportul pacien郡ilor. Cl<dirile vechi (unele chiar 
peste 100 ani vechime) nu permit integrarea optim< a circuitelor intraspitaliceşti, ridic< frecvent 
dificult<郡i majore în adoptarea de noi tehnologii din cauza limit<rilor fizice intrinseci ale 
cl<dirilor 群i nu dispun de facilit<郡i pentru un acces fizic (ex. pentru persoanele cu dizabilit<郡i). 
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Astfel, adaptarea infrastructurii la nevoile de servicii de s<n<tate curente (boli netransmisibile, 
acumularea de probleme de s<n<tate, complexe cu comorbidit<郡i, existenta unor tehnologii 
complexe, etc.) este în multe cazuri imposibil< sau mult mai costisitoare decât construc郡ia unor 
cl<diri noi în care sa se transfere activitatea curent< a unor spitale. În plus, mai ales în spitalele 
vechi cu circuite deficitare, controlul infec郡iilor nosocomiale este deficitar, cu impact asupra 
siguran郡ei pacientului şi cheltuieli evitabile. Dotarea cu echipamentele necesare este înc< departe 
de standardele în 郡<rile europene avansate, şi deseori distribu郡ia echipamentelor în profil teritorial 
este insuficient echilibrat< 群i calibrat< în funcYie de nevoi.  

Dotarea cu echipamente necesare este înc< departe de standardele din 郡<rile europene avansate 
群i, deseori, distribu郡ia teritorial< 群i utilizarea echipamentelor medicale în unit<郡ile publice nu 
r<spunde profilului st<rii de s<n<tate local 群i nici nevoilor de s<n<tate ale popula郡iei.  

România de郡ine 385 aparate de tomografie computerizat< (2020), asigurând 20 de aparate la 
1.000.000 locuitori. Dintre acestea aproximativ 50% sunt instalate în sistemul public de s<n<tate. 
În sistemul public de s<n<tate 14% din aceste aparate sunt mai vechi de 10 ani. În sistemul privat, 
25% din aparatele de CT sunt mai vechi de 10 ani. 

Num<rul de aparate de rezonan郡< magnetic< nuclear< (RMN) este de 298, din care 31% se afl< 
în sistemul public. Asigurarea cu RMN este de 15 la 1.000.000 de locuitori. 18% din aceste 
aparate sunt mai vechi de 10 ani. 

Achizi郡iile recente, în special prin Programul de reform< al sistemului de s<n<tate al BM s-au 
ad<ugat aparaturii deja existente, din care o bun< parte sunt uzate moral 群i necesit< a fi înlocuite.  

Num<rul existent de mamografe (2018) este de 163, din care 86 se afl< în sistemul public de 
s<n<tate. 9 spitale clinice jude郡ene de urgen郡< nu au în dotare un mamograf, iar 28 spitale clinice 
jude郡ene de urgen郡< au în dotare un singur mamograf, analog, cu an de fabrica郡ie 2001-20065. 

Distribu郡ia unit<郡ilor sanitare 群i a infrastructurii de aparatur< variaz< de la o regiune de dezvoltare 
la alta 群i de la un jude郡 la altul. Aceast< distribu郡ie reflect< nevoile medicale ale popula郡iei într-
o foarte mic< m<sur<. 

De asemenea, exist< cl<diri în care se desf<群oar< servicii medicale, care constituie un pericol 
pentru pacien郡i 群i pentru personal, atât din punct de vedere al infec郡iilor nosocomiale, cât 群i din 
punct de vedere structural 群i de siguran郡< la incendii. Pandemia COVID-19 a eviden郡iat 
vulnerabilit<郡ile infrastructurii sanitare, suprasolicitarea sistemelor de instala郡ii electrice 群i de 
fluide medicale învechite generând incendii în sec郡iile de terapie intensiv<. Conform unui 
document de informare adresat Ministerului S<n<t<郡ii de c<tre Departamentul pentru Situa郡ii de 
Urgen郡< la finalul anului 2020, din punct de vedere al aviz<rii/autoriz<rii privind securitatea la 
incendiu la data de 16.11.2020 situa郡ia unit<郡ilor sanitare se prezint< astfel: 

 

 
5 MS, Analiza de situa郡ie a UMP, 2019 
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Nr. Indicator Total 

1 NpBăd pCimăｨi gaCimade de gmam ｧi adiｬame cp aampdi はcp 
aedgHCa<imame jpdidicăひ 

553 

2 NpBăd c<ădidi a<e pCimăｨi<Hd gaCimade cp aampdiし diCmde cadeす 1392 

3 NpBăd c<ădidi apmHdiｻame adiｬiCd gecpdimamea <a iCceCdip 

にapmHdiｻaｨia a ｬiｻam îCmdeaga c<ădide 

310 

4 NpBăd c<ădidi apmHdiｻame aadｨia< adiｬiCd gecpdimamea <a iCceCdip 52 

5 NpBăd c<ădidi cade fpCcｨiHCeaｻă fădă apmHdiｻaｨie de gecpdimame <a 
iCceCdip 

302 

6 DiCmde c<ădidi<e cade fpCcｨiHCeaｻă fădă apmHdiｻaｨie de gecpdimame <a 
iCceCdip de <a Cd cdmし ┻し deｨiC aｬiｻす 

120 

7 NpBăd c<ădidi cade Cp fac Hbiecmp< apmHdiｻădii adiｬiCd gecpdimamea 
<a iCceCdip 

728 

Principalele deficien郡e constatate de inspectorii de prevenire pe timpul controalelor executate la 
unit<郡ile sanitare sunt pe de-o parte legate de infrastructura de ap<rare împotriva incendiilor 
(func郡ionarea f<r< autoriza郡ie de securitate la incendiu, neasigurarea condi郡iilor pentru limitarea 
propag<rii focului 群i fumului în interiorul construc郡iilor, nedotarea construc郡iilor cu instala郡ii de 
detec郡ie, semnalizare 群i avertizare a incendiilor sau nefunc郡ionarea acestora, neasigurarea 
spa郡iilor cu mijloace tehnice de ap<rare împotriva incendiilor, neasigurarea func郡ion<rii acestor 
dot<ri 群i echipamente), iar pe de alt< parte legate de lipsa mentenan郡ei 群i verific<rii periodice a 
acestei infrastructuri 群i de exploatarea improprie. 

Acela群i document de informare expune 群i principalele cauze care conduc la func郡ionarea 
construc郡iilor cu func郡iunea de îngrijire a s<n<t<郡ii f<r< autoriza郡ie de securitate la incendiu, iar 
printre acestea se num<r< nealocarea fondurilor necesare conform<rii construc郡iei la cerin郡ele 
reglement<rilor tehnice în vedere, calitatea slab< a documenta郡iilor întocmite în vederea ob郡inerii 
avizului 群i autoriza郡iei de securitate  la incendiu 群i alocarea de fonduri pentru modernizarea doar 
a unei sec郡ii sau a unui nivel al construc郡iei, aceasta din urm< fiind 群i cea mai des întâlnit< cauz<. 

Num<rul ridicat de cl<diri cu risc seismic în care func郡ioneaz< spitalele din România este de 
asemenea îngrijor<tor. Potrivit datelor comunicate de IGSU în 2018, 137 de spitale situate în 
Bucure群ti 群i în 15 jude郡e ale 郡<rii î群i desf<群oar< activitatea în cl<diri cu risc seismic, iar 37 dintre st
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acestea sunt în cl<diri cu risc seismic ridicat (clasa I 群i II), ceea ce înseamn< pericol iminent de 
pr<bu群ire în cazul unui cutremur puternic. 

Nevoia de interven郡ii în îmbun<t<郡irea calit<郡ii 群i siguran郡ei infrastructurii sanitare este a群adar 
acut<, cu atât mai mult cu cât utilizatorii cl<dirilor sunt în mare parte persoane care nu se pot 
evacua singure în caz de situa郡ii de urgen郡<.  

Nivelurile de rezisten郡< la antimicrobiene se men郡in ridicate în România. În 2017, s-a constatat 
în urma test<rilor c< 22,5 % din izolatele de Klebsiella pneumoniae erau rezistente la 
carbapeneme, o clas< puternic< de antibiotice de ultim< linie. Aceast< cifr< este pe locul trei în 
lista celor mai mari procente din UE, de群i a sc<zut din 2016 (31,4 %) . 

b)    Obiective: 

 Reducerea ratei de mortalitate evitabile prin cre群terea ponderii m<surilor preventive, extinderea 
accesului la diagnostic precoce 群i tratament 群i, respectiv, prin cre群terea capacit<郡ii de integrare 
între diferitele nivele de asisten郡< medical<;  

 Reducerea ratei mortalit<郡ii tratabile prin cre群terea calit<郡ii actului medical ca urmare a 
reform<rii programelor de educa郡ie post-universitar< 群i a celor de educa郡ie medical< continu< a 
personalului medical.   

 Reducerea disparit<郡ilor de acces la servicii medicale de baz< dintre regiuni, dintre rural 群i urban 
群i, respectiv, dintre diferitele categorii sociale; 

 Cre群terea accesului la servicii medicale de calitate inclusiv prin utilizare facilit<郡ilor de 
telemedicin<  

 Cre群terea siguran郡ei pacien郡ilor, a calit<郡ii actului medical 群i a accesului la serviciile medicale 
de specialitate prin investi郡ii în infrastructura spitaliceasc< public< 群i prin reforma în domeniul 
resurselor umane din s<n<tate. 

 Îmbun<t<郡irea evalu<rii costurilor reale, eficien郡ei 群i predictibilit<郡ii serviciilor de s<n<tate. 

 Optimizarea cheltuielilor din sistemul de s<n<tate în func郡ie de raportul cost/ beneficiu. 

 Îmbun<t<郡irea managementului resurselor destinate proiectelor de investi郡ii în infrastructura 
sanitar< prin crearea unei Agen郡ii dedicate managementului acestor investi郡ii. 

  

3.              Descrierea reformelor 群i investi郡iilor 
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            Reforma 1: Reforma gestion<rii  fondurilor publice din s<n<tate 

Provoc<ri 群i obiective 

 România continu< s< aib< cea mai mare rat< de mortalitate din cauze tratabile din Uniunea 
European<. Una din cauze, astfel cum a fost identificat< în [OECD/European Observatory on 
Health Systems and Policies (2019), Romania: Country Health Profile 2019, State of Health 
in the EU], este paucitatea informa郡iilor privind evaluarea obiectiv< a calit<郡ii serviciilor de 
s<n<tate 群i a cost eficien郡ei interven郡iilor din domeniul s<n<t<郡ii, ceea ce face ca alocarea 
fondurilor s< se bazeze foarte pu郡in pe criterii 群tiin郡ifice de eficien郡<. Totodat<, mecanismele 
de plat< ale serviciului medical sunt pu郡in dependente de rezultatul 群i calitatea serviciului. 
Prin urmare, este o nevoie urgent< ca, în paralel cu dezvoltarea 群i implementarea unor criterii 
de evaluare a performan郡ei furnizorilor de servicii medicale, s< demar<m un proces de  
încurajare a acelor servicii medicale 群i scheme de tratament cost-eficiente, prin toate 
metodele posibile, inclusiv de tip financiar. Implementarea unor mecanisme de plat< care s< 
stimuleze ob郡inerea de rezultate, dar 群i calitatea actului medical ar cre群te astfel rezilien郡a 
sistemului medical la schimbare. De群i exist< în acest moment dou< proiecte finan郡ate prin 
FEDR care au drept obiectiv oferirea de asisten郡< tehnic< pentru cre群terea calit<郡ii datelor 
colectate, nu exist< înc< un mecanism de stimulare financiar< a calit<郡ii actului medical la 
fiecare nivel de asisten郡< medical<, corelat cu datele colectate. 

 Structura cheltuielilor din domeniul s<n<t<郡ii este una din cauzele persisten郡ei valorilor mari 
ale ratei mortalit<郡ii evitabile. România cheltuie foarte pu郡in pe servicii de preven郡ie (1,7% 
comparativ cu 3,1% în UE)[OECD/ State of Health in the EU/2019]. Cheltuielile cu asisten郡a 
medical< spitaliceasc< reprezint< peste 42% din total (comparativ cu 29% la nivelul UE) iar 
propor郡ia cheltuielilor cu serviciile medicale ambulatorii 群i de la nivelul asisten郡ei medicale 
primare este cea mai redus< din UE (18%, comparativ cu 30% - media UE). Chiar dac< 
inversarea piramidei serviciilor de s<n<tate a fost prioritizat< pe parcursul ultimilor 30 de ani, 
f<r< s< se realizeze progrese îns<, totu群i ea r<mâne un deziderat al actualei reforme tocmai 
datorit< importan郡ei ei pentru un sistem de s<n<tate eficace, accesibil 群i rezilient. Banca 
Mondial< 群i Organiza郡ia Mondial< a S<n<t<郡ii recomand< 群i descriu mecanisme financiare 群i 
surse bugetare care s< asigure cre群terea fondurilor alocate preven郡iei f<r< a sc<dea aloc<rile 
pentru serviciile curative.      

 Dezechilibrele teritoriale 群i socio-economice în furnizarea de servicii medicale sunt mari 群i 
se extind. Nevoile nesatisf<cute raportate ca urmare a distan郡ei de deplasare sunt printre cele 
mai mari din UE, reflectând o distribu郡ie inegal< a unit<郡ilor de asisten郡< medical< 群i a 
personalului medical. Nivelul nevoilor medicale nesatisf<cute este cu aproximativ 28% mai st
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mare în zonele rurale decât în 郡ar<, în ansamblu. Re郡eaua medicilor de familie este în principal 
o re郡ea privat< de servicii de s<n<tate, cu stimulente reduse pentru medicii din zonele rurale, 
care migreaz< c<tre zonele urbane, mai dezvoltate, l<sând zonele s<race cu o acoperire mai 
mic<. 

 Subfinan郡area cronic< a sistemului de s<n<tate nu este singura problem< legat< de finan郡area 
s<n<t<郡ii. La aceasta se adaug< practica frecvent< a pl<郡ilor informale, actele de corup郡ie la 
nivelul managementului spitalicesc, decontarea unor servicii sau produse medicale de care 
pacien郡ii nu ajung s< beneficieze. 

Obiectivele reformei: 

 Cre群terea eficien郡ei cheltuirii fondurilor publice prin dezvoltarea unui sistem de evaluare a 
performan郡ei furnizorilor de servicii medicale bazat pe criterii obiective, m<surabile 群i bazate 
pe dovezi 群tiin郡ifice 群i prin monitorizarea 群i evaluarea cheltuielilor Fondului Na郡ional Unic 
de Asigur<ri Sociale de S<n<tate (FNUASS).  

 Stimularea îmbun<t<郡irii calit<郡ii 群i a cost-eficien郡ei serviciilor de s<n<tate prin crearea, 
pilotarea 群i implementarea acelor mecanisme financiare care recompenseaz< performan郡a 
furnizorilor de asisten郡< medical<,  群i anume finan郡area pe baz< de rezultate a serviciilor de 
s<n<tate, a群a cum este definit< de Comitetul de exper郡i al Comisiei Europene (2019). 

 Cre群terea ponderii serviciilor medicale de tip preventiv prin dezvoltarea de mecanisme 
financiare care s< încurajeze interven郡iile preventive comprehensive 群i durabile atât în 
asisten郡a medical< primar< cât 群i în cea ambulatorie, de specialitate.  

 Cre群terea diversit<郡ii 群i complexit<郡ii serviciilor medicale curative furnizate la nivel 
prespitalicesc prin modificarea condi郡iilor, criteriilor 群i a cuantumului finan郡<rii asisten郡ei 
medicale primare 群i ambulatorii.     

 Reducerea inegalit<郡ilor în ceea ce prive群te accesul la asisten郡a medical< prin crearea 群i 
implementarea unor mecanisme juridice 群i financiare de încurajare a implic<rii personalului 
medical 群i de asisten郡< comunitar< în oferirea serviciilor medicale c<tre popula郡ia vulnerabil<, 
inclusiv prin mijloace de telemedicin<. 

 Extinderea luptei pentru combaterea practicilor ilegale din domeniul s<n<t<郡ii, prin m<suri 
de transparentizare a cheltuielilor din fondurile publice destinate s<n<t<郡ii cum ar fi:   
cre群terea accesului pacientului la propriile date privind cheltuielile medicale, cre群terea 
transparen郡ei cu privire la indicatorii de performan郡< ai managementului spitalului; 
îmbun<t<郡irea sistemului de transparentizare a achizi郡iilor publice în sistemul de s<n<tate. 

 Extinderea surselor de venituri proprii ale Ministerului S<n<t<郡ii prin aplicarea 
recomand<rilor B<ncii Mondiale 群i Organiza郡iei Mondiale a S<n<t<郡ii.  

Natura, tipul 群i m<rimea m<surilor luate în cadrul reformei gestion<rii  fondurilor publice 
din s<n<tate  

 Reforma propus< va lua forma unei pl<郡i (recompense) pentru furnizorii de servicii medicale, 
un "Fond pentru calitatea serviciilor medicale", pentru a stimula calitatea serviciilor de 
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îngrijire din s<n<tate. Acesta se va adresa tuturor nivelurilor sistemului de s<n<tate: spitale, 
ambulatorii 群i furnizorii de asisten郡< primar<. 

Prima faz< a reformei presupune dezvoltarea 群i reglementarea indicatorilor de calitate care 
vor fi colecta郡i 群i monitoriza郡i la nivel spitalicesc: indicatori de proces, de rezultat 群i de 
rezultate raportate de pacient (PROs); vor fi inclu群i 群i indicatori specifici de performan郡< 
pentru managementul unit<郡ii sanitare. Ace群ti indicatori vor fi dezvolta郡i în acord cu 
standardele de acreditare a unit<郡ilor sanitare cu paturi dezvoltate  de Autoritatea Na郡ional< 
de Management al Calit<郡ii în S<n<tate (ANMCS), ciclul II de acreditare. De men郡ionat c<, 
din punct de vedere tehnic, standardele de acreditare ANMCS reprezint< un element înrudit 
dar diferit de indicatorii de calitate a c<ror monitorizare 群i evaluare vor face leg<tura între 
calitatea 群i performan郡a serviciilor medicale furnizate 群i componenta financiar<. 

M<sura se va adresa furnizorilor de servicii de specialitate tip spital 群i ambulator care sunt 
organiza郡i ca entit<郡i publice din punct de vedere al statutului juridic si medicilor de familie 
organiza郡i în cabinete individuale,  grupate, asociate, societ<郡i civile medicale, alte forme de 
furnizare de asisten郡< medical< primar<) Dezvoltarea noilor seturi de indicatori este 
justificat< de necesitatea de a evalua serviciile medicale nu numai din perspectiv< financiar<, 
ci 群i din perspectiva impactului lor asupra st<rii de s<n<tate. Aplicarea acestor indicatori va 
permite a群adar eviden郡ierea impactului serviciilor de s<n<tate asupra s<n<t<郡ii (în plan 
individual 群i în special popula郡ional), dar 群i o mai bun< evaluare a nevoii de servicii de 
s<n<tate la nivel popula郡ional 群i va furniza dovezi pentru deciziile viitoare de politici publice. 
M<sura va contribui esen郡ial la eficientizarea utiliz<rii fondurilor publice deoarece va 
favoriza deciziile bazate pe dovezi 群i finan郡area pe baz< de performan郡<, a acelor servicii 
medicale care sunt cele mai necesare 群i cele mai utile. 

A doua faz< a reformei include dezvoltarea 群i pilotarea unor mecanisme de plat< bazat< pe 
performan郡< pentru un num<r limitat de furnizori de servicii medicale, cu obiectivul de a lega 
stimulentele financiare de obiectivele de calitate determinate în prima faz< a reformei 群i de a 
stimula integrarea serviciilor de s<n<tate. Mecanismele de plat< bazat< pe performan郡< pot 
include pl<郡i suplimentare (plat< pentru schemele de performan郡<), pl<郡i combinate 
organizate în jurul serviciilor integrate (cum ar fi îngrijirea neonatal<), etc. Aceast< faz< va 
include 群i dezvoltarea instrumentelor digitale necesare pentru colectarea indicatorilor de 
calitate identifica郡i 群i dezvolta郡i în prima faz< a proiectului 群i va 郡inti un set ini郡ial restrâns de 
furnizori de servicii medicale, selectat pe baza metodologiei dezvoltate în faza 1 în a群a fel 
încât un e群antion reprezentativ din punct de vedere al complexit<郡ii 群i acoperirii regionale s< 
fie inclus în pilot. În urma analiz<rii rezultatelor proiectului pilot, cele mai fezabile 
mecanisme de plat< bazat< pe performan郡< vor fi identificate 群i vor reprezenta baza 
metodologic< 群i legal< de func郡ionare a “Fondului pentru calitatea serviciilor medicale”.  

Cea de-a treia faz< a reformei se va derula la nivelul tuturor unit<郡ilor publice spitalice群ti, 
astfel încât indicatorii de calitate dezvolta郡i în prima faz< s< fie colecta郡i 群i monitoriza郡i prin 
intermediul instrumentelor digitale dezvoltate în cea de-a doua faz< a reformei. Cele mai 
adecvate mecanisme de plat< bazat< pe performan郡< identificate în faza pilot vor fi utilizate 
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pentru identificarea 群i recompensarea furnizorilor de servicii medicale care ating pragurile 
de performan郡< stabilite pentru indicatorii monitoriza郡i. În fiecare ciclu financiar, furnizorii 
care ating 郡intele stabilite vor deveni beneficiari ai pl<郡ilor realizate din "Fondul pentru 
calitatea serviciilor medicale". În aceast< faz<, pl<郡ile vor fi efectuate prin intermediul Casei 
Na郡ionale de Asigur<ri de S<n<tate dar în afara Contractului-Cadru deoarece pl<郡ile efectuate 
din “Fondul pentru calitatea serviciilor medicale” reprezint< recompense financiare acordate 
doar acelor furnizori de servicii medicale care ating 郡intele de performan郡< stabilite, inclusiv 
prin compararea cu performan郡ele realizate în anul precedent. Evaluarea performan郡ei la 
nivel de unitate spitaliceasc< va fi realizat< prin intermediul Autorit<郡ii Na郡ionale de 
Management al Calit<郡ii în S<n<tate (ANMCS), astfel încât s< fie recompensa郡i doar 
furnizorii cu cele mai bune performan郡e.  Din experien郡a practic< a altor state în care 
mecanisme similare au fost implementate, num<rul 群i identitatea unit<郡ilor spitalice群ti 
recompensate în aceast< faz< variaz< de la un ciclu de finan郡are la altul în func郡ie de 
performan郡ele atinse 群i de calitatea serviciilor medicale furnizate, iar fondurile astfel ob郡inute 
pot fi folosite de managementul unit<郡ii spitalice群ti recompensate pentru îmbun<t<郡irea 
continu< a serviciilor medicale oferite (dar nu pentru cheltuieli opera郡ionale, i.e. salarii, etc). 
Prin urmare, nu poate fi considerat c< exist< o recuren郡< a pl<郡ilor efectuate prin intermediul 
“Fondului pentru calitatea serviciilor medicale”. 

Cea de-a patra faz< a reformei reprezint< scalarea “Fondului pentru calitatea serviciilor 
medicale” la nivelul tuturor tipurilor de furnizori de servicii medicale, inclusiv a consor郡iilor 
medicale integrate, 群i includerea acestor mecanisme de plat< bazat< pe performan郡< în 
Contractul-Cadru- 群i în alte documente legislative. În aceast< faz<, finan郡area Fondului nu va 
mai fi realizat< prin intermediul PNRR, ci de la bugetul de stat sau de la Fondul Na郡ional 
Unic al Asigur<rilor Sociale de S<n<tate.   

 Dezvoltarea colaborativ< a unui nou model de Contract-Cadru care reglementeaz< condi郡iile 
acord<rii asistenYei medicale 群i normele de aplicare ale acestuia, împreun< cu reprezentan郡ii 
tuturor participan郡ilor la sistemul de s<n<tate, precum 群i adoptarea unor m<suri legislative 
complementare, având ca scop: 

 definirea, m<surarea 群i încurajarea performan郡ei administr<rii FNUASS atât pentru 
promovarea s<n<t<郡ii, cât 群i pentru diagnosticul 群i tratamentul afec郡iunilor popula郡iei; 

 cre群terea ponderii serviciilor la nivelul asisten郡ei medicale prespitalice群ti 群i reducerea 
presiunii asupra nivelului superior al piramidei serviciilor de s<n<tate; 

 promovarea prest<rii activit<郡ilor de preven郡ie 群i diagnostic precoce al bolilor, cu prec<dere 
la nivelul asisten郡ei medicale primare.  

 reducerii disparit<郡ilor de acces între mediul rural 群i urban prin promovarea rela郡iilor 
contractuale între CNAS 群i medici de familie 群i medici speciali群ti care î群i doresc s< î群i 
desf<群oare activitatea în localit<郡i izolate sau slab deservite; 

 asigurarea accesului tuturor pacien郡ilor la servicii medicale în contextul pandemic 群i ulterior 
endemic al COVID-19 (asisten郡< medical< primar< 群i ambulatorie), prin armonizarea 
cadrului formal prin care furnizorii de servicii medicale presteaz< servicii la distan郡< 群i 
optimizarea activit<郡ii spitalelor; 

 extinderea pachetului de servicii care poate fi oferit la nivelul asisten郡ei medicale primare, 
de specialitate 群i comunitare cu servicii de preven郡ie, diagnostic precoce 群i de monitorizare 
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a pacien郡ilor 群i completarea cu noi programe de preven郡ie, creând 群i un cadru pentru finan郡<ri 
pentru serviciile medicale de preven郡ie 群i diagnostic precoce care vor fi finan郡ate din 
Programului Opera郡ional S<n<tate (m<surile de tip FSE+POS) 群i din Bugetul de stat; 

 dezvoltarea unui sistem echitabil 群i sustenabil de finan郡are a spitalelor, pornind de la costurile 
reale ale serviciilor prestate, nevoia din teritoriu 群i traseele pacien郡ilor. Este nevoie nu doar 
de o gândire longitudinal<, aliniat< cu nevoile pacien郡ilor, ci 群i de o mai bun< coordonare 
între palierele de servicii, precum 群i de parteneriate active cu organiza郡ii din sectorul public, 
privat 群i societate civil< pentru a preveni 群i acoperi deficien郡ele existente. 
 

 Transparentizarea informa郡iilor cu privire la gestionarea fondurilor publice din s<n<tate: 

 cre群terea accesului la informa郡ii financiare privind serviciilor decontate de CNAS prin 
dezvoltarea, centralizarea 群i publicarea periodic< a unui set indicatori de performan郡< (ex. 
execu郡ia bugetar<, volumul 群i calitatea serviciilor oferite, date referitoare la achizi郡iile publice 
群i altele) 群i analiza activit<郡ii programelor 群i ac郡iunilor prioritare derulate la nivelul MS 群i 
CNAS. 
 

Grup 郡int<      

 La nivel institu郡ional, beneficiarii principali sunt Ministerul S<n<t<郡ii, Casa Na郡ional< de 
Asigur<ri de S<n<tate 群i Autoritatea Na郡ional< de Management al Calit<郡ii în S<n<tate 
(ANMCS). 

 Beneficiarii direc郡i ai reformei sunt cet<郡enii statului: atât popula郡ia s<n<toas<, cât 群i pacien郡ii 
群i familiile acestora prin reducerea ratelor de mortalitate 群i morbiditate prevenibil< 群i tratabil< 
群i consecin郡e pozitive în ceea ce prive群te cre群terea rezilien郡ei sistemului de s<n<tate. 

 Furnizorii de servicii medicale (asisten郡< spitaliceasc<, ambulatorie, primar< 群i comunitar<) 
群i resursele umane din s<n<tate vor beneficia de unele m<suri care s< stimuleze tranzi郡ia 
sistemului de s<n<tate spre un cadrul legal 群i financiar mai previzibil, echitabil 群i sustenabil. 

 

Implementare 

 În vederea realiz<rii activit<郡ilor necesare implement<rii programului pilot “Fond pentru 
calitatea serviciilor medicale”: 

 Ministerul S<n<t<郡ii, în parteneriat cu ANMCS, vor dezvolta indicatorii de performan郡< 
pentru managementul sanitar 群i respectiv cei de calitate ai serviciilor medicale, fiind deja 
identificat< asisten郡a tehnic< necesar< proiectului. 

 Ministerul S<n<t<郡ii, cu expertiz< furnizat< extern, va dezvolta modelele de pl<郡i bazate pe 
performan郡< 群i instrumentele digitale necesare colect<rii 群i monitoriz<rii indicatorilor 
dezvolta郡i în faza anterioar<. st
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 Ministerul S<n<t<郡ii, în parteneriat cu CNAS, vor realiza cadrul legislativ necesar în vederea 
constituirii “Fondului pentru calitatea serviciilor medicale”.  

 ANMCS va evalua indicatorii de performan郡< 群i de calitate 群i va furniza rapoartele de 
evaluare. 

 Ministerul S<n<t<郡ii, prin intermediul CNAS, vor efectua pl<郡ile în func郡ie de modelele 
dezvoltate 群i de rezultatele evalu<rilor. 

 Casa Na郡ional< de Asigur<ri de S<n<tate 群i Ministerul S<n<t<郡ii vor fi responsabile de 
redactarea contractului-cadru 群i a normelor de aplicare privind gestiunea fondurilor publice 
din s<n<tate (servicii medicale, programe na郡ionale de s<n<tate), precum 群i a modific<rilor 
legislative elaborate în spirit complementar cu obiectivele acestora. Ulterior finaliz<rii 
elabor<rii acestora, vor fi supuse spre adoptare. 

 M<surile legislative care vizeaz< opera郡ionalizarea cre群terii transparen郡ei vor fi elaborate 群i 
supuse aviz<rii de c<tre Ministerul S<n<t<郡ii 群i Ministerul Cercet<rii, Inov<rii 群i Digitaliz<rii 
in vederea adopt<rii acestora. Casa Na郡ional< de Asigur<ri de S<n<tate va avea rol consultativ 
la acest nivel. 

Ajutor de stat:  

M<sura se va adresa furnizorilor de servicii medicale spitalice群ti 群i ambulatorii care sunt 
organizate ca entit<郡i publice din punct de vedere al statutului juridic, precum 群i medicilor de 
familie organiza郡i în cabinete individuale, grupuri, asocia郡i, societ<郡i medicale civile, alte 
forme de cabinet medical. Toate aceste entit<郡i fac parte din sistemul na郡ional de s<n<tate 群i 
deservesc popula郡ia general<. 

Acestea func郡ioneaz< în baza unui contract încheiat cu Casa Na郡ional< de Asigur<ri de 
S<n<tate 群i func郡ioneaz< sub supravegherea statului. Acestea sunt finan郡ate direct din fondul 
na郡ional unic de s<n<tate 群i ofer< servicii gratuite. 

De群i mecanismele de plat< bazat< pe performan郡< pot include pl<郡i suplimentare (plat< pentru 
schemele de performan郡<), pl<郡i combinate organizate în jurul serviciilor integrate (cum ar fi 
îngrijirea neonatal<), etc, acestea remunereaz< o activitate care este eventual gratuita la 
nivelul popula郡iei. 

In plus, remunera郡ia in func郡ie de performanta vizeaz< o remunerare adecvata, calibrata la 
calitatea serviciilor , si nu de o forma de ajutor de stat pentru prestator. 

Având in vedere cele de mai sus, consideram ca aceasta m<sur< va fi exclusa din analiza 
ajutorului de stat. 
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Activit<郡i 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 s2  

┷ FHCd aeCmdp Ca<imamea gedｬicii<Hd Bedica<e 

┷さ┷さDeｻｬH<madea iCdicamHdi<Hd de 
aedfHdBaCｨă ｧi ca<imame 

             

┷さ┸さ DeｻｬH<madea BHde<e<Hd de a<ăｨi ｧi 
a iCgmdpBeCme<Hd digima<e Cecegade 

            

┷さ┹さRea<iｻadea caddp<pi <egig<amiｬ 
Cecegad cHCgmimpidii FHCdp<pi aeCmdp 
ca<imamea gedｬicii<Hd Bedica<e 

            

┷さ┺さ Eｬa<padea iCdicamHdi<Hd de 
aedfHdBaCｨă ｧi ca<imame de cămde 
ANMCS 

             

┷さ┻さ Efecmpadea a<ăｨi<Hd îC fpCcｨie de 
deｻp<mame 

             

┸さ MHdificădi a<e CHCmdacmp<pi-caddp cade deg<eBeCmeaｻă cHCdiｨii<e acHddădii agigmeCｦei Bedica<eし a 
BedicaBeCme<Hd ｧi a digaHｻimiｬe<Hd Bedica<e îC caddp< gigmeBp<pi de agigpdădi gHcia<e de găCămame ｧi 
a<e NHdBe<Hd de aa<icade 

┸さ┷さRedacmadea cHCmdacmp<pi Caddp ｧi 
a NHdBe<Hd de aa<icade adiｬiCd 
gegmipCea fHCdpdi<Hd 

             

┸さ┸さ AdHamadea CHCmdacmp<pi Caddp ｧi 
a CHdBe<Hd de aa<icade 

             

┹さ E<abHdadea ｧi adHamadea caddp<pi cade ｬiｻeaｻă cdeｧmedea mdaCgaadeCｨei îC gigmeBp< de găCămame 

              

 
 st

iri
pe

su
rs

e.r
o



 
 2.V.1 SăCămame 

 

15 

Reforma 2: Reforma investi郡iilor în infrastructura sanitar<. 

Provoc<ri 

În anii preceden郡i, Uniunea European< a pus la dispozi郡ie fonduri pentru modernizarea 
infrastructurii României, dar execu郡ia lor înregistreaz< întârzieri. Nu exist< un cadru de 
gestionare strategic< pentru investi郡iile publice finan郡ate de UE sau finan郡ate la nivel na郡ional. 
Absorb郡ia fondurilor UE este, de asemenea, frânat< de capacitatea administrativ< limitat< în 
materie de preg<tire 群i implementare a proiectelor mari de investi郡ii, la care se adaug< aplicarea 
ineficient< a normelor privind gestionarea investi郡iilor publice, lipsa unei prioritiz<ri reale, 
precum 群i procedurile de achizi郡ii publice lungi (2019 Raport de 郡ar<). La nivelul Ministerului 
S<n<t<郡ii nu exist< o eviden郡< centralizat< a situa郡iei fondului construit din s<n<tate 群i nici a 
investi郡iilor în infrastructur< sau în dot<ri. 

Procesul de proiectare 群i construire a obiectivelor de investi郡ii  infrastructur< medical< este unul 
complex, necesitând un management eficient, cu standarde clare de calitate 群i siguran郡< 群i cu 
încadrarea într-un timp rezonabil. 

Obiective 

Cu scopul cre群terii capacit<郡ii administrative a autorit<郡ilor centrale 群i locale 群i a gestion<rii 
strategice 群i eficiente a proiectelor de infrastructur< din s<n<tate, se va înfiin郡a Agen郡ia Na郡ional< 
pentru Dezvoltarea Infrastructurii în S<n<tate (ANDIS) - National Agency for Development of 
Health Infrastructure). 

Obiectivele Agen郡iei: 

1.  Înt<rirea capacit<郡ii administrative, tehnice 群i de management de proiect, cu scopul 
implement<rii proiectelor de infrastructur< cu impact teritorial na郡ional sau regional. 

2.  Asigurarea asisten郡ei tehnice necesare implement<rii proiectelor de infrastructur< 
derulate de c<tre autorit<郡ile locale. 

3.  Transformarea într-un centru de excelen郡< în domeniul proiectelor de infrastructur< de 
s<n<tate. 

4.     Monitorizarea realiz<rii obiectivelor propuse în cadrul documentelor strategice na郡ionale 
din domeniul sanitar (Planuri na郡ionale, sectoriale, Strategii na郡ionale, Planuri regionale de 
servicii medicale) precum 群i prioritizarea investi郡iilor în conformitate cu  acestea. 

Agen郡ia (ANDIS) va fi înfiin郡at< ca si institutie publica, va fi subordonat< Ministerului S<n<t<郡ii 
群i va beneficia de personalitate juridic<. Va îngloba o parte din structura actual< de management 
a investi郡iilor din diverse surse de finan郡are în infrastructura spitalelor 群i în programele na郡ionale 
de s<n<tate 群i va fi completat< cu personal tehnic 群i administrativ organizat în departamente cu st
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func郡ii de management al proiectelor, legal, achizi郡ii 群i contract<ri, strategii, planificare 
spitaliceasc<, logistic 群i administrative. 

Domeniul principal de activitate al Agen郡iei va fi reprezentat de managementul proiectelor de 
infrastructur< sanitar< care vor face parte din portofoliul agen郡iei. ANDIS va prelua automat în 
portofoliu proiectele de construc郡ie a celor 3 spitale regionale de urgen郡< din regiunile Nord Est, 
Nord Vest 群i Sud Vest Oltenia, urmând ca ulterior în portofoliu s< poat< fi preluate 群i alte proiecte 
de infrastructur< sanitar<, dup< cum este detaliat în continuare. 

Modalitatea de selec郡ie a proiectelor care vor face parte din portofoliul ANDIS se va realiza pe 
baza documentelor de politici strategice elaborate de Ministerul S<n<t<郡ii, precum Strategia 
Na郡ional< de S<n<tate 群i Masterplanurile regionale în vigoare, cu verificarea coresponden郡ei între 
coordonatele definite în masterplanurile regionale 群i aria de adresabilitate a proiectelor de 
infrastructur< sanitar< propuse. 

Ulterior selec郡iei proiectelor de infrastructur<, portofoliul ANDIS va include automat proiectele 
de infrastructur< sanitar< cu impact na郡ional sau regional, precum spitale regionale de urgen郡< 
sau alte spitale cu impact regional (ex. institute de specialitate). 

 La nivelul ANDIS se va elabora o metodologie bazat< pe indicatori obiectivi pentru a realiza 
prioritizarea proiectelor de infrastructur< sanitar<, dintre cele selectate, luând în considerare 
direc郡iile 群i coordonatele definite în documentele strategice anterior men郡ionate. Metodologia de 
prioritizare realizat< la nivelul ANDIS 群i actualizat< constant va putea fi folosit< de Ministerul 
S<n<t<郡ii în procesul de decizie referitor la prioritizarea proiectelor de infrastructur< sanitar<. Va 
rezulta un program multianual (PMA) de dezvoltare a infrastructurii sanitare, care va include 
toate activit<郡ile majore 群i care se va sincroniza cu ciclurile de programare ale Comisiei 
Europene. Toate investi郡iile de infrastructur< cu impact regional 群i na郡ional vor fi automat 
incluse în PMA. 

Prin acest mecanism se va putea realiza coordonarea strategiilor la nivel na郡ional din domeniul 
sanitar cu selec郡ia 群i prioritizarea proiectelor de investi郡ii în infrastructura sanitar<. 

Scopul ANDIS este dezvoltarea infrastructurii de s<n<tate public<, prin preg<tirea, 
implementarea 群i finalizarea proiectelor de investi郡ii de importan郡< considerabil< în 
infrastructura de s<n<tate public<. Principalele responsabilit<郡i 群i func郡ii ale ANDIS sunt grupate 
în 群apte categorii principale: 

 Preg<tirea 群i implementarea proiectelor de investi郡ii de importan郡< considerabil< in infrastructura 
de s<n<tate public<, astfel încât acestea s< fie finalizate la termen, conform specifica郡iilor 群i în 
cadrul bugetului aprobat; 

 Stabilirea unor cerin郡e înalte de calitate 群i performan郡<, prin emiterea de instruc郡iuni, 
recomand<ri 群i norme metodologice aplicabile în leg<tur< cu preg<tirea, implementarea 群i 
finalizarea proiectelor de investi郡ii în infrastructura de s<n<tate public<; Furnizarea de asisten郡< 
specializat< în domeniul proiectelor de investi郡ii în infrastructura de s<n<tate public< ministerelor 
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群i institu郡iilor cu re郡ea sanitar< proprie ori spitalelor publice din re郡eaua sanitar< proprie a 
acestora sau altor autorit<郡i publice.  

 Stabilirea 群i implementarea programului multianual al proiectelor de investi郡ii de importan郡< 
considerabil< în infrastructura de s<n<tate public< folosind criterii de prioritizare bazate pe 
dovezi 群i pe strategiile din domeniul sanitar adoptate la nivel na郡ional; 

 Monitorizarea  modului de implementare a proiectelor de investi郡ii în infrastructura de s<n<tate 
public< 群i furnizarea 群i publicarea de date, informa郡ii 群i rapoarte în leg<tur< cu implementarea 
acestora; 

 Crearea 群i dezvoltarea unui centru de excelen郡< în ceea ce prive群te ini郡ierea, gestionarea 群i 
implementarea proiectelor de investi郡ii în infrastructura de s<n<tate public<; 

 Stabilirea de parteneriate 群i încheierea de acorduri de finan郡are a proiectelor de investi郡ii de 
importan郡< considerabil< în infrastructura de s<n<tate public<.  

Conducerea agen郡iei va fi compus< dintr-un pre群edinte 群i un consiliu director 群i va avea în primul 
an de func郡ionare un num<r de 52 de angaja郡i, dintre care 25 vor fi prelua郡i prin transferul integral 
al Direc郡iei de Monitorizare Implementare Spitale Regionale, structur< func郡ional< în prezent în 
cadrul Ministerului S<n<t<郡ii, cu posibilitatea prelu<rii ulterioare a anumitor func郡ionalit<郡i din 
alte servicii ale Ministerului S<n<t<郡ii. Se estimeaz< c<, în fazele avansate de maturitate ale 
ANDIS, aceasta va avea un total de 78 de angaja郡i. Fazele de maturitate ale ANDIS sunt descrise 
în sec郡iunea urm<toare. În primele faze de maturitate ale proiectului (2021-2023), ANDIS va 
beneficia de asisten郡< tehnic< din partea BEI-PASSA, aceast< asisten郡< tehnic< putând fi 
men郡inut< 群i pentru urm<toarele faze. Aceast< asisten郡< tehnic< va putea fi pus< si la dispozi郡ia 
beneficiarului investi郡iei sau o va putea utiliza în realizarea documentelor necesare realiz<rii 
investi郡iei propuse 群i selectate. 

Agen郡ia va fi responsabil<, împreun< cu Ministerul S<n<t<郡ii 群i cu alte autorit<郡i cu atribu郡ii în 
domeniu, de ini郡ierea 群i redactarea legisla郡iei primare 群i secundare  specifice construirii  
infrastructurii  de s<n<tate, venind în completarea legisla郡iei generale din domeniul 
infrastructurii aflat< în responsabilitatea MDLPA, 群i va fi responsabil< de elaborarea normelor 
群i standardelor ter郡iare, prin consultare cu asocia郡iile profesionale din domeniu. Standardele 群i 
normele din domeniul infrastructurii spitalice群ti reprezint< o specificitate pronun郡at<, în 
România cele existente fiind învechite, în acela群i timp aspecte importante legate de normele de 
construc郡ie spitaliceasc< 群i siguran郡< nefiind acoperite de legisla郡ia secundar< sau ter郡iar< 
existent<.    

Grup 郡int< 

Reforma vizeaz< înt<rirea capacit<郡ii administrative la nivelul Ministerului S<n<t<郡ii precum 群i 
cea de la nivelul poten郡ialilor beneficiari care vor implementa proiecte de infrastructur< în 
domeniul sanitar.  Concomitent cu acest aspect, se vizeaz< opera郡ionalizarea unui mecanism de 
gestionare strategic< al acestor investi郡ii precum 群i diminuarea riscurilor 群i a întârzierilor 
întâmpinate în implementarea efectiv< a proiectelor de infrastructur< sanitar<, întârzieri st
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frecvente în forma prezent< de organizare a managementului de proiecte de infrastructur< 
sanitar<. 

ANDIS va oferi asisten郡< tehnic< autorit<郡ilor locale în implementarea proiectelor de 
infrastructur< selectate, prin mobilizarea de consultan郡< extern<. Aceast< asisten郡< tehnic< poate 
consta în suport în realizarea de studii de fezabilitate, a documenta郡iilor tehnice, a strategiilor de 
achizi郡ii, planurilor de management a proiectului, etc. In vederea asigur<rii sustenabilitatii 
financiare, ANDIS ar putea solicita beneficiarilor o tax< opera郡ional< în vederea acord<rii acestei 
asisten郡e tehnice. Pentru proiectele de infrastructur< sanitar< finan郡ate în cadrul PNRR, costurile 
necesare consultan郡ei externe vor putea fi acoperite în cadrul PNRR, în timp ce taxa opera郡ional< 
în vederea acord<rii asisten郡ei tehnice de c<tre ANDIS va fi acoperit< de c<tre beneficiari. 

ANDIS poate derula activit<郡i de asisten郡< tehnic< specializat< în domeniul proiectelor de 
infrastructur< de s<n<tate public<, precum 群i poate pune la dispozi郡ia beneficiarilor asisten郡ei 
tehnice acordurile-cadru necesare asisten郡ei specializate 群i a contractelor subsecvente încheiate 
cu operatorii economici prestatori de servicii în domeniul proiectelor de infrastructur< de 
s<n<tate public< (precum activit<郡i de preg<tire a proiectelor, realizare de studii de fezabilitate, 
proiecte tehnice, management 群i implementare, etc.). Finan郡area cheltuielilor curente 群i de 
capital ale ANDIS se asigur< din venituri proprii 群i din subven郡ii de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului S<n<t<郡ii. 

ANDIS va deveni un centru de excelen郡< în domeniul dezvolt<rii infrastructurii de s<n<tate prin 
construirea de expertiz< 群i capacitate transdisciplinar<. Acest lucru va fi realizat prin 
profesionalizare 群i transfer de competen郡e în primele faze de maturitate a proiectului ANDIS, cu 
obiectivul final ca agen郡ia s< devin< deplin autonom< la finalul ciclului de dezvoltare. Elaborarea 
de standarde 群i metodologii precum 群i dezvoltarea unei baze de date în domeniu va contribuit la 
realizarea cre群terii calit<郡ii proiectelor de infrastructur< sanitar< realizate în România. 

Mecanism de implementare 

Înfiin郡area agen郡iei se va face printr-o Ordonan郡< de Urgen郡< a Guvernului, iar detaliile privind 
opera郡ionalizarea se vor stabili printr-o Hot<râre a Guvernului. Elaborarea 群i ini郡ierea aprob<rii 
cadrului legislativ va fi responsabilitatea Ministerului S<n<t<郡ii. 

Implementarea reformei este programat< a avea loc pe parcursul a cinci nivele de maturizare a 
ANDIS, cu obiectivul la finalul ciclului de dezvoltare a ob郡inerii autonomiei complete a agen郡iei, 
pentru fiecare nivel fiind definite mai multe 郡inte punctuale de atins, conform tabelului urm<tor. 
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Nivel de 
maturitate 

Perioa
d< 

Stadiul de dezvoltare al 
Agen郡iei 

Obiective/郡inte 

1. ANDIS 
complet 
opera郡ional< 

2021 - 
2022 

ANDIS nu are capacitatea 
de a administra proiecte 
adi郡ionale 群i are nevoie de 
asisten郡< tehnic< pentru a 
identifica nevoile 群i 
planificarea 

1.ANDIS înfiin郡at< legal in 2021 

2.Managementul numit în 2021 

3.Birourile Agen郡iei deschise în 2021 

4.Planul Strategic de ac郡iune al 
ANDIS dezvoltat 

5.Angajarea personalului în 2021 群i 
2022 

6.Procedurile interne sunt dezvoltate 

7. Comitete regionale de Consultare 
pentru cele 3 spitale regionale 
înfiin郡ate si functionale in 2022 

8 .Program de induc郡ie pentru 
personal planificat 群i implementat 

9. Proiectarea tehnic< detaliat< pentru 
spitalele regionale Iasi, Cluj si 
Craiova finalizat< în 2022 

2. Preg<tirea 
ANDIS pentru 
un portofoliu 
larg de proiecte 

2022 - 
2023 

ANDIS de郡ine 
competen郡ele necesare în 
zona de management de 
proiecte, management al 
riscurilor, achizi郡ii, 
organizare spitaliceasc<. 
Experien郡a în domeniile 
men郡ionate nu este înc< 
suficient< prin urmare 
asisten郡a tehnic< în 
planificare 群i 
implementare este 
necesar<. 

1. Proiecte adi郡ionale sunt ad<ugate 
portofoliului ANDIS 

2.Studii de fezabilitate pentru 
proiecte de infrastructur< (incluzând 
PNRR) sunt ini郡iate, cu asisten郡< 
tehnic<. 

3.Achizi郡ii pentru construc郡ia 
proiectelor de infrastructur< din al 
doilea val sunt lansate (2022-2023) 

4.Activit<郡ile de reform< 群i 
opera郡ionalizare necesare pentru cele st
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3 spitale regionale (Iasi, Cluj, 
Craiova) ini郡iate (2022) 

5.Program de training pentru 
personalul ANDIS implementat 
(2022-2023) 

6.Construc郡ia celor 3 spitale 
regionale (Iasi, Cluj, Craiova) ini郡iat< 
(2023) 

7.Comitetele consultative Regionale 
pentru toate proiectele de 
infrastructur< sunt stabilite sau 
func郡ionale  

3.ANDIS 
administreaz< 
un portofoliu 
larg de proiecte 

2024 - 
2025 

În acest stadiu, ANDIS 群i-
a crescut capacitatea 
general< în domeniile mai 
sus men郡ionate 群i î群i 
bazeaz< activit<郡ile pe 
procese definite care 
reflect< strategia ANDIS 
群i strategia na郡ional< de 
s<n<tate. Experien郡a 
necesar< managementul de 
construc郡ie 群i instala郡ii nu 
este înc< suficient< 

Contractele de construc郡ie pentru 
toate proiectele de infrastructur< din 
al doilea val sunt semnate (2024) 

2.Lucr<rile de construc郡ie pentru cele 
trei spitale regionale avanseaz<. 

3.Modele financiare alternative 
pentru investi郡ii în infrastructur< de 
s<n<tate 群i metodologii avansate de 
evaluare sunt dezvoltate (2024) 

4.Contracte adi郡ionale de construc郡ie 
pentru infrastructur< spitaliceasc< 
sunt semnate (2025) 

5. Mecanism de planificare a 
resurselor (ERP) implementat 

6.Achizi郡ia echipamentelor medicale 
pentru cele trei spitale regionale 
ini郡iat<. 

7.M<surile de reform< 群i 
opera郡ionalizare necesare celor trei 
spitale regionale, inclusiv activit<郡i 
de training, continu< st
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8.Primele ghiduri metodologice 
elaborate de ANDIS în ariile 
identificate ca prioritare 

9. Planul de asisten郡< tehnic< 
furnizat< de ANDIS dezvoltat  

4.ANDIS devine 
un Centru de 
Excelen郡< 

2026 - 
2027 

ANDIS de郡ine 
competen郡ele 群i procesele 
necesare în zona de 
management de proiecte, 
management al riscurilor, 
achizi郡ii 群i organizare 
spitaliceasc< pentru a le 
putea utiliza eficient în 
activit<郡ile zilnice. 
Managementul ANDIS 
folose群te activ 
instrumentele de 
management pentru 
administrarea eficient< a 
portofoliului. ANDIS este 
preg<tit< s< monitorizeze 
sectorul 群i s< furnizeze 
asisten郡< tehnic< 群i ghidare 
pentru alte autorit<郡i 
publice. 

1. Cele trei spitale regionale (Iasi, 
Cluj, Craiova) sunt finalizate si 
opera郡ionale 

2.Al doilea val de proiecte sunt 
finalizate sau în faz< de construc郡ie, 
cu achizi郡iile pentru echipamente 
medicale ini郡iate sau finalizate 

3.Al treilea val de proiecte de 
infrastructur< spitaliceasc< intr< în 
portofoliul ANDIS. 

4. Elaborarea de ghiduri 
metodologice de c<tre ANDIS este 
accelerat< 

5.Contractul cadru pentru servicii de 
consultan郡< necesare ANDIS este 
lansat 群i semnat 

5.ANDIS devine 
complet 
autonom< 

Post 
2027 

ANDIS func郡ioneaz< 
eficient iar procesele de 
management sunt 
optimizate continuu. 
Managementul riscului 
este integrat în activit<郡ile 
ANDIS. ANDIS 
furnizeaz< asisten郡< 
tehnic< altor institu郡ii 
publice. La acest nivel, 
ANDIS devine complet 
autonom<. 

1. Toate proiectele de infrastructur< 
din al doilea val sunt opera郡ionale 
(2028) 

2. Studii de fezabilitate pentru 
proiectele din al treilea val sunt 
preg<tite cu sprijinul p<r郡ilor 
mobilizate prin Contract Cadru. 

3. ANDIS continu< s< elaboreze 
ghiduri metodologice în domeniu st
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4. ANDIS începe s< furnizeze 
asisten郡< tehnic< altor institu郡ii 
publice printr-un Contract Cadru 
(2028) 

4. ANDIS începe s< furnizeze 
asisten郡< tehnic< altor institu郡ii 
publice printr-un Contract Cadru 
(2028) 

ANDIS va avea în portofoliul de proiecte investi郡iile în infrastructura de s<n<tate cu impact 
teritorial na郡ional sau regional/infrastructura aflat< în subordinea Ministerului S<n<t<郡ii, îns< 
pentru a sprijini implementarea proiectelor de infrastructur< 群i la nivel local, ANDIS  poate fi 
încredin郡at< 群i cu furnizarea de asisten郡< tehnic< pentru autorit<郡ile locale care au în subordine 
spitale 群i care vor s< demareze investi郡ii în infrastructura public< de s<n<tate. Acest tip de 
asisten郡< va consta în: 

ズ   modele de finan郡are, 

ズ   studii de prefezabilitate, 

ズ   planuri de management al proiectului, 

ズ   studii de fezabilitate, proiectare, 

ズ   strategia de achizi郡ii, 

ズ   documenta郡ia de licita郡ie; 

ズ   preg<tirea studiilor tehnice 

Decizia de a oferi asisten郡< tehnic< va fi luat< periodic 群i va 郡ine cont de resursele disponibile 群i 
de rolul principal de gestionare a proiectelor ANDIS - gestionarea proiectelor majore de 
infrastructur< de s<n<tate. Orice planificare va lua în considerare contribu郡iile primite de la 
Ministerul S<n<t<郡ii referindu-se în mod specific la referin郡ele din Strategia Na郡ional< de 
S<n<tate 群i la master planurile regionale. Asisten郡a tehnic< va fi furnizat< 
beneficiarilor/solicitan郡ilor prin acorduri-cadru. ANDIS va fi autoritatea contractant< pentru 
acordurile-cadru, iar beneficiarii finali autorit<郡ile locale care solicit< asisten郡a. 

Proiectele care vor fi încredin郡ate Agen郡iei vor fi parte component< a Portofoliului de Proiecte 
de Infrastructur< Sanitar<, coordonat de un grup responsabil cu gestionarea Portofoliului, format 
din managerii de proiecte din cadrul Agen郡iei, beneficiari 群i al郡i actori relevan郡i. 

M<suri tranzitorii: proiectele de construc郡ie a celor trei spitale regionale de urgen郡< nu vor fi 
transferate ANDIS imediat dup< înfiin郡area agen郡iei prin ordonan郡< de urgen郡<, ci doar dup< ce 
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ANDIS va fi opera郡ional< (de ex.: dup< numirea Pre群edintelui, a membrilor Consiliului Director, 
recrutarea personalului principal, finalizarea primei faze a programului de training 群i dezvoltare 
profesional<, finalizarea m<surilor logistice de înfiin郡are). Detaliile m<surilor tranzitorii vor fi 
detaliate în actul de înfiin郡are al ANDIS. 

Finan郡area/sustenabilitatea ANDIS va fi asigurat< de la bugetul de stat, agen郡ia beneficiind de 
un buget propriu ca parte a bugetului centralizat al Ministerului S<n<t<郡ii 群i a institu郡iilor 
subordonate acestuia. Alte surse de finan郡are pot proveni din venituri proprii ca urmare a 
activit<郡ilor de asisten郡< tehnic< 群i din finan郡<ri UE pentru costuri de proiect 群i management de 
proiect. Conform planului de dezvoltare descris mai sus, se preconizeaz< ca pân< în anul 2028, 
ANDIS s< devin< complet autonom< 群i sustenabil< financiar. 

Ajutor de stat :  

ANDIS va fi înfiin郡at cu rol de organ de specialitate al administra郡iei publice centrale în 
domeniul s<n<t<郡ii. Veniturile ce vor fi înregistrate de ANDIS (venituri proprii 群i din subven郡ii 
de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului S<n<t<郡ii) vor fi utilizate exclusiv pentru finanYarea 
cheltuielilor curente 群i de capital ale ANDIS.  

Având in vedere ca ANDIS nu desf<群oar<, preponderent, activit<郡i legate de pia郡<, ci activit<郡i 
ce intr< în sarcina statului, finan郡area acesteia nu reprezint< ajutor de stat. 

 Calendar 

Activit<郡i 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Înfiin郡area ANDIS prin 
Ordonan郡< de Urgen郡<, 
urmat< de Hot<rârea 
de Guvern necesar< 

           

Organizare concurs 
pentru func郡ia de 
pre群edinte a Agen郡iei 
群i recrutarea 
personalului 
suplimentar  

           

Întocmirea 
Portofoliului de 
Proiecte de 
Infrastructur< Sanitar< 

           st
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Derularea activit<郡ii 
ANDIS- gestionarea 
implement<rii 
proiectelor de 
infrastructur< de 
s<n<tate 
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Reforma 3: Reforma managementului serviciilor de s<n<tate 群i a resurselor umane din s<n<tate 

Reforma 3.1. Managementul serviciilor de s<n<tate 

3.1.1. Provoc<ri 群i obiective 

Performan郡a sc<zut< a sistemului de s<n<tate din România 群i ineficien郡ele sale majore sunt cauzate în mare m<sur< 
de capacitatea redus< administrativ< 群i managerial<. Acest lucru este vizibil la toate nivelurile de îngrijire (asisten郡< 
medical< primar< 群i comunitar<, ambulatorie, spitaliceasc<), chiar dac< în grade diferite, precum 群i la nivelul 
institu郡iilor responsabile de dezvoltarea, implementarea 群i/sau evaluarea politicilor de s<n<tate la nivel central (de 
ex. Ministerul S<n<t<郡ii, Casa Na郡ional< de Asigur<ri de S<n<tate, Institutul Na郡ional de S<n<tate Public< etc.), 群i 
regional 群i local (de ex. Direc郡iile Jude郡ene de S<n<tate Public<, Casele Jude郡ene de Asigur<ri de S<n<tate, Centrele 
Regionale de S<n<tate Public< etc.). 

Capacitatea managerial< 群i administrativ< reduse ale personalului din pozi郡iile sus-men郡ionate este o consecin郡< 
direct< a disponibilit<郡ii limitate a unor programe educa郡ionale de calitate ridicat< în domeniul managementului 
serviciilor de s<n<tate, administra郡ie sanitar< 群i politici de s<n<tate. De-a lungul timpului, numeroase relat<ri au 
ar<tat faptul c<, în multe situa郡ii, aceste institu郡ii sunt conduse de persoane numite pe criterii politice, subminând 
prevederile legale conform c<rora aceste pozi郡ii trebuie ocupate de persoane având cuno群tin郡ele 群i abilit<郡ile 
corespunz<toare, 群i care parcurg proceduri transparente de selec郡ie, conform legisla郡iei în vigoare. 

Pentru a r<spunde acestor provoc<ri, obiectivul general al acestei reforme este îmbun<t<郡irea cuno群tin郡elor, 
abilit<郡ilor 群i competen郡elor resursei umane din managementul serviciilor de s<n<tate de la toate nivelurile 
sistemului de s<n<tate din România. 

Reforma propus< este una sistemic<, propunându-群i s< abordeze cauzele care contribuie la performan郡a redus< a 
sistemului de s<n<tate din România în raport cu resursa uman< din managementul serviciilor de s<n<tate. 

Pentru a atinge acest deziderat, propunem trei direc郡ii de ac郡iune, dup< cum urmeaz<: 

(1) Formare 群i dezvoltare profesional< – acest lucru va asigura o baz< larg< de personal înalt calificat din rândul 
c<reia s< se realizeze selec郡ia 群i recrutarea pentru pozi郡iile men郡ionate mai sus; 

(2) Identitate profesional< – acest lucru va contribui la profesionalizarea managementului serviciilor de s<n<tate 群i 
crearea unor parcursuri profesionale clare, care vor contribui la cre群terea vizibilit<郡ii 群i atractivit<郡ii acestor pozi郡ii 
din sistem; 

(3) Reglementare – acest lucru va permite modific<rilor propuse s< genereze un impact durabil asupra sistemului 
de s<n<tate prin translatarea lor în ac郡iuni care s< fie implementate, monitorizate 群i evaluate, 群i îmbun<t<郡ite în mod 
continuu. 

3.1.3. Grup 郡int< 

Reforma de fa郡< 郡inte群te urm<toarele categorii de personal din sistemul de s<n<tate: 

(1) membri ai comitetelor directoare ale spitalelor (manager, director medical, director financiar-contabil, director 
de îngrijiri); 

(2) 群efi de sec郡ii, 群efi de laboratoare din cadrul unit<郡ilor sanitare; 

(3) directori executivi, directori executivi adjunc郡i, medici 群efi ai Direc郡iilor Jude郡ene de S<n<tate Public<; st
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(4) directori, medici 群efi ai Caselor Jude郡ene de Asigur<ri de S<n<tate; 

(5) manageri ai Serviciilor Jude郡ene de Ambulan郡<; 

(6) personal de conducere din structurile Ministerului S<n<t<郡ii 群i Casei Na郡ionale de Asigur<ri de S<n<tate; 

(7) conduc<tori ai institu郡iilor aflate în subordinea 群i coordonarea Ministerului S<n<t<郡ii; 

(8) personalul cu atribu郡ii administrative 群i de management din cadrul serviciilor de asisten郡< medical< primar<, 
comunitar< 群i ambulatoriu; 

(9) personalul cu atribu郡ii administrative 群i de management din structurile responsabile de domeniul s<n<t<郡ii din 
cadrul autorit<郡ilor administra郡iei publice locale; etc. 

3.1.4. Mecanism de implementare 

În vederea atingerii obiectivului general men郡ionat mai sus de a îmbun<t<郡i cuno群tin郡ele, abilit<郡ile 群i competen郡ele 
personalului din managementul serviciilor de s<n<tate la toate nivelurile sistemului, propunem urm<torul set de 
activit<郡i: 

• evaluarea modului actual al programelor formare a resursei umane din managementul serviciilor de 
s<n<tate 群i auditarea programelor de formare în sensul alinierii cu obiectivele 群i nevoile sistemului de 
s<n<tate; 

• dezvoltarea mecanismul de evaluare periodic< 群i acreditare a programelor de formare ini郡ial< 群i 
continu< pentru resursa uman< din managementul serviciilor de s<n<tate; 

• dezvoltarea cerin郡elor obligatoriii pentru acreditarea programelor de formare ini郡ial< 群i continu< pentru 
resursa uman< din managementul serviciilor de s<n<tate; 

• modificarea 群i adoptarea legisla郡iei privitoare la acreditarea programelor formare a resursei umane din 
managementul serviciilor de s<n<tate; 

• opera郡ionalizarea institu郡iei responsabile de acreditarea programele de  formare a resursei umane din 
managementul serviciilor de s<n<tate; 

• includerea criteriilor referitoare la men郡inerea, dezvoltarea 群i motivarea resurselor umane în rândul 
criteriilor de acreditare a spitalelor; 

• modificarea si adoptarea legisla郡iei referitoare la implementarea programelor formare a resursei 
umane din managementul serviciilor de s<n<tate 群i a criteriilor pe care trebuie s< le îndeplineasc< 
furnizorii de programe de formare ini郡ial< 群i continu<; 

• opera郡ionalizarea entit<郡ii (institu郡ie / consor郡iu) care va realiza formarea resursei umane existente cu 
atribu郡ii în managementul serviciilor de s<n<tate, în acord cu noua viziune; 

• derularea programelor de formare pentru resursa umane existente cu atribu郡ii în managementul 
serviciilor de s<n<tate, în acord cu noua viziune; 

• modificarea 群i adoptarea legisla郡iei în vederea înfiin郡<rii 群i dezvolt<rii corpului profesional al 
exper郡ilor în managementul serviciilor de s<n<tate; 

• modificarea 群i adoptarea legisla郡iei (L95/2006 群i actele normative subsecvente) în vederea specific<rii 
condi郡iilor minime obligatorii pentru ocuparea 群i men郡inerea pozi郡iilor de management în sistemul de 
s<n<tate; 

• definirea categoriilor profesionale c<rora li se vor aplica reglement<rile în cauz< (resursa uman< cu 
atribu郡ii în managementul serviciilor de s<n<tate la multiple niveluri – al unit<郡ilor sanitare, al 
Ministerului S<n<t<郡ii 群i Casei Na郡ionale de Asigur<ri de S<n<tate, al institu郡iilor deconcentrate). 

Implementarea reformei de fa郡< va fi coordonat< de Ministerul S<n<t<郡ii, cu sprijin tehnic din partea partenerilor 
academici cu experien郡< 群i rezultate notabile în livrarea de programe educa郡ionale pe subiectele men郡ionate mai sus. 
De asemenea, avem în vederea realizarea de parteneriate pentru sprijin tehnic cu organiza郡ii interna郡ionale de 
prestigiu (Organiza郡ia Mondial< a S<n<t<郡ii etc.) pentru a reflecta lec郡iile înv<郡ate din experien郡a interna郡ional<. Alte st
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institu郡ii relevante, la nivel central 群i local, din sistemul na郡ional de s<n<tate vor fi consultate pe durata implement<rii 
reformei. 

Ministerul S<n<t<郡ii va fi responsabil de elaborarea 群i aprobarea modific<rilor legislative propuse. În ceea ce prive群te 
acreditarea programele de formare a resursei umane din managementul serviciilor de s<n<tate, Ministerul S<n<t<郡ii 
va colabora cu acele institu郡ii din mediul academic care au un portofoliu de prestigiu în domeniul form<rii 群i 
dezvolt<rii resursei umane cu atribu郡ii în managementul serviciilor de s<n<tate (asocia郡ia G6 a Universit<郡ilor de 
Medicin< 群i Farmacie, Universitatea Babe群-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Bucure群ti) 群i Agen郡ia Român< de 
Asigurare a Calit<郡ii în Înv<郡<mântul Superior. Derularea programelor de formare va fi realizat< ca urmare a 
derul<rii procedurii de achizi郡ie de c<tre Ministerul S<n<t<郡ii/ ANDIS/ ONAC. 

Pentru implementarea cu succes a reformei, se are în vedere reformarea 群i eficientizarea activit<郡ii 訓colii Na郡ionale 
de S<n<tate Public<, Management 群i Perfec郡ionare în Domeniul Sanitar Bucure群ti, precum 群i realizarea unui centru 
de excelen郡< în dezvoltarea capacit<郡ii pentru managementul serviciilor de s<n<tate. 

Ajutor de stat:  

Având în vedere faptul c< entitatea (institu郡ie / consor郡iu) care va realiza formarea resursei umane existente cu 
atribu郡ii în managementul serviciilor de s<n<tate nu va desf<群ura activitate economic<. Prin analogie, nici 
formatorii din cadrul consor郡iului nu fac activitate economic<. In concluzie, finan郡area acestei entit<郡i/consor郡iu nu 
reprezint< ajutor de stat. 

 

Activit<Мi 202
1 

2022 2023 2024 2025 2026 

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Ajustarea legisla郡iei 群i cadrului 
normativ necesare implement<rii 
reformei în managementul 
serviciilor de s<n<tate 

                      

Evaluarea 群i auditarea programelor 
de formare actuale                       

Crearea cadrului legislativ (cerin郡e 
obligatorii, acreditare, evaluare 
periodic<) pentru acreditarea 
programelor de formare 

            

Opera郡ionalizarea institu郡iei 
responsabile de acreditarea 群i 
evaluarea programelor de formare 

            

Opera郡ionalizarea consor郡iului 
pentru realizarea form<rii HR             st
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Dezvoltarea 群i derularea 
programelor de formare pentru 
personalul curent 

                      

Dezvoltarea 群i derularea 
programelor de formare pentru 
personalul nou 

                      

Monitorizare & evaluare 
                      

 

Reforma 3.2. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul s<n<t<郡ii 

3.2.1.  Provoc<ri 群i obiective 

Sistemul de s<n<tate din România se confrunt< cu numeroase provoc<ri în domeniul resurselor umane. Acestea 
includ – dar nu sunt limitate la – deficitul numeric în anumite specialit<郡i medicale (medicin< de familie, ATI, 
epidemiologie, s<n<tate public< etc.) 群i pentru anumite profesii medicale (medici, asisten郡i medicali, moa群e, asisten郡i 
medicali comunitari etc.), dezechilibre geografice în ceea ce prive群te distribu郡ia personalului medical, diferen郡e pe 
alocuri notabile între competen郡ele pe care personalul medical le de郡ine 群i cele pe care ar trebui s< le de郡in< 
(îndeosebi cu privire la utilizarea noilor tehnologii, complian郡a la parcursurile terapeutice ale pacien郡ilor, precum 群i 
abilit<郡i transversale – comunicare, leadership, munc< în echip<). 

Aceste provoc<ri au fost accentuate, de-a lungul timpului, de emigra郡ia masiv< a personalului medical. În special 
dup< anul 2007, anul integr<rii României în Uniunea European<, un num<r semnificativ de cadre medicale au decis 
s< profeseze în alte State Membre ale Uniunii Europene. Factorii care au determinat aceste fluxuri de personal 郡in 
atât de atractivitatea altor sisteme de s<n<tate (factori de tip pull – cum ar fi venituri mai ridicate, condi郡ii mai bune 
de lucru, posibilit<郡i de dezvoltare profesional< 群i personal< etc.), cât 群i de atractivitatea redus< a sistemului de 
s<n<tate din România (factori de tip push – cum ar fi venituri mai sc<zute, condi郡ii dificile de lucru, posibilit<郡i 
reduse de dezvoltare profesional< 群i personal< etc.). 

R<spunsul sistemului de s<n<tate la aceste provoc<ri a fost unul insuficient. Conform analizelor Comisiei Europene, 
România nu a avut 群i nici nu are momentan un plan strategic pentru abordarea problematicii resurselor umane din 
s<n<tate. În absen郡a unui asemenea plan strategic, capacitatea sistemului de s<n<tate din România de a planifica 群i 
previziona nevoile de resurse umane va fi semnificativ redus<. Acest lucru va duce la accentuarea dezechilibrelor 
curente, 群i implicit reducerea accesului popula郡iei la servicii de s<n<tate (fenomenul deКertific<rii medicale). 

Pentru a r<spunde provoc<rilor men郡ionate mai sus, obiectivul general al acestei reforme este consolidarea 
capacit<郡ii sistemului de s<n<tate din România de a educa, recruta, men郡ine 群i motiva o for郡< de munc< preg<tit< s< 
r<spund< nevoilor de s<n<tate curente 群i viitoare ale popula郡iei. 

Reforma propus< recunoa群te natura complex< a problematicii resurselor umane din s<n<tate, care necesit< a 
abordare la nivelul întregului Guvern (whole-of-Government), date fiind implica郡iile suplimentare din domeniile 
educa郡iei, muncii, finan郡elor, administra郡iei publice locale, digitaliz<rii etc. 

În vederea îndeplinirii obiectivului men郡ionat, propunem urm<toarele trei direc郡ii de ac郡iune: 
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(1) Elaborarea cadrului strategic pentru dezvoltarea resurselor umane din s<n<tate – acest lucru va contribui la o 
abordare coerent< 群i consecvent< în ceea ce prive群te generarea resurselor umane în s<n<tate, gestionarea resurselor 
umane în s<n<tate, motivarea resurselor umane în s<n<tate 群i guvernan郡a for郡ei de munc< în s<n<tate, în acord cu 
obiectivele de ansamblu ale sistemului de s<n<tate; 

(2) Elaborarea planurilor de ac郡iune individualizate pentru dezvoltarea resurselor umane din asisten郡a medical< 
primar< 群i comunitar<, ambulatorie 群i de spital, precum 群i s<n<tate public< – aceast< direc郡ie va reprezenta 
opera郡ionalizarea cadrului strategic men郡ionat mai sus, în vederea transform<rii sistemice a nivelului de cuno群tin郡e, 
abilit<郡i 群i competen郡e ale resursei umane din s<n<tate, 群i a sus郡inerii celorlalte reforme 群i investi郡ii din Planul 
Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡< (PNRR), Programul Opera郡ional S<n<tate (POS ) 群i bugetul de stat; 

(3) Dezvoltarea capacit<郡ii institu郡ionale pentru managementul resurselor umane din s<n<tate – în vederea sus郡inerii 
primelor dou< direc郡ii de ac郡iune (în special a componentelor de planificare 群i previzionare, analiz<, 群i reglementare) 
群i cu scopul de a asigura sustenabilitatea reformelor. 

3.2.3. Grup 郡int< 

Reforma de fa郡< are dou< categorii de beneficiari – beneficiari primari 群i beneficiari secundari. Beneficiarii primari 
sunt reprezenta郡i de: 

(1) personalul existent 群i viitor din asisten郡a medical< primar< 群i comunitar<; 

(2) personalul existent 群i viitor din asisten郡a medical< ambulatorie; 

(3) personalul existent 群i viitor din asisten郡a medical< spitaliceasc<; 

(4) personalul existent 群i viitor din domeniul s<n<t<郡ii publice. 

Beneficiarii secundari sunt reprezenta郡i de: 

(1) personalul responsabil de gestionarea resurselor umane (componentele de reglementare, planificare, 
previzionare, dezvoltare de politici de recrutare, men郡inere 群i motivare etc.) în institu郡iile centrale; 

(2) personalul responsabil de gestionarea resurselor umane în institu郡iile regionale 群i locale; 

(3) personalul responsabil de gestionarea resurselor umane la nivelul unit<郡ilor medicale, etc. 

3.2.4. Mecanism de implementare 

În vederea îndeplinirii obiectivului general men郡ionat mai sus, propunem urm<torul set de activit<郡i: 

• realizarea unei analize detaliate a nevoilor de dezvoltare profesional< pentru resursele umane de la toate 
nivelurile sistemului de s<n<tate; 

• realizarea unui Plan Strategic Multianual pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din S<n<tate; 
• realizarea de Planuri Sectoriale pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din S<n<tate, pe baza planului strategic; 
• ajustarea cadrului legislativ normativ în domeniul planific<rii 群i gestion<rii resurselor umane din s<n<tate; 
• dezvoltarea unui cadru normativ de reglementare referitor la personalul medical, men郡inerea, motivarea, 

evaluarea 群i dezvoltarea lui continu<; 
• adaptarea înv<郡<mântului din domeniul s<n<t<郡ii la reformele din domeniu 群i cerin郡ele globale prin formarea 

profesional< bazat< pe competen郡e; 
• elaborarea unui cadru privind formarea postuniversitar< adecvat<, calitativ< 群i cantitativ< a personalului 

medical în conformitate cu necesit<郡ile sistemului s<n<t<郡ii, accentuând atractivitatea profesiilor din domeniul 
s<n<t<郡ii; 
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• consolidarea continu< a capacit<郡ilor profesionale în domeniul educa郡iei medicale continue la nivel de 
competen郡e 群i conform necesit<郡ilor sistemului de s<n<tate; 

• îmbun<t<郡irea fluxului informa郡ional referitor la for郡a de munc< în s<n<tate prin ajustarea mecanismelor de 
colectare, prelucrare, analiz< 群i diseminare a datelor cu privire la resursele umane în s<n<tate în scopul 
planific<rii 群i distribu郡iei corecte a for郡ei de munc<; 

• crearea 群i implementarea unui mecanism eficient de planificare a resursei umane în s<n<tate; 
• sprijinirea activit<郡ilor de analiz< 群i cercetare în domeniul resurselor umane pentru a identifica op郡iunile de 

politici bazate pe dovezi, evalu<rile de impact 群i rentabilitatea investi郡iilor 群i a interven郡iilor; 
• implementarea unui management eficient al resurselor umane în s<n<tate la nivel institu郡ional, dezvoltarea 

capacit<郡ilor direc郡iilor/departamentelor de resurse umane la nivelul unit<郡ilor sanitare; 
• implementarea unui management eficient economico-financiar pentru asigurarea condi郡iilor adecvate de 

munc<, instruire 群i motivare a personalului medical; 
• dezvoltarea de colabor<ri na郡ionale,  regionale  群i interna郡ionale în domeniul elabor<rii 群i implement<rii celor 

mai bune politici în domeniul dezvolt<rii resurselor umane din s<n<tate, bazate pe dovezi; 
• dezvoltarea 群i implementarea unui sistem coerent de recunoa群tere diferen郡iat< a meritelor profesionale 群i de 

recompens< a acestora. 

Implementarea de ansamblu a acestei reforme va fi condus< de Ministerul S<n<t<郡ii 群i institu郡iile aflate în subordinea 
/ coordonarea sa, cu sprijin tehnic de la parteneri academici cu expertiz< în domeniu 群i cu un istoric de rezultate 
remarcabile în domeniile vizate de reform<. De asemenea, avem în vedere sprijinul tehnic oferit de organiza郡ii 
interna郡ionale prestigioase (cum ar fi Organiza郡ia Mondial< a S<n<t<郡ii, Observatorul European pentru Sisteme 群i 
Politici de S<n<tate, WONCA, CPME, ICN etc.). Alte institu郡ii de la nivel central 群i local din România (atât din 
sistemul de s<n<tate cât 群i din domenii conexe) vor fi consultate pe m<sur< ce reforma va fi implementat<. 

De asemenea, prevedem crearea unei sinergii cu Programul Opera郡ional S<n<tate (POS).  Astfel, activit<郡ile aferente 
îndeplinirii obiectivelor acestei priorit<郡i 群i care au drept beneficiari resursele umane din s<n<tate sunt planificate a 
se desf<群ura 群i finan郡a în cadrul POS. 

Ministerul S<n<t<郡ii va fi responsabil de elaborarea 群i aprobarea cadrului strategic, precum 群i de elaborarea 群i 
aprobarea cadrului legislativ normativ în domeniul planific<rii 群i gestion<rii resurselor umane din s<n<tate.  

În privin郡a implement<rii activit<郡ilor de formare profesional<, Ministerul S<n<t<郡ii va colabora cu mediul academic 
asocia郡ia G6 a Universit<郡ilor de Medicin< 群i Farmacie.  

Derularea programelor de formare va fi realizat< ca urmare a derul<rii procedurii de achizi郡ie de c<tre Ministerul 
S<n<t<郡ii/ ANDIS/ ONAC. 

Consor郡iul selectat nu va desf<群ura activitate economic<, urmând ca finan郡area s< ajung< atât la institu郡iile din 
consor郡iu cât 群i la formatori. 

Ajutor de stat:  

Referitor la implica郡iile ajutorului de stat în ceea ce prive群te preg<tirea profesional< a personalului administrativ 群i 
managerial, având in vedere ca activit<郡ile de formare profesional< sunt destinate beneficiarilor secundari, precum 
群i personalului din domeniul s<n<t<郡ii publice, care au atribu郡ii in servicii de s<n<tate cu titlu gratuit, activit<郡ile de 
instruire pot s fie asimilate beneficiilor destinate acestor categorii de personal, si nu vor fi clasificate ca si ajutor de 
stat. 

3.2.6. Calendar 
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Activit<Мi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Realizarea evalu<rii ini郡iale                        

Elaborarea 群i adoptarea cadrului 
strategic pentru dezvoltarea 
resurselor umane din s<n<tate 

                      

Dezvoltarea Planului Strategic 
Multi-Anual pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane din S<n<tate 

                      

Elaborarea planurilor de ac郡iune 
individualizate pentru dezvoltarea 
RUS 

                      

Dezvoltarea capacit<郡ii institu郡ionale 
pentru managementul RUS 

                     

Elaborarea 群i implementarea 
mecanismelor de planificare a 
resursei umane în s<n<tate (RUS) 

                      

Elaborarea 群i implementarea 
sistemului de recunoa群tere 
diferen郡iat< a meritelor profesionale 
群i de recompens< a acestora 

                      

Consolidarea continu< a 
capacit<郡ilor profesionale în 
domeniul educa郡iei medicale 
continue 

                    

Ajustarea mecanismelor de 
colectare, prelucrare, analiz< 群i 
diseminare a datelor referitoare la 
RUS 
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Monitorizare & evaluare                       

 

Reforma 3.3. Cre群terea integrit<郡ii, reducerea vulnerabilit<郡ilor 群i a riscurilor de corup郡ie în sistemul de s<n<tate 

Provoc<ri 群i obiective 

În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, sistemul de s<n<tate din România înc< înregistreaz< dificult<郡i 
cauzate de corup郡ia la diferite niveluri. Neremediate, acestea vor contribui la ineficien郡a unui sistem de s<n<tate 
deja finan郡at insuficient. 

Printre formele pe care corup郡ia la ia în sistemul de s<n<tate se num<r< conflictul de interese. Acesta poate s< 
afecteze resursa uman< la toate nivelurile – al administra郡iei centrale, al institu郡iilor deconcentrate, al conducerii 
unit<郡ilor sanitare, al personalului care acord< îngrijiri directe pacien郡ilor etc. 

Pornind de la aceste observa郡ii, obiectivul acestei reforme este îmbun<t<郡irea definirii 群i reglement<rii conflictului 
de interese la nivelul sistemului de s<n<tate din România 群i capacitarea resursei umane pentru prevenirea situa郡iilor 
care pot duce la situa郡ii de corup郡ie 群i/sau conflict de interese. 

Cele dou< direc郡ii de ac郡iune pe care le propunem sunt urm<toarele: 

(1) Reglementare – o mai bun< definire a conflictului de interese în domeniul s<n<t<郡ii, riscului de conflict de 
interese în domeniul s<n<t<郡ii, a institu郡iilor responsabile de gestionarea unor poten郡iale conflicte de interese din 
sectorul sanitar etc. 

(2)Cre群terea con群tientiz<rii – prin programe de formare adresate personalului din administra郡ia centrale, institu郡iile 
deconcentrate, conducerea unit<郡ilor sanitare, personalului care acord< îngrijiri directe pacien郡ilor etc. 

Grup 郡int< 

Aceast< reform< se adreseaz< personalului din administra郡ia centrale, institu郡iile deconcentrate, conducerea 
unit<郡ilor sanitare, personalului care acord< îngrijiri directe pacien郡ilor etc. 

Mecanism de implementare 

În vederea îndeplinirii obiectivului general men郡ionat mai sus, propunem urm<torul set de activit<郡i: 

• realizarea unei analize detaliate a nevoilor de dezvoltare profesional< în domeniul integrit<郡ii 群i anticorup郡iei; 
• înfiin郡area în cadrul Ministerului S<n<t<Yii a unui mecanism de prioritizare a aloc<rilor bugetare şi evaluare a 

oportunit<郡ii deciziilor MS şi CNAS, conform studiilor bazate pe dovezi şi a unor metodologii şi criterii clare 
de evaluare; 

• transparentizarea utiliz<rii resurselor publice prin agregarea centralizat< a datelor pe portalul 
transparenta.ms.ro; 

• instituirea la nivelul MS şi CNAS a unui mecanism comun de monitorizare şi control al furnizorilor din sistemul 
de asigur<ri sociale de s<n<tate; 

• instituirea unui mecanism de trasabilitate a medicamentelor de pe pia郡a româneasc<; 
• îmbun<t<Yirea mecanismelor de r<spundere pentru manageri şi ceilal郡i reprezentanYi ai aparatului decizional din 

spitale; 
• dezvoltarea unui nou mecanism de sus郡inere financiar< a educaYiei medicale continue, care s< elimine 

sponsoriz<rile industriei farmaceutice şi de echipamente medicale c<tre personalul medical; 
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• identificarea situa郡iilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului clinic şi managerial din 
unit<郡ile medicale şi implementarea de solu郡ii pentru prevenirea şi rezolvarea lor; 

• revizuirea mecanismului de feedback al pacientului pentru a ob郡ine, independent de unit<Yile medicale, 
informa郡ii despre experienYa pacienYilor. 

• formare adresat< personalului din administra郡ia centrale, institu郡iile deconcentrate, conducerea unit<郡ilor 
sanitare, personalului care acord< îngrijiri directe pacien郡ilor etc. 

Ajutor de stat: 

Referitor la implica郡iile ajutorului de stat în ceea ce prive群te programele de formare adresate personalului din 
administra郡ia centrale, institu郡iile deconcentrate, conducerea unit<郡ilor sanitare, personalului care acord< îngrijiri 
directe pacien郡ilor etc., si ca activit<郡ile de formare profesional< sunt destinate personalului din domeniul s<n<t<郡ii 
publice, care au atribu郡ii in servicii de s<n<tate cu titlu gratuit, activit<郡ile de instruire pot s fie asimilate beneficiilor 
destinate acestor categorii de personal, si nu vor fi clasificate ca si ajutor de stat. 

Calendar 

Activit<Мi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Realizarea evalu<rii ini郡iale                        

Ajustarea legisla郡iei 群i cadrului 
normativ 

                      

Elaborarea unui mecanism de 
prioritizare a aloc<rilor bugetare 
realizate de MS şi CNAS  

                      

Transparentizarea utiliz<rii 
resurselor publice prin agregarea 
centralizat< a datelor pe portalul 
transparenta.ms.ro 

                      

Evaluarea performan郡ei sistemului 
de achiziYii centralizate al 
Ministerului S<n<t<Yii şi a 
oportunit<郡ilor de extindere a 
sistemului 

             

Elaborarea unui mecanism comun 
MS 群i CNAS de monitorizare şi 
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control al furnizorilor din sistemul de 
asigur<ri sociale de s<n<tate 

Elaborarea 群i implementarea unui 
mecanism de trasabilitate a 
medicamentelor de pe pia郡< 
româneasc< 

                   

Consolidarea structurilor de control 
şi integritate ale Ministerului 
S<n<t<Yii 

             

Ajustarea mecanismelor de 
r<spundere pentru manageri şi 
ceilal郡i reprezentanYi ai aparatului 
decizional din spitale 

               

Elaborarea 群i implementarea unui 
nou mecanism de sus郡inere 
financiar< a educaYiei medicale 
continue 

             

Auditarea situa郡iilor care pot genera 
conflicte de interese în rândul 
personalului clinic şi managerial  

               

Revizuirea mecanismului de 
feedback al pacientului  

             

Derularea de programe de training  în 
domeniul integrit<郡ii pentru 
personalul din sistemul de s<n<tate 

                      

Monitorizare & evaluare                       
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Investi郡ia 1: Investi郡ii în infrastructura medical< prespitaliceasc<, cu scopul cre群terii accesului la 
servicii medicale de baz<. 

Provoc<ri 群i obiective  

Procentul de nevoi medicale nesatisf<cute se men郡ine crescut în România. Exist<, de asemenea, 
diferen郡e privind accesul la servicii medicale în func郡ie de regiune, etnie, vârst< sau nivelul de 
venituri. Astfel, persoanele care locuiesc în mediul rural sau urbanul mic, cele din comunit<郡i 
marginalizate 群i cele cu nivel socio-economic sc<zut au acces redus la îngrijire medical<. (State 
of Health 2019 - OECD). În plus, exist< un nivel redus de integrare între diferitele forme de 
asisten郡< medical<, iar personalul medical este inegal distribuit între diferite zone ale 郡<rii 群i, 
respectiv, între mediul rural 群i cel urban. 

Obiectivele investi郡iei: 

 Cre群terea accesului popula郡iei din zonele rurale 群i din zonele defavorizate la asisten郡< medical< 
de baz<, inclusiv la servicii de preven郡ie 群i de diagnostic 群i tratament precoce; 

 Cre群terea complexit<郡ii serviciilor medicale în asisten郡a medical< primar<, ambulatorie 群i 
comunitar<. 

Vor fi finan郡ate ambulatorii de specialitate publice, centre comunitare aflate în domeniul public 
al unit<郡ilor administrativ-teritoriale, precum 群i cabinete/clinici de medicin< de familie.  

Ambulatoriile de specialitate ofer< servicii medicale de specialitate de complexitate medie pentru 
popula郡ia din zona respectiv< sau din zonele învecinate. Serviciile au impact local 群i nu se 
încadreaz< în defini郡ia ajutorului de stat. Dezvoltarea acestor servicii nu determin< în niciun caz 
un risc de denaturare a concuren郡ei, deoarece ele vor fi sus郡inute în zone geografice mai pu郡in 
deservite (în care volumul anual de servicii pe locuitor este inferior mediei na郡ionale). 

Cabinetele de medicin< de familie furnizeaz< servicii medicale de complexitate redus<, care fac 
parte din pachetul de servicii de baz< pentru persoanele asigurate, respectiv din pachetul minimal 
de servicii, pentru persoanele neasigurate. Aceste servicii se încadreaz< în servicii de asisten郡< 
primar< a s<n<t<郡ii (conform Organiza郡iei Mondiale a S<n<t<郡ii). Ele sunt adresate popula郡iei 
generale 群i în particular popula郡iei vulnerabile. 訓i aici dezvoltarea acestor servicii nu determin< 
în niciun caz un risc de denaturare a concuren郡ei, deoarece ele vor fi sus郡inute în mediul rural 
(unde acoperirea cu medici de familie este deficitar< de la începutul func郡ion<rii sistemului de 
asigur<ri de s<n<tate, dar totu群i aici tr<iesc 45% din cet<郡eni) 群i în zone geografice mai pu郡in 
deservite (în care volumul anual de servicii pe locuitor este inferior mediei na郡ionale). Serviciile 
au impact local. 

Centrele comunitare sunt entit<郡i publice aflate în domeniul public al unit<郡ilor administrativ-
teritoriale. Aceste vor reuni furnizori de servicii de baz< de tip medical 群i social, servicii care sunt 
destinate exclusiv popula郡iei din proximitate, cu accent pe popula郡ia vulnerabil<. Centrele vor 
avea impact local, furnizând servicii de complexitate redus< (de ex. vizite 群i îngrijiri la domiciliu 
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pentru persoane vârstnice, persoane expuse unor riscuri pentru starea de s<n<tate, de exemplu 
alcoolici, familii expuse la violen郡< domestic<, copii cu p<rin郡i pleca郡i în str<in<tate, persoane cu 
afectare par郡ial< sau total< a capacit<郡ii de a desf<群ura activit<郡ile zilnice), care fac parte din 
îngrijirea primar< a st<rii de s<n<tate, sau faciliteaz< accesul la serviciile primare,  pentru 
popula郡ia vulnerabil<, cu bariere de acces de tip cultural, educa郡ional sau informa郡ional. De 
asemenea, aceste servicii au impact local, nu se încadreaz< în defini郡ia ajutorului de stat 群i sunt 
destinate prioritar sau exclusiv popula郡iei vulnerabile. Aceste tipuri de servicii nu afecteaz< în 
niciun caz concuren郡a, deoarece sunt înfiin郡ate în zone cu acces deficitar la servicii, fie din punct 
de vedere geografic, fie din punct de vedere economic 群i sunt furnizate în mod gratuit pentru 
beneficiari vulnerabili. Serviciile au impact local.  

1.1 Construc郡ia de centre comunitare integrate sau reabilitarea/modernizarea/extinderea 
infrastructurii existente  群i/sau dotarea acestora.  

200 de centre comunitare integrate în zonele rurale marginalizate 群i în zonele urbane 
marginalizate. Centrele comunitare integrate se organizeaz< 群i func郡ioneaz< conform cadrului 
normativ existent, care urmeaz< a fi completat 群i actualizat pân< în 10.2021. Investi郡ia const< în 
construirea de centre comunitare noi sau renovarea 群i dotarea celor existente. Cl<dirile urmeaz< 
s< respecte criteriile de eficien郡< energetic< 群i cl<dire verde. Din func郡iunile propuse ale centrului 
vor face parte: cabinet pentru medic de familie, mic laborator ”point of care”, cabinet pentru 
medic specialist/moa群<, cabinet stomatologic (op郡ional), suplimentar fa郡< de cele prev<zute în 
normele existente.  

Prioritizarea UAT-urile la accesarea fondurilor pentru investi郡ii va 郡ine cont de :  

• îndeplinirea criteriului: num<r vulnerabili /comunitate (minim  500 persoane vulnerabile  din 
punct de vedere medical, social sau economic) 

• Disponibilitatea la asociere cu alte localit<郡i  vulnerabile 
• Existen郡a la nivelul comunit<郡ii a unui  asistent medical comunitar 群i a unui asistent social 
• UAT f<r< medic de familie sau cu num<r insuficient de medici de familie raportat la popula郡ie 
• Existen郡a unei hot<râri de consiliu local pentru înfiin郡area  CCI 
• Identificarea localit<郡ii ca zona rurala marginalizata (cf criteriilor din Atlasul zonelor rurale 

marginalizate, WB) dar 群i conform bazei de date privind re郡eaua de AMC 群i MF 
• Existen郡a unui protocol de colaborare cu un medicul de familie 

1.2 Reabilitarea, modernizarea 群i dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asisten郡< medical< 
primar< (medici de familie) cu facilit<郡i de screening, diagnostic precoce 群i monitorizare a 
pacien郡ilor cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural 群i din urban (inclusiv zone 
marginalizate/defavorizate). Dotarea va cuprinde: aparatur< de laborator ”point of care”, 
echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical 群i instrumentar 
medical; vor fi alocate de asemenea fonduri pentru renovarea cl<dirii cu scopul conform<rii la 
normele igienico-sanitare 群i a cre群terii eficien郡ei energetice.  

Finan郡area va fi acordat< cu prioritate cabinetelor medicale astfel : st
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 Vor avea prioritate cabinetele din mediul rural 

 Pentru cabinetele din mediul urban, vor fi prioritizate cele din ora群ele de rang III (cf. legii 
351/2001, actualizat<), urmate de cele de rang II 群i de cele de rang I. 

 Pentru cabinetele din mediul urban (rang II 群i I) vor putea accesa finan郡are medicii de familie 
organiza郡i într-o form< asociativ< ( cabinete medicale grupate; cabinete medicale asociate; 
societate civila medicala), care au sediul în aceea群i cl<dire.  

1.3 Dotarea 群i/sau reabilitarea a 100 de cabinete de planificare familial< din cele 117 cabinete de 
planificare existente. Cabinetele de planificare familial< vor suferi interven郡ii de reabilitare 群i 
reamenajare 群i vor primi dot<ri de aparatur< medical< de laborator 群i imagistic<.  

1.4. Dezvoltarea de caravane medicale care vor putea derula activit<郡i de screening mamar 群i 
pentru cancerul cervical în zonele cu acces limitat la servicii de asisten郡< medical< specializat<. 
Caravanele de screening (unit<郡i mobile) se vor aloca centrelor regionale care deruleaz< în acest 
moment activit<郡i de screening cervical 群i care au deja expertiz< în astfel de activit<郡i (10 caravane 
în 8 centre).  

1.5. Reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construc郡ii de cl<diri noi), dotarea a cel 
pu郡in 30 de ambulatorii/ unit<郡i medicale publice sau a altor structuri publice care furnizeaz< 
asisten郡< medical< ambulatorie (inclusiv din lista proiectelor care sunt în lista de rezerv< a 
apelului proiecte din Programul Opera郡ional Regional precum si alte proiecte.). 

Grup 郡int< 

 Furnizorii de servicii medicale de la  nivel de asisten郡< medical< primar< 群i ambulatorie; furnizorii 
de asisten郡< medical< comunitar<; furnizorii de asisten郡< de planificare familial<; 

 Beneficiarii principali ai reformei sunt reprezenta郡i de pacien郡i 群i de familiile pacien郡ilor, în 
special pacien郡ii din mediul rural 群i din comunit<郡ile defavorizate. Ace群tia vor beneficia de acces 
la servicii medicale de baz< la nivelul comunit<郡ii.  

Implementare 

1.1 Pentru realizarea criteriilor de prioritizare a investi郡iilor în centrele comunitare integrate 
precum 群i pentru finalizarea procesului de selectare a UAT-urilor care vor beneficia de aceste 
investi郡ii, Ministerul S<n<t<郡ii (prin Unitatea pentru Asisten郡< Medical< Comunitar<) va colabora 
cu Ministerul Muncii 群i Justi郡iei Sociale 群i Ministerul Educa郡iei. Va fi încheiat un protocol de 
colaborare între aceste 3 institu郡ii, având ca finalitate adoptarea criteriilor de prioritizare ale 
acestor investi郡ii  printr-un ordin comun interministerial. 

1.2 Ministerul S<n<t<郡ii va elabora criteriilor de prioritizare aferente investi郡iilor în cabinetele 
medicilor de familie.  st
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1.3 Unit<郡ile sanitare publice care au în structura organizatoric< cabinete de planificare familial< 
vor aplica pentru finan郡are. Acestea vor fi responsabile de derularea 群i implementarea proiectelor 

1.4 Ministerul S<n<t<郡ii, în parteneriat cu centrele care deruleaz< proiecte de screening pentru 
cancer de col uterin vor analiza posibilitatea realiz<rii de achizi郡ie centralizat< a unit<郡ilor mobile 
prev<zute a fi finan郡ate prin PNRR. 

1.5 Ca urmare a realiz<rii procesului de consultare a autorit<郡ilor publice locale, precum 群i a 
discu郡iilor purtate cu AMPOR, Ministerul S<n<t<郡ii va centraliza 群i mapa nevoile de investi郡ii de 
la nivelul unit<郡ilor sanitare din 郡ar<, va întocmi procedurile de prioritizare 群i selec郡ie a 
beneficiarilor,  va monitoriza implementarea investi郡iilor. Acolo unde va fi cazul, prin Agen郡ia 
Na郡ional< pentru Dezvoltarea Infrastructurii în S<n<tate/ONAC, va gestiona achizi郡iile 
centralizate, va contracta expertiz< tehnic< extern< în func郡ie de nevoile fiec<rei investi郡ii 
planificate, va monitoriza implementarea investi郡iilor, va consulta alte structuri asociative (ex: 
Uniunea Arhitec郡ilor) pentru a  identifica poten郡iale solu郡ii eficiente de implementare a 
proiectelor. 

Ajutor de stat:  

Vor fi finan郡ate ambulatoriile/ unit<郡ilor medicale / alte structuri care furnizeaz< asisten郡< 
medical< ambulatorie publice, centre comunitare a c<ror infrastructur< este în domeniul public al 
unit<郡ilor administrativ-teritoriale, precum 群i cabinete/clinici de medicin< de familie.  

Ambulatoriile de specialitate ofer< servicii medicale de specialitate de complexitate medie pentru 
popula郡ia din zona respectiv< sau din zonele învecinate. Serviciile au impact local 群i nu se 
încadreaz< în defini郡ia ajutorului de stat. Dezvoltarea acestor servicii nu determin< în niciun caz 
un risc de denaturare a concuren郡ei, deoarece ele vor fi sus郡inute în zone geografice mai pu郡in 
deservite (în care volumul anual de servicii pe locuitor este inferior mediei na郡ionale). 

Cabinetele de medicin< de familie furnizeaz< servicii medicale de complexitate redus<, care fac 
parte din pachetul de servicii de baz< pentru persoanele asigurate, respectiv din pachetul minimal 
de servicii, pentru persoanele neasigurate. Aceste servicii se încadreaz< în servicii de asisten郡< 
primar< a s<n<t<郡ii (conform Organiza郡iei Mondiale a S<n<t<郡ii). Ele sunt adresate popula郡iei 
generale 群i în particular popula郡iei vulnerabile. 訓i aici dezvoltarea acestor servicii nu determin< 
în niciun caz un risc de denaturare a concuren郡ei, deoarece ele vor fi sus郡inute preponderent în 
mediul rural (unde acoperirea cu medici de familie este deficitar< de la începutul func郡ion<rii 
sistemului de asigur<ri de s<n<tate, dar totu群i aici tr<iesc 45% din cet<郡eni) 群i în zone geografice 
mai pu郡in deservite (în care volumul anual de servicii pe locuitor este inferior mediei na郡ionale). 
Serviciile au impact local. 

Centrele comunitare sunt entit<郡i publice aflate în domeniul public al unit<郡ilor administrativ-
teritoriale. Aceste vor reuni furnizori de servicii de baz< de tip medical 群i social, servicii care sunt 
destinate exclusiv popula郡iei din proximitate, cu accent pe popula郡ia vulnerabil<. Centrele vor 
avea impact local, furnizând servicii de complexitate redus< (de ex. vizite 群i îngrijiri la domiciliu 
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pentru persoane vârstnice, persoane expuse unor riscuri pentru starea de s<n<tate, de exemplu 
alcoolici, familii expuse la violen郡< domestic<, copii cu p<rin郡i pleca郡i în str<in<tate, persoane cu 
afectare par郡ial< sau total< a capacit<郡ii de a desf<群ura activit<郡ile zilnice), care fac parte din 
îngrijirea primar< a st<rii de s<n<tate, sau faciliteaz< accesul la serviciile primare,  pentru 
popula郡ia vulnerabil<, cu bariere de acces de tip cultural, educa郡ional sau informa郡ional. De 
asemenea, aceste servicii au impact local, nu se încadreaz< în defini郡ia ajutorului de stat 群i sunt 
destinate prioritar sau exclusiv popula郡iei vulnerabile. Aceste tipuri de servicii nu afecteaz< în 
niciun caz concuren郡a, deoarece sunt înfiin郡ate în zone cu acces deficitar la servicii, fie din punct 
de vedere geografic, fie din punct de vedere economic 群i sunt furnizate în mod gratuit pentru 
beneficiari vulnerabili. Serviciile au impact local. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Activit<郡i S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

1. Centre Comunitare Integrate 

1.1 
Identificarea 
beneficiarilor  

           

1.2 Elaborarea 
documenta郡iei 
tehnice 

           

1.3. Finalizarea 
construc郡iilor 

           

1.4. Achizi郡ia 
echipamentelor 

           

1.5. Recep郡ia 
lucr<rilor de 
construc郡ie + 
instalarea 群i 
punerea în 
func郡iune a 
echipamentelor
/dot<rilor 
medicale 

           

2. Cabinete (Asocieri de cabinete) de asisten郡< medical< primar< st
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2.1. Elaborarea 
caietelor de 
sarcini 

           

2.2. Achizi郡ie 
echipamente 

           

2.3. 
Implementarea 
proiectelor 

           

3. Cabinete de planificare familial< 

3.1. Elaborarea 
documenta郡iei 
tehnice 

           

3.2. Achizi郡ie 
echipamente 

           

3.3. 
Implementarea 
proiectelor 

           

4. Achizi郡ia unitatilor mobile de screening mamar 群i pentru leziuni maligne cervicale 

4.1. Întocmirea 
caietelor de 
sarcini 
necesare 
achizi郡ie 

           

4.2. Derularea 
procedurilor de 
achizi郡ie 

           

4.3. 
Implementarea 
proiectelor 

           

5. Ambulatorii/ unit<郡i medicale publice/ alte structuri publice care furnizeaz< asisten郡< medical< 
ambulatorie 

5.1. Selectarea 
proiectelor 

           st
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5.2. Derularea 
procedurilor de 
achizi郡ie 

           

5.3. 
Implementare 
proiecte 
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Investi郡ia 2:  Investi郡ii în infrastructura spitaliceasc< public<  

În vederea cre群terii siguran郡ei pacientului în unit<郡ile medicale, fondul construit existent are 
nevoie de interven郡ii integrate urgente, care s< vizeze m<suri de asigurare a siguran郡ei la incendiu, 
a siguran郡ei structurale a cl<dirii 群i a siguran郡ei la seism, de îmbun<t<郡ire a performan郡ei energetice, 
cât 群i de prevenire a infec郡iilor nosocomiale. Îns< o bun< parte a cl<dirilor existente cu func郡iunea 
de îngrijire medical< nu mai pot fi conformate la normele de siguran郡< la incendii 群i la cele 
igienico-sanitare, fiind construite în prima parte a secolului XX, concepute ini郡ial pentru a g<zdui 
alte func郡iuni.  

Spitalele finan郡ate îndeplinesc nevoi esen郡iale în domeniul asisten郡ei medicale 群i de lung< durat<, 
al îngrijirii copilului, al asisten郡ei medicale a grupurilor vulnerabile 

Interven郡iile vor fi de mai multe tipuri: 

2.1. Investi郡ii în infrastructur< spitaliceasc< public< nou<, în vederea reloc<rii integrale sau par郡iale 
a unit<郡ii medicale din acele spa郡ii care pun în pericol pacientul 群i care nu r<spund cerin郡elor 
igienico-sanitare (eg: circuite sanitare)cu scopul 

- furniz<rii de noi servicii medicale. 

- imbun<t<郡irii calit<郡ii serviciilor medicale furnizate 

2.2. Investi郡ii în echipamente medicale 群i aparatur< pentru infrastructura sanitar< nou construit<, 
inclusiv pentru telemedicin< 

2.3.  Investi郡ii în infrastructura destinat< pacientului critic neonatal, cu scopul diagnostic<rii 
precoce, tratamentului antenatal/neonatal 群i postnatal. 

Aceast< activitate vizeaz<: 

- Dotarea cu echipamente medicale pentru profilaxia retinopatiei de prematuritate  

- Dotarea cu echipamente medicale pentru realizarea programului  de screening/ preven郡ie pentru 
malforma郡ii congenitale cardiace 

- Asigurarea transportului medical adaptat pacientului critic neonatal (pentru toate conditiile 
medico-chirurgicale speciale) 

- Realizarea si modernizarea centrelor de training pentru derularea programelor de instruire a 
personalului pentru pacientul critic neonatal 

Acest demers va îmbun<t<郡i adresabilitatea nou n<scu郡ilor cu afec郡iuni critice de la 64% la 96%. 

2.4. Investi郡ii în dotarea spitalelor publice cu echipamente 群i materiale destinate reducerii riscului 
de infec郡ii în mediul de spital.  

Având în vedere ratele crescute ale mortalit<郡ii evitabile, mortalit<郡ii prin cauze tratabile 群i 
mortalit<郡ii infantile, în ceea ce prive群te investi郡iile în infrastructura nou<, vor avea prioritate 
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investi郡iile (cl<diri nou construite în vederea reloc<rii din cele vechi sau reabilitarea/ extinderea 
celor existente) în infrastructura spitaliceasc< public< în care se asigur< tratamentul afec郡iunilor 
cardiovasculare 群i oncologice, tratamentul bolilor infec郡ioase 群i pneumologice, precum 群i 
investi郡iile în maternit<郡i 群i spitale de pediatrie. Investi郡iile în infrastructura spitaliceasc< sunt 
complementare tratamentului acestor patologii 群i asigur< accesul la servicii de calitate 群i sigure.  

De asemenea sistemul de s<n<tate din România este deficitar în domeniul patologiilor complexe, 
precum transplant 群i tratamentul marilor ar群i. În prezent, nu mai exist< niciun centru acreditat 
pentru transplant pulmonar, iar copiii au acces doar la transplant renal, pentru restul tipurilor de 
transplant ace群tia fiind transfera郡i în str<in<tate. Ministerul S<n<t<郡ii are un parteneriat cu Italia 
pentru transplant pulmonar 群i lucreaz< la un acord de parteneriat cu Fran郡a pentru cursuri de 
formare 群i schimb de experien郡< pentru medici.  

În ceea ce prive群te construirea 群i dotarea centrelor de ar群i, Ministerul S<n<t<郡ii a încheiat contracte 
de proiectare pentru 3 centre de ar群i în 郡ar< (Bucure群ti, Timi群oara 群i Târgu Mure群), investi郡ii 
finan郡ate prin acordul de împrumut dintre România 群i Banca Interna郡ional< pentru Reconstruc郡ie 
群i Dezvoltare (BIRD) ratificat prin Legea nr 179/2014. 

Îns< în ceea ce prive群te transplantul, cu toate c< s-au realizat investi郡ii în formarea personalului 
medical, nu s-au f<cut investi郡ii majore în infrastructura aferent< domeniului. Atât în Bucure群ti, 
cât 群i în Cluj-Napoca, autorit<郡ile publice locale au demarat elaborarea documenta郡iilor tehnico-
economice pentru construirea de centre de transplant, nefiind îns< incluse înc< într-un program de 
finan郡are.  

Investi郡iile propuse în PNRR vor contribui la atingerea 郡intelor din masterplanurile regionale 群i 
din Strategia Na郡ional< de S<n<tate 群i vor fi complementare investi郡iilor în construirea celor 3 
spitale regionale din Cluj-Napoca, Ia群i 群i Craiova 群i investi郡iilor noi în infrastructura cu impact 
teritorial major prev<zute în Programul Opera郡ional S<n<tate, prioritatea 1. 

Pentru înt<rirea capacit<郡ii de implementare a investi郡iilor în infrastructura public< de s<n<tate, 
Ministerul S<n<t<郡ii va înfiin郡a ANDIS (Agen郡ia Na郡ional< pentru Dezvoltarea Infrastructurii în 
S<n<tate - detaliat< la reforma 2). Aceasta va fi opera郡ional< pân< in semestrul doi al anului 2022. 

Ministerul S<n<t<郡ii va selecta proiectele cu un anumit grad de maturitate aferente infrastructurii 
majore care vor finan郡ate prin PNRR, respectiv proiectele care au deja sau sunt in curs de a finaliza 
Studiu de Fezabilitate/ Documenta郡ie de Avizare a Lucr<rilor de Interven郡ie/Proiect Tehnic/DTAC 
(conform HG 907/2016) sau care au fost selectate în urma unui concurs de solu郡ii. Consider<m 
aceste proiecte ca fiind mature întrucât: 

 Structura SF/DALI presupune elaborarea la un stadiu avansat a documenta郡iilor tehnico-
economice (deviz, solu郡ia tehnic<, avize);  

 Selec郡ia în urma concursului de solu郡ii se face pe baza unei documenta郡ii similare ca nivel de 
detaliere cu Studiul de Fezabilitate. 

Etapele parcurse de Ministerul S<n<t<郡ii pân< în prezent: 
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  Ministerul S<n<t<郡ii a centralizat solicit<rile de la autorit<郡ile publice din toat< 郡ara pentru 
includerea în PNRR a investi郡iilor în infrastructura spitaliceasc<: aproximativ 200 de investi郡ii în 
reabilitare, extindere sau construc郡ii noi. 

  În urma centraliz<rii Ministerul a întocmit o list< cu acele investi郡ii care, pe de o parte au proiecte 
avansate (sunt cel pu郡in la faza de elaborare a SF/DALI) 群i pe de alt< parte vizeaz< patologiile 
considerate prioritare, rezultând un num<r de 40 de proiecte, care au generat 群i estimarea aloc<rii 
bugetului pentru investi郡ia 2. 

  Ministerul a transmis la începutul lunii mai o solicitare de clarific<ri c<tre beneficiarii celor 40 de 
proiecte, chestionând statusul actual al elabor<rii proiectelor, procentul componentelor verzi 群i 
digitale ale investi郡iilor, precum 群i estimarea finaliz<rii implement<rii investi郡iei. 

În func郡ie de nivelul de avansare al proiectelor, în septembrie 2021 Ministerul S<n<t<郡ii va selecta 
cele 30 de proiecte care vor fi finan郡ate prin PNRR, în urma evalu<rii documenta郡iilor tehnico-
economice. Proiectele care nu trec de selec郡ia din luna septembrie 2021 vor fi men郡inute în lista 
de rezerv<. Dac< proiectele din lista principal< nu reu群esc s< parcurg< în timp util etapele de 
elaborare a documenta郡iei tehnice, dar unele dintre proiectele din lista de rezerv< reu群esc s< 
parcurg< mai rapid aceste etape, acestea vor lua locul celor dintâi la finan郡are.  

Ministerul S<n<t<郡ii prin ANDIS va furniza autorit<郡ilor publice locale care solicit< acest lucru, 
contracte cadru pentru serviciile de proiectare 群i asisten郡< pentru elaborarea caietelor de sarcini. 

Ajutor de stat:  

Aceast< investi郡ie este destinata spitalele publice, care fac parte din sistemul na郡ional de s<n<tate, 
urmarind un obiectiv social, sus郡inut de principiul solidarit<郡ii, care func郡ioneaz< sub 
supravegherea statului, finan郡at direct din contribu郡ii de asigur<ri sociale 群i alte resurse de stat 群i 
care furnizeaz< servicii gratuite pe baza acoperirii universale. A群adar interven郡ia nu face obiectul 
unei scheme de ajutor de stat. 

Activitati 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Desf<群urarea procesului de 
selec郡ie a proiectelor 

           

Încheierea contractelor pentru 
Proiect Tehnic, Documenta郡ie 
Tehnic< pentru ob郡inerea 
Autoriza郡iei de Construire, 
Detalii de Execu郡ie, Verificatori 
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de proiect 

Elaborare Proiect Tehnic+ 
Documenta郡ie Tehnic< pentru 
ob郡inerea Autoriza郡iei de 
Construire + Detalii de Execu郡ie 

           

Încheierea contractelor de 
execu郡ie de lucr<ri 群i dirigen郡ie 
de 群antier 

           

Execu郡ia lucr<rilor de construire            

Achizi郡ia 
echipamentelor/dot<rilor 
medicale 

           

Recep郡ia lucr<rilor de 
construc郡ie + instalarea 群i 
punerea în func郡iune a 
echipamentelor/dot<rilor 
medicale 

           

Dotarea spitalelor publice cu 
echipamente 群i materiale 
destinate reducerii riscului de 
infec郡ii din mediul de spital 
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Investi郡ia 3:  Crearea unui sistem integrat de eHealth 群i telemedicin< (finan郡at< în cadrul 
componentei II.1 Digital 

 Provoc<ri 群i obiective  

O cercetare na郡ional< recent< realizat< de UNICEF (2020) la nivelul utilizatorilor serviciilor de 
s<n<tate digital< eviden郡iaz< situa郡ia actual< a s<n<t<郡ii digitale din perspectiva acestora: cet<郡enii 
群i comunit<郡ile prefer< s< vad< un medic în persoan< decât prin telemedicin<; nu exista o structur< 
central< de implementare 群i monitorizare a politicilor din domeniul s<n<t<郡ii digitale; actorii de 
decizie din domeniu sunt împiedica郡i atât de nivelurile sc<zute de capacitate tehnic<, cât 群i de lipsa 
de date, de dovezi 群i de consens pentru elaborarea politicilor eficiente; lipsesc competen郡ele în 
gestionarea proceselor digitale în rândul profesioni群tilor - exist< o mul郡ime de proceduri pe care 
medicii de familie trebuie s< le respecte 群i în general, majoritatea folosesc doar sisteme de calcul 
în scopuri administrative, cu consulturile medicale scrise doar pe hârtie. Companiile care 
furnizeaz< solu郡iile digitale nu permit analiza u群oar< a datelor, iar în prezent majoritatea medicilor 
de familie folosesc doar 20% din poten郡ialul sistemelor lor; o parte din sistemele informatice ale 
CNAS sunt dep<群ite din punct de vedere tehnologic; sistemul de telemedicin< în zonele rurale nu 
este opera郡ional. Sectorul privat ofer< niveluri de servicii „normale”, dar la un pre郡 ridicat; nu 
exist< încredere în schimbul de date 群i informa郡ii 群i nu exist< tablouri de bord care s< permit< 
managerilor 群i planificatorilor s< 群tie ce este nevoie, cine are nevoia 群i unde; fluxurile majore de 
date sunt c<tre CNAS în scopuri de plat<. 

Activitatea Casei Na郡ionale de Asigur<ri de S<n<tate (CNAS) presupune îndeplinirea unor func郡ii 
specifice domeniului asigur<rilor sociale de s<n<tate. Acestea presupun administrarea fondurilor 
colectate de la contribuabili precum 群i finan郡area serviciilor medicale necesare asigura郡ilor. 
Platforma informatic< din asigur<rile de s<n<tate (Platforma Informatic< a Asigur<rilor de 
S<n<tate) gestionat< de Casa Na郡ional< de Asigur<ri de S<n<tate, cuprinde Sistemul informatic 
unic integrat (SIUI), Sistemul na郡ional al cardului de asigur<ri sociale de s<n<tate (CEAS), 
Sistemul na郡ional de prescriere electronic< (SIPE) 群i Sistemul dosarului electronic de s<n<tate al 
pacientului (DES) 群i gestioneaz< un num<r de peste 18 milioane de persoane beneficiare de 
servicii medicale 群i medicamente, un num<r de peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori 
de servicii medicale 群i medicamente, peste 700.000 de servicii raportate 群i validate zilnic, din care 
aproximativ 200.000 sunt prescrip郡ii medicale, datele fiind structurate în peste 420.000 tabele 
format Oracle. CNAS are în subordine 43 de case de asigur<ri de s<n<tate jude郡ene 群i cea a 
municipiului Bucure群ti. 

Informa郡iile administrative despre asigura郡i provin din diverse surse externe CNAS, astfel, exist< 
un num<r de aproximativ 22 institu郡ii cu care CNAS schimb< date într-un mod nestandardizat 群i 
ineficient. 

Echipamentele (hardware) din Platforma Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate au fost 
achizi郡ionate începând cu 2002 şi majoritatea sunt perimate, „end of production„, „end of life„ nu 
se mai produc piese de schimb pentru înlocuirea celor defecte 群i nu se mai poate asigura atingerea st
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obiectivelor func郡ionale, având în vedere cre群terile importante ale num<rului de furnizori şi de 
servicii medicale de la cele de la nivelul anului 2002 la cele din prezent. 

În plus, opera郡iile cu datele din Platforma Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate se fac direct pe 
baza de produc郡ie, datele sunt accesate simultan de foarte mul郡i utilizatori iar volumul acestor date 
fiind mare, procesul este îngreunat, ajungându-se des la blocaje 群i chiar la necesitatea reini郡ializ<rii 
proceselor. 

La momentul actual, în comparaYie cu evoluYia tehnologic< hardware şi software, cu creşterea 
exponenYial< a num<rului de contracte şi a serviciilor medicale oferite, precum şi cu continuele 
cerinYe de interoperabilitate cu alte sisteme la nivel naYional şi european, tehnologiile Platforma 
Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate sunt perimate şi grav subdimensionate. Din aceste motive, 
funcYionarea Platforma Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate este deficitar< iar operarea la 
nivelul furnizorilor de servicii medicale se face cu timpi mari de întârziere, în deficitul 
asiguratului. Acest lucru este u群or de constatat chiar 群i în perioade normale când accesul 群i 
interac郡iunea cu sistemul din partea celor care ofer< servicii medicale este extrem de lent< 群i 
anevoioas<, creând blocaje 群i f<când se piard< timp pre郡ios de c<tre personalul medical 群i cet<郡eni. 
Având în vedere magnitudinea problemelor 群i disfunc郡ionalit<郡ilor, singura soluYie posibil<  este 
reprezentat< de redimensionarea Platforma Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate, standardizarea 
群i actualizarea acesteia la necesit<郡ile actuale impuse de num<rul efectiv al conexiunilor 群i de 
cerin郡ele de prelucrare a datelor.  

Obiectivele acestei investi郡ii sunt urm<toarele: 

• reducerea timpilor de lucru atât pentru furnizorii de servicii medicale cât 群i pentru angaja郡ii 
CNAS/CAS, în interesul direct al cet<郡eanului; 

• asigurarea unei func郡ion<ri optime 群i performante; 
• asigurarea securit<郡ii cibernetice a sistemelor din cadrul Platforma Informatic< a Asigur<rilor 

de S<n<tate cu implementarea normelor GDPR ; 
• consolidarea capacit<郡ii institu郡iilor centrale, regionale 群i locale din domeniul s<n<t<郡ii de a 

gestiona digital datele din sistemul de s<n<tate; 
• îmbun<t<郡irea integr<rii verticale 群i orizontale a institu郡iilor sanitare din România prin 

intermediul infrastructurii digitale; 
• accelerarea adopt<rii solu郡iilor de telemedicin< 群i eficientizarea proceselor implicate. 
 

 Grup 郡int< 

Deficien郡ele tehnologice ale Platforma Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate fac ca CNAS s< nu 
reu群easc< integrarea corect< cu sistemele informatice ale furnizorilor de servicii medicale afla郡i în 
contract. De asemenea, vechimea tehnologiilor 群i solu郡iilor arhitecturale ale Platforma Informatic< 
a Asigur<rilor de S<n<tate fac ca platforma s< nu poat< opera cu modulele recomandate la nivel 
european (building blocks europene) f<când sistemul ilizibil 群i deseori inaccesibil pentru furnizorii 
sau asiguratorii transfrontalieri din UE. Singura soluYie este refacerea pe baz< de soluYii noi şi pe 
baza unei reproiect<ri complete, rezultat< şi din viziunea european< asupra domeniului s<n<t<Yii 
(building blocks). st
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În concluzie, Platforma Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate gestioneaz< un volum enorm de 
date pentru procese de lucru 群i func郡ionalit<郡i care se bazeaz< pe o platform< informatic< perimat< 
moral 群i fizic, a fost completat< la diverse momente de timp cu func郡ionalit<郡i în diverse tehnologii 
prin proiecte adiacente, a devenit subdimensionat< 群i perimat< tehnologic, fiind absolut necesar 
s< fie redimensionat< 群i standardizat<, motiv  pentru care se justific< proiectul „Redimensionare 
群i standardizare sistem informatic CNAS. 

Rezultatele proiectului vor fi concretizate în instrumente informatice flexibile, reutilizabile 群i 
interoperabile. Pentru a atinge un nivel al serviciilor conform cu arhitectura european< de 
interoperabilitate va fi asigurat< migrarea 群i integrarea în structurile de date existente a tuturor 
datelor disponibile, astfel încât acestea s< sus郡in< func郡ionarea în timp real a serviciilor oferite. 
Totodat< implementarea func郡ionalit<郡ilor va implica alinierea infrastructurilor de identificare 群i 
autorizare na郡ional< cu cele ale statelor membre ale UE, într-o schem< transna郡ional<, conform 
regulamentului EIDAS. În realizarea proiectului se vor respecta prevederile Strategiei de 
securitate cibernetic< a României şi a Planului de acYiune la nivel naYional privind implementarea 
Sistemului naYional de securitate cibernetic<, aprobat prin Hot<rârea nr. 271/2013.  

Proiectul î群i propune realizarea unui proces complex de integrare, standardizare, planificare, 
coordonare, sincronizare, armonizare şi desf<şurare a acYiunilor în spaYiul cibernetic pentru 
protecYia, controlul şi utilizarea reYelelor de calculatore în scopul obYinerii superiorit<Yii 
informaYionale, concomitent cu neutralizarea amenin郡<rilor. 

Pentru asigurarea securit<Yii cibernetice se vor stabili şi aplica profile şi cerinYe de securitate 
adaptate 群i conforme cu infrastructurile cibernetice naYionale 群i europene, relevante din punct de 
vedere al funcYion<rii corecte a infrastructurilor critice cu asigurarea rezilienYei infrastructurilor 
cibernetice. Prin proiect se va asigura starea de securitate prin cunoaşterea, prevenirea şi 
contracararea vulnerabilit<Yilor, riscurilor şi ameninY<rilor la adresa securit<Yii cibernetice, prin 
definirea, stabilirea 群i aplicarea unui set de m<suri specifice la standarde interna郡ionale privind 
utilizarea spaYiului cibernetic. 

În cadrul proiectului se va dezvolta un ansamblu de m<suri proactive şi reactive prin care se va 
asigura confidenYialitatea, integritatea, disponibilitatea, autenticitatea şi nonrepudierea 
informaYiilor în format electronic, a resurselor şi serviciilor publice sau private, din spaYiul 
cibernetic. M<surile proactive şi reactive vor include politici, concepte, standarde şi ghiduri de 
securitate, managementul riscului, activit<Yi de instruire şi conştientizare a utilizatorilor 
sistemului, implementarea de soluYii tehnice de protejare a infrastructurilor cibernetice, 
managementul identit<Yii, managementul consecinYelor. Aceste m<suri vor asigura ap<rarea 
cibernetic< prin monitorizare, analiz<, detectare, contracarare a agresiunilor şi asigurare a 
r<spunsului oportun împotriva ameninY<rilor cibernetice specifice. 

 Implementare 

Un prim pas în implementarea acestei investi郡ii este evaluarea sistemului Platforma Informatic< a 
Asigur<rilor de S<n<tate func郡ional în prezent, în vederea cartografierii infrastructurii disponibile 
(hardware, software), identificarea vulnerabilit<郡ilor tehnice, problemelor de capacitate 群i 
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oportunit<郡ilor de integrare cu alte sisteme din domeniul medical din România. În func郡ie de 
nevoile identificate la acest nivel, echipamentele care sus郡in Platforma Informatic< a Asigur<rilor 
de S<n<tate la nivel na郡ional 群i juden郡ean vor fi adaptate la exigen郡ele tehnice ale prezentului, atât 
la nivel de performan郡<, cât 群i în ceea ce prive群te siguran郡a informa郡iilor. Acest demers va remedia 
problemele existente privind fiabilitatea sistemului, crescând în acela群i timp capacitatea acestuia, 
în preg<tirea elementelor noi la nivel de func郡ionalitate. De asemenea  

În detrimentul înlocuirii integrale a Platforma Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate cu alt sistem, 
opera郡iune asociat< invariabil limitarea accesului la servicii medicale în perioada de tranzi郡ie de 
la un sistem la altul, CNAS va lucra împreun< cu Casele de Asigur<ri de S<n<tate la nivel jude郡ean 
群i cu Casa Asigur<rilor de S<n<tate a Ap<r<rii, Ordinii Publice, Siguran郡ei Na郡ionale 群i Autorit<郡ii 
Judec<tore群ti (CASAOPSNAJ) pentru a schimba sistemul în mod incremental, f<r< a perturba 
func郡ionarea acestuia. 

La nivel de dezvoltare a solu郡iei software, investi郡ia va urm<ri transformarea Platforma 
Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate dintr-un sistem aparent modular, cu func郡ionalitate 
fragmentat<, într-un sistem e-health ce func郡ioneaz< ca un tot unitar, deservind în timp real nu 
doar pl<titorul din sistemul de s<n<tate (CNAS), ci 群i mai ales nevoile pacien郡ilor. Pentru a atinge 
acest obiectiv, interfa郡a modulelor Platforma Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate (SIUI, CEAS, 
DES, SIPE) va suferi modific<ri pentru a: 

• asigura un mediu prietenos 群i accesibil pentru utilizatori, inclusiv cei cu dizabilit<郡i; 
• îmbun<t<郡i interconectarea 群i interoperabilitatea acestor sisteme; 
• permite func郡ionalit<郡i noi (ex. digitalizarea unor documente conexe actului medical);  
• optimiza fluxurile de date, monitorizarea electronic< a obiectivelor generale, obiectivelor 

specifice, activit<郡ilor 群i indicatorilor de performan郡< asuma郡i la nivelul CNAS/CAS/furnizor 
de servicii medicale; 

• permite interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul administra郡iei publice inter 
institu郡ional, utilizarea datelor organiza郡ionale încruci群ate 群i a resurselor existente la nivel 
na郡ional (în linie celelalte investi郡ii planificate la acest nivel). 

 

Concomitent, pentru a servi componentele pilonului de s<n<tate, sistemul e-health va trebui s< 
extind< rolul Platforma Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate în afara CNAS, prin dezvoltarea 
unor module noi care deservesc activitatea Ministerului S<n<t<郡ii 群i a institu郡iilor implicate în 
politicile de s<n<tate la nivel na郡ional (ex. DSP, INSP, ANMDMR). Ca o premis< esen郡ial< pentru 
a putea implementa aceste module la nivelul institu郡iilor descrise mai sus, un proces de digitalizare 
va fi demarat, prin achizi郡ionarea 群i instalarea echipamentelor necesare 群i instruirea personalului 
tehnic la nivel local care va realiza implementarea 群i diseminarea local< a procedurilor de accesare 
a noilor module e-health.  

Modulele noi previzionate pentru dezvoltarea sistemului de e-health sunt: 

 registre de boal< modulare, adaptabile ce permit agregarea 群i generarea rapoarte automatizate; 
 interfa郡< pentru telemedicin< 群i monitorizarea pacien郡ilor; 
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Dimensiunea de telemedicin< a investi郡iei va permite dezvoltarea 群i testarea unuei mediu online 
securizat pentru comunicarea dintre medic 群i pacient sau între medici, ce respect< directivele 
europene privind siguran郡a datelor 群i domeniul e-health. În func郡ie de echipamentele disponibile 
în teritoriu, se va urm<ri posibilitatea de monitorizare la distan郡< a pacientului prin parametri 
medicali 群i colaborare între clinicieni.  

Noul mediu online dezvoltat pentru telemedicin< va fi integrat cu module Platforma Informatic< 
a Asigur<rilor de S<n<tate 群i disponibil în mod nerestric郡ionat în sistemul de s<n<tate. Pe de alta 
parte, investi郡iile hardware necesare pentru accesul la mediul online (ex. computer) vor fi 
prioritizate în zonele izolate sau slab deservite de furnizori de serviciii medicale la nivelul fiec<rei 
regiuni de dezvoltare.  

De asemenea, cei mai vulnerabili beneficiari ai sistemului de asigur<ri de s<n<tate vor fi 
prioritiza郡i atât la nivelul investi郡iilor în echipamente necesare pentru monitorizare, cât 群i în ceea 
ce prive群te eforturile de a interconecta dispozitive existente pentru servicii de telemedicin< (ex. 
pacien郡i din programele na郡ionale de s<n<tate, pacien郡i vârstnici sau imunocompromi群i care 
prezint< risc prin deplasarea în cadrul spitalelor, mai ales în contextul pandemiei COVID-19). 
Criteriile exacte în baza c<rora se vor  defini zonele geografice 群i grupurile popula郡ionale 
vulnerabile vor fi comunicate în mod transparent de c<tre Ministerul S<n<t<郡ii în urma unei analize 
la zi a nevoilor de servicii 群i a infrastructurii existente. Aceast< m<sur< urm<re群te în mod 
complementar cu investi郡ia în medicina primar< 群i comunitar<, cre群terea semnificativ< a accesului 
la servicii medicale în rândul popula郡iei defavorizate. 

Pentru a asigura calitatea actului medical 群i func郡ionalitatea platformei de telemedicin<, Ministerul 
S<n<t<郡ii va furniza materiale interactive de instruire pentru utilizatori 群i va organiza periodic 
sesiuni online de instruire 群i întreb<ri privind noul mediu online. 

În sprijinul implement<rii cu succes a registrelor de boal<, Ministerul S<n<t<郡ii va urm<ri 
dezvoltarea infrastructurii tehnice în cadrul spitalelor 群i dezvoltarea materialelor de instruire 
pentru personalul medical 群i auxiliar care va interac郡iona cu aceste sisteme. Num<rul 群i tipul 
registrelor (popula郡ional, baz< de date, etc.), precum 群i patologiile care fac obiectul acestora va fi 
stabilit de Ministrul S<n<t<郡ii în func郡ie de mai mul郡i factori: epidemiologici – morbiditate 群i 
mortalitate; povara economic<; existen郡a ini郡iativelor pilot; complementaritatea cu proiecte sau 
ini郡iative existente; colaborarea cu societ<郡ile medicale 群i comisiile de specialitate ale Ministerului 
S<n<t<郡ii; infrastructura tehnic< necesar<; calificarea personalului 群i a actorilor implica郡i. 

Investi郡ia este complementar< cu reforma gestion<rii fondurilor publice din s<n<tate (pilon 
s<n<tate, R1), prin colectarea 群i furnizarea informa郡iilor net superioare privind o palet< larg< de 
serviciii prestate în sistemul de s<n<tate (complementar cu M3 群i M4 – publicarea informa郡iilor 
privind cheltuielile din sistem) 群i prin posibilitatea armoniz<rii mencanismelor de plat< pentru 
ameliorarea disparit<郡ilor de acces din sistem 群i tranzi郡ia paradigma e-health prin modific<ri la 
nivelul contractului-cadru care reglementeaz< condiYiile acord<rii asistenYei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul 
sistemului de asigur<ri sociale de s<n<tate.  

De asemenea, investi郡ia e-health prezint< sinergii cu reforma managementului serviciilor de 
s<n<tate 群i a resurselor umane din s<n<tate (R3), atât la nivelul resursei umane în s<n<tate, 
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component< esen郡ial< pentru succesul revitaliz<rii digitale la nivel na郡ional, cât 群i prin generarea 
ingredientelor pentru definirea 群i implementarea unui cadrul de performan郡< în sistemul de 
s<n<tate, folosind instrumente digitale moderne (Platforma Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate 
redimensionat 群i optimizate) ce pot sta la baza politicilor de s<n<tate bazate pe dovezi. 

 

Ajutor de stat:  

Aceast< investi郡ie este destinat< actorilor parte din sistemul universal de asigur<ri de s<n<tate din 
România, urm<rind un obiectiv social, sus郡inut de principiul solidarit<郡ii, care func郡ioneaz< sub 
supravegherea statului, finan郡at direct din contribu郡ii de asigur<ri sociale 群i alte resurse de stat 群i 
care furnizeaz< servicii gratuite pe baza acoperirii universale. A群adar interven郡ia, nu face obiectul 
unei scheme de ajutor de stat. 

  

Activit<Мi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Realizarea unei analize complete a nevoilor 
sistemului e-health (Platforma Informatic< a 
Asigur<rilor de S<n<tate + module noii), realizat< 
de Ministerul S<n<t<郡ii: 

 Evaluare Platforma Informatic< a Asigur<rilor de 
S<n<tate 

 Analiz< nevoi telemedicin< 
 Strategie registre de boal< 

    

 

                  

Redimensionarea Platforma Informatic< a 
Asigur<rilor de S<n<tate 群i standardizarea 
Platforma Informatic< a Asigur<rilor de S<n<tate 
în conformitate cu solu郡ia aleas< 群i cu standardele 
europene; 

                      

Optimizarea fluxurilor de date, monitorizarea 
electronic< a obiectivelor generale, obiectivelor 
specifice, activit<郡ilor 群i indicatorilor de 
performan郡< asuma郡i la nivelul 
CNAS/CAS/furnizor de servicii medicale; 

                      

Interoperabilitatea sistemelor informatice la 
nivelul administra郡iei publice, inter institu郡ional 

                      

Digitalizarea institutiilor cu atributii in domeniul 
sanitar aflate in subordinea Ministerului S<n<t<郡ii 
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Realizarea de investi郡ii în sistemele informatice 群i 
în infrastructura digital< a unit<郡ilor sanitare 
publice; 

                      

Asisten郡< tehnic< pentru dezvoltarea 群i integrarea 
solu郡iilor de s<n<tate digital< în sistemul de 
s<n<tate. 

           

Monitorizare & evaluare                       

 

 

3.              Aspecte de autonomie strategic< 群i securitate 

Nu e cazul 

  

4.              Dimensiunea verde 群i digital< a componentei 

A se vedea Anexa 2 

5.              Respectarea principiului de a nu d<una semnificativ (DNSH) 

A se vedea Anexa 1 

6.              Milestones, targets 群i perioada de implementare  

A se vedea Anexa 2 群i 3 

7.              Buget 

A se vedea Anexa 3 群i 4 
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Pilonul V SăCămame ｧi deｻi<ieCｨă iCgmimpｨiHCa<ă 

CHBaHCeCma V.2  

Reforme sociale 
 

Obiectiv general 群i obiective specifice:  

 
Reforme: 

 
Reforma 1 -  Crearea unui nou cadru legal pentru oferirea de solu郡ii adecvate sprijinirii 
familiilor care tr<iesc în s<r<cie, cu copii în între郡inere, astfel încât ace群tia s< poat< fi 
men郡inu郡i în familie 
 
Reforma 2 - Reforma sistemului de protec郡ie a persoanelor adulte cu dizabilit<郡i: 
intensificarea ac郡iunilor de cre群tere a rezilien郡ei sociale în comunitate, având ca scop 
prevenirea institu郡ionaliz<rii 群i îmbun<t<郡irea calit<郡ii vie郡ii persoanelor adulte cu 
dizabilit<郡i. 
 
Reforma 3 – Implementarea Venitului Minim de Incluziune 
 
Reforma 4 – Introducerea tichetelor de munc< 群i formalizarea muncii în domeniul 
lucr<torilor casnici 
 
Reforma 5 - Îmbun<t<郡irea 群i modernizarea legisla郡iei privind economia social< 
 
 
Investi郡ii:  
 

Investi郡ia 1 - Crearea unei re郡ele de centre de zi pentru copiii în situa郡ii de risc 
 
Investi郡ia 2 – Reabilitarea, renovarea 群i dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele 
cu dizabilit<郡i  
 
Investi郡ia 3 - Opera郡ionalizarea sistemului institu郡ional 群i tehnic pentru implementarea 
Venitului Minim de Incluziune 
 
Investi郡ia 4 - Opera郡ionalizarea introducerii tichetelor de munc< în domeniul lucr<torilor 
casnici 
 
Investi郡ia 5 – Implementarea unor scheme de granturi pentru sprijinirea economiei sociale 
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I. Principalele provoc<ri 群i obiective 

 
P.1 – Copiii 群i persoanele cu handicap printre grupurile principale expuse riscului de 
s<r<cie 群i excluziune social< 

 
În conformitate cu recomand<rile specifice de 郡ar< (2019), ratele s<r<ciei 群i inegalit<郡ii 
veniturilor r<mân ridicate, iar disparit<郡ile regionale se accentueaz<. Un român din trei continu< 
s< fie expus riscului de s<r<cie 群i excluziune social<, printre cele mai afectate grupuri 
num<rându-se inclusiv copiii 群i persoanele cu handicap al<turi de persoanele în vârst< 群i romii. 
În cadrul aceluia群i document se constat< c<, de obicei, serviciile sociale sunt concentrate în 
zonele mai bogate sau în zonele urbane, de群i ele sunt cele mai necesare în zonele 群i regiunile 
mai s<race, rurale. Integrarea limitat< a serviciilor de ocupare a for郡ei de munc<, de educa郡ie, 
de s<n<tate 群i a serviciilor sociale nu permite o incluziune durabil< a diferitelor grupuri 
defavorizate. 
 
De altfel si în cadrul recomand<rilor specifice de 郡ar< aferente anului 2020 se estimeaz< c< 
s<r<cia 群i excluziunea social<, inclusiv s<r<cia în rândul copiilor 群i al persoanelor încadrate în 
munc<, precum 群i inegalitatea veniturilor vor cre群te, afectând cel mai mult grupurile 
vulnerabile precum lucr<torii cu contracte atipice, lucr<torii nedeclara郡i, lucr<torii 
independen郡i, romii, persoanele cu handicap, persoanele în vârst< 群i persoanele f<r< ad<post. 
Gradul de acoperire 群i de adecvare a m<surilor de protec郡ie social< 群i eficacitatea sistemului 
fiscal 群i de securitate social< în ceea ce prive群te redistribuirea veniturilor r<mân limitate. Copiii 
din zonele rurale 群i din a群ez<rile informale au acces limitat la educa郡ie 群i îngrijire timpurie de 
bun< calitate, la o alimenta郡ie, o asisten郡< medical< 群i locuin郡e adecvate. 
 
  
Grupul vulnerabil copii: 
 

În ceea ce prive群te drepturile copiilor in România, înc< de la începutul reformei în acest 
domeniu, de群i responsabilit<郡ile au fost descentralizate, transferurile de la bugetul na郡ional la 
cel local sunt limitate şi prin urmare, capacitatea administrativ< a serviciilor publice de 
asisten郡< social< de la nivelul comunelor, ora群elor 群i municipiilor de a aplica principiul 
subsidiarit<郡ii, respectiv de a sprijini familiile în realizarea activit<郡ii de prevenire a separ<rii 
copilului de familie este una restrâns<.  

 

 

În prezent ne confrunt<m cu urm<toarele probleme critice: 

 
 
Cost estimat: 216 milioane EUR 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  
2.V.1 SăCămameし adecpB ｧi deｻi<ieCｨă ecHCHBicăし  

gHcia<ă ｧi iCgmimpｨiHCa<ă 

 

 
 

- num<rul serviciilor destinate prevenirii separ<rii copilului de familie, centrele de zi, este 

foarte mic în raport cu nevoia -  la 30.12.2020 erau func郡ionale 990 de servicii de 

îngrijire de zi, din care  564 de servicii erau organizate la nivelul comunelor, ora群elor 

群i municipiilor 群i 426 erau organizate de organizate de organiza郡ii neguvernamentale. 

Num<rul total al copiilor care erau beneficiari ai acestor servicii era de 35.689, din care 

21.558 de copii erau beneficiai ai serviciilor publice 群i 14.131 de copii erau beneficiari 

ai serviciilor private. 

- în lipsa serviciilor destinate prevenirii separ<rii copilului de familie, 34 % dintre copiii 

pentru care s-a stabilit o m<sur< de protec郡ie special< au ajuns în sistemul de 
protec郡ie special<, având drept cauz< a separ<rii s<r<cia; 

- rata s<r<ciei relative la copii cu vârsta 0-17 ani se men郡ine în continuare ridicat< – 

30,8% conform Institutului Na郡ional de Statistic< 

 
Grupul vulnerabil persoane cu dizabilit<郡i: 
 
 
Odat< cu ratificarea Conven郡iei privind drepturile persoanelor cu dizabilit<郡i s-a identificat 
nevoia de actualizare sau definire 群i tratare a unor noi concepte, m<suri 群i ac郡iuni legate de 
domeniul dizabilit<郡ii, prin care s< se creeze un  cadru unic 群i obiectiv de asigurare a m<surilor 
de egalizare a 群anselor 群i de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilit<郡i. 
A devenit tot mai evident faptul c< persoanele cu dizabilit<郡i trebuie s< tr<iasc< în comunitate 
a群a cum î群i doresc 群i c< au nevoie de sprijin în acest sens, drept garantat prin articolul 19 din 
Conven郡ia privind drepturile persoanelor cu dizabilit<郡i. 
În egal< m<sur<, pentru realizarea acestui deziderat, este necesar ca întreaga comunitate s< 
cunoasc< problemele, competen郡ele, poten郡ialul persoanelor cu dizabilit<郡i, s< renun郡e la 
prejudec<郡ile istorice create 群i s< le înlocuiasc< cu sentimentele de încredere 群i apartenen郡< la 
comunitate. 
Problemele privind accesul persoanelor cu dizabilit<郡i la serviciile din comunitate au fost 
sesizate  în mod deosebit în  Raportul de 郡ar< din 2020 care cuprinde urm<toarele comentarii: 
 

• Persoanele cu dizabilit<郡i au un acces limitat la serviciile de sprijin. Rata 

persoanelor cu dizabilit<郡i expuse riscului de s<r<cie sau de excluziune social< în 

România este printre cele mai ridicate din UE (37,6 % fa郡< de media UE de 28,7 

%). Lipsa sinergiilor 群i a complementarit<郡ii dintre serviciile educa郡ionale, serviciile 

de ocupare a for郡ei de munc< 群i serviciile sociale agraveaz< 群i mai mult situa郡ia 

acestui grup. În plus, nu exist< servicii comunitare autorizate pentru adul郡ii cu 

dizabilit<郡i. st
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• Dezinstitu郡ionalizarea îngrijirii persoanelor adulte cu dizabilit<郡i este pus< în 

aplicare într-un ritm lent, cu toate c< sunt disponibile fonduri considerabile ale UE. 

• Disparit<郡ile regionale mari 群i disparit<郡ile importante dintre mediul rural 群i cel 

urban în ceea ce prive群te excluziunea social< 群i ratele s<r<ciei nu sunt compensate 

de serviciile sociale existente. În timp ce, la nivelul întregii 郡<rii, sunt deservite în 

prezent 28 % din num<rul de unit<郡i de infrastructur< a serviciilor sociale, cifra este 

de numai 26 % în Regiunea Sud-Est 群i de 19 % în Sud-Muntenia. Diferen郡a este 

mai accentuat< în cazul anumitor tipuri de infrastructuri sociale, cum ar fi centrele 

de zi pentru persoanele cu dizabilit<郡i sau dependen郡e, doar 1 % din unit<郡ile 

necesare fiind instituite în regiunea Sud Sud-Vest Oltenia (comparativ cu 56 % în 

Bucure群ti-Ilfov 群i 57 % în Regiunea Centru).  

 
Datele statistice ale ANDPDCA indic< faptul c< peste 98% din persoanele adulte cu dizabilit<郡i 
se afl< în familie sau tr<iesc independent, deci sunt neinstitu郡ionalizate, îns< presiunea asupra 
sistemului reziden郡ial a crescut ca urmare a îmb<trânirii acestora, respectiv a persoanelor care 
au în îngrijire persoane cu dizabilit<郡i, de aici nevoia unei reforme în ceea ce prive群te 
intensificarea ac郡iunilor de cre群tere a rezilien郡ei sociale în comunitate. 
În eviden郡ele ANDPDCA exist< la 31.12.2020 un num<r extrem de redus de servicii 
comunitare destinate protec郡iei persoanelor adulte cu dizabilit<郡i, dar chiar 群i acestea nu sunt 
dezvoltate, nu sunt modernizate 群i dotate datorit< investi郡iilor extrem de reduse alocate în acest 
scop. 
 
Luând în considerare asumarea procesului de dezinstituYionalizare ca prioritate pentru sistemul 
de protecYie a persoanelor adulte cu dizabilit<Yi, concomitent cu reducerea capacit<郡ii serviciilor 
reziden郡iale vechi, a devenit evident< nevoia diversific<rii m<surilor de prevenire a 
re/instituYionaliz<rii şi de susYinere a traiului în comunitate, prin creşterea gradului de 
responsabilizare social<, diversificarea alternativelor la nivelul serviciilor sociale de sprijin din 
comunitate. 
 
Dac< în ceea ce prive群te dezvoltarea serviciilor sociale alternative la sistemul reziden郡ial au 
fost iniYiate demersurile pentru obYinerea de fonduri na郡ionale 群i europene pentru realizarea 
infrastructurii unor servicii rezidenYiale, este imperios necesar< dezvoltarea componentei de 
reform< privind prevenirea re/institu郡ionaliz<rii. 
 
Întrucât implicarea administraYiei publice locale de la nivel de jude郡, municipiu, oraş sau 
comun< în procesul de dezinstituYionalizare şi de prevenire a re/instituYionaliz<rii este  decisiv< 
întrucât aceste servicii se afl< în subordinea acestor institu郡ii 群i în coordonarea metodologic< a 
ANDPDCA, se impune dezvoltarea m<surilor de protecYie prin servicii comunitare de tip: 
centre de zi,  centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii 群i servicii de asisten郡< 
群i suport. 
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Problematica protec郡iei 群i promov<rii drepturilor persoanelor cu dizabilit<郡i este astfel deosebit 
de divers< 群i de complex<, accentuându-se în contextul restric郡iilor determinate de necesitatea 
prevenirii 群i combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Aceste restric郡ii impun, pentru 
asigurarea protec郡iei persoanelor adulte cu dizabilit<郡i beneficiare de servicii sociale, atât 
regândirea spa郡iilor existente 群i modernizarea lor pentru a corespunde pe de-o parte nevoilor 
de recuperare/reabilitare, altor activit<郡i prev<zute în standardele de calitate minime obligatorii 
aprobate prin Ordinul nr.82/2019, cât 群i diferen郡ierii circuitelor de lucru, 郡inând cont, totodat< 
de cre群terea siguran郡ei 群i eficientizarea energetic< a infrastructurii sociale 群i facilitarea 
tranzi郡iei c<tre o Europ< verde 群i digital<. 
 
Având în vedere situa郡ia infrastructurii existente la nivelul serviciilor sociale comunitare 
actuale, precum 群i faptul c< acestea nu au beneficiat niciodat< de interven郡ii ample de tipul 
reabilit<rii 群i moderniz<rii cl<dirilor, inclusiv sub aspectul asigur<rii accesului adaptat 
necesit<郡ilor persoanelor cu dizabilit<郡i, al reabilit<rii re郡elelor de ap<, energie electric< 群i în 
scopul cre群terii randamentului energetic, al dot<rii corespunz<toare a acestora, este absolut 
necesar< interven郡ia cu atât mai mult cu cât aceste servicii comunitare de郡in un rol fundamental 
în reforma sistemului actual de protec郡ie a persoanelor adulte cu dizabilit<郡i, având atât rolul 
de servicii de preven郡ie a re/institu郡ionaliz<rii, cât 群i rolul de suport în procesul 
dezinstitu郡ionaliz<rii.  
 
Pân< acum izolate sau excluse, persoanele cu dizabilit<郡i trebuie s< primeasc< sprijinul necesar 
pentru a tr<i independent, în familii sau în alternative de calitate în comunitate.  
 
ConvenYia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilit<郡i recunoa群te “dreptul egal al 
tuturor persoanelor cu dizabilit<Yi de a tr<i în comunitate, cu şanse egale cu ale celorlalYi”. 
Statele semnatare ale Conven郡iei 群i-au asumat obliga郡ia de a “lua m<suri eficiente şi adecvate 
pentru a se asigura c< persoanele cu dizabilit<Yi se bucur< pe deplin de acest drept şi de deplina 
integrare în comunitate şi participare la viaYa acesteia.” Pân< în 2026, persoanele adulte cu 
dizabilit<郡i dispun, în comunitatea în care tr<iesc, de servicii sociale specifice sau integrate care 
r<spund nevoilor lor. 
 
 
P.2 Necesitatea opera郡ionaliz<rii reformei venitului minim de incluziune. 
 

(1) Sistemul actual de asisten郡< social< nu a redus s<r<cia în mod eficient, acest lucru 
fiind cauzat de c<tre sl<biciunile din programele de beneficii în numerar bazate pe 
testarea mijloacelor – Venitul Minim Garantat (VMG), Aloca郡ia pentru Sus郡inerea 
Familiei (ASF) 群i Ajutorul de Înc<lzire pentru Locuin郡< (AI). VMG vizeaz< persoanele 
cu cel mai mare grad de s<r<cie (5% din popula郡ie), ASF este direc郡ionat< c<tre familiile 
cu copii din cele mai s<race trei decile, iar ajutorul pentru înc<lzirea locuin郡ei c<tre 
familiile din cele mai s<race 60% ale distribu郡iei venitului. De群i aceste programe sunt st
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orientate c<tre popula郡ia cu venituri mici 群i mijloace de trai reduse, o parte din criteriile 
de eligibilitate variaz< de la un program la altul.1 

(2) În domeniul beneficiilor de asisten郡< social<, se pune accent pe corelarea sistemelor de 
venituri minime cu m<surile din domeniul ocup<rii for郡ei de munc<, astfel încât 
persoanele care au ajuns s< beneficieze de aceast< ultim< plas< de siguran郡< s< aib< 
acces 群i la m<suri active de includere pe pia郡a for郡ei de munc<, pentru aceasta fiind 
necesar< 群i cre群terea gradului de profesionalizare a celor care lucreaz< direct cu 
beneficiarii. 

Astfel prin implementarea reformei VMI, se va avea în vedere actualizarea cadrului 
legislativ 群i procedural pentru acordarea de beneficii de asisten郡< social< bazate pe 
testarea mijloacelor îns<, f<r< a cre群te riscul dependen郡ei de astfel de m<suri, precum 群i 
asigurarea form<rii personalului în domeniu 群i sus郡inerea par郡ial< a costurilor 
introducerii reformei. 

 

În conformitate cu recomand<rile specifice de 郡ar< (2019) este necesar< punerea în aplicare a 
reformei privind venitul minim de incluziune, ini郡iat< în 2016, care ar spori acoperirea 群i 
caracterul adecvat al presta郡iilor sociale, reform< care a fost frecvent amânat<. Situa郡ia este 
reiterat< 群i în documentul similar aferent anului 2020 unde se men郡ioneaz< necesitatea oferirii 
de solu郡ii adecvate de substitu郡ie a veniturilor 群i de extindere a m<surile de protec郡ie social< 群i 
accesul la serviciile esen郡iale pentru to郡i. De altfel 群i raportul de 郡ar< (2020) men郡ioneaz< c< nu 
s-a înregistrat niciun progres în ceea ce prive群te venitul minim de incluziune. 
 
P.3 Necesitatea dezvolt<rii unor politice active de stimulare a formalizarii muncii  
 
Un mod de completare a veniturilor de c<tre beneficiarii de asisten郡< social< este legat de 
prestarea informal< a serviciilor casnice. Ineficien郡a actualului sistem de beneficii sociale 群i 
lipsa m<surilor privind formalizarea muncii în domeniul activit<郡ilor de la nivelul 
gospod<riilor, la care se adaug< suplimentar lipsa unor stimulente atât pentru angajatori 群i 
angaja郡i, creeaz< premisele ca munca în domeniul activit<郡ilor casnice s< r<mân< nedeclarat<. 
Lipsa unei reforme eficiente nu stimuleaz< suficient angaja郡ii informali din acest domeniu s< 
se integreze în mod real pe pia郡a for郡ei de munc< 群i s< în郡eleag< beneficiile (asigur<ri sociale, 
asigurare de s<n<tate) pe care formalizarea activit<郡ii ar genera-o, implica郡iile transpunându-se 
în accentuarea gradului de s<r<cie a anumitor categorii de grupuri vulnerabile.  
 
În ultimii ani s-a remarcat o cerere de for郡< de munc< pentru activit<郡i gospod<re群ti, precum 
cele de menaj casnic, prepararea hranei, gr<din<rit, îngrijirea animalelor de companie, 
între郡inerea piscinelor 群i alte activit<郡i care au leg<tur< strict< cu gospod<ria unei familii sau 
unei persoane singure. Astfel, s-a constatat existen郡a unei nevoi de a contracta pe perioade 
atipice (atât pe termen scurt, cât 群i pe termen lung) diferite categorii de lucr<tori pentru care nu 
exist<, în acest moment, reglementat< forma de angajare, respectiv un contract de munc< între 

 
1 Date sunt furinizate de catre Banca Mondiala in cadrul Strategiei nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 

2015-2020. 
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persoane fizice pentru efectuarea de activit<郡i casnice. De asemenea, din motive care 郡in de 
discre郡ie, fidelitate 群i pentru a evita prezen郡a unui intermediar, apare reticen郡a de a apela la 
firme specializate care pot oferi aceast< for郡< de munc<.  
 
Totu群i, s-a constatat c< în via郡a de zi cu zi sunt persoane care efectueaz< astfel de activit<郡i, 
f<r< a avea forme legale de munc<. Astfel, în întreaga lume, o mare parte din lucr<torii casnici 
r<mân în economia informal<, ceea ce îi împiedic< s< se bucure pe deplin de toate drepturile 
aferente muncii. Diferite 郡<ri 群i regiuni au instituit scheme de tichete de servicii care ajut< 
lucr<torii casnici s< ias< din economia informal<, u群urând sarcinile administrative asupra 
cet<郡enilor care doresc s< îi angajeze. Beneficiile unor asemenea m<suri sunt semnificative, 
atât la nivelul categoriilor direct vizate – persoane care, prin formalizarea rela郡iilor de munc<, 
vor beneficia de asigurare de s<n<tate 群i asigur<ri sociale, cât 群i la nivel economic general, prin 
fiscalizarea muncii.  
 
Integrarea grupurilor vulnerabile reprezint< o provocare în ceea ce prive群te modul 群i m<surile 
prin care ace群tia sunt asimila郡i în activit<郡ile economice de la nivelul societ<郡ii. Benficiarii de 
asisten郡< social< reprezint< un grup 郡int< pe care actualele structuri de economie social< nu îl 
valorific< suficient. 
 
 
P.4 Economia social< se confrunt< cu provoc<ri semnificative. 
 

Economia social< se confrunt< cu provoc<ri semnificative. În România impactul 
economic al întreprinderilor sociale r<mâne marginal. Actualul cadru legislativ 群i de 
politic< public< nu valorific< suficient poten郡ialul întreprinderilor sociale de a inova 群i 
de a contribui la obiectivele de dezvoltare durabil<. Problemele persistente precum 
群omajul, s<r<cia, excluziunea social<, nivelul slab al serviciilor sociale 群i degradarea 
mediului, chiar 群i în economiile de pia郡< emergente, aflate în cre群tere rapid<, impun 
adoptarea unor solu郡ii noi, inovatoare. De asemenea, gradul de inovare social< este 
foarte sc<zut în lipsa unui ecosistem favorabil dezvolt<rii 群i scal<rii de întreprinderi 
sociale. 
Pandemia de SARS-CoV-2 a avut 群i are în continuare un impact puternic în plan 
economic, social 群i sanitar. Pe pia郡a muncii a determinat modific<ri rapide ale 
raporturilor existente între angajatori 群i angaja郡i 群i necesitatea adapt<rii acestora la noile 
realit<郡i 群i condi郡ii de securitate 群i s<n<tate la locul de munc< 
F<r< a minimiza impactul social semnificativ 群i dimensiunea sanitar< 群i uman<, 
epidemia cauzat< de coronavirus reprezint< 群i un 群oc major pentru pie郡ele muncii din 
toate statele membre, ceea ce impune o coordonare sporit< a interven郡iilor 群i utilizarea 
tuturor instrumentelor financiare 群i legale pentru a face fa郡< acestei situa郡ii dificile, 
inclusiv în sectorul economiei sociale. 
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Obiectiv general: 
 
Componenta are ca 群i obiective general cre群terea gradului de integrare 群i de acces la serviciile 
sociale 群i de inser郡ie socio-profesional< a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politice 
active de stimulare a formalizarii muncii 群i de cre群tere a impactului 群i calit<郡ii serviciilor de 
asisten郡< social< 群i de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe pia郡a for郡ei de munc< prin 
dezvoltarea unor formule flexibile de lucru 群i a unor m<suri de activare în zona economiei 
sociale. 
 
Obiective specifice: 
 
Componenta are ca 群i obiective specifice urm<toarele:  
 

 Asigurarea cadrului legal necesar desf<群ur<rii activit<郡ii de prevenire a separ<rii 

copilului de familie 群i sprijinirea familiei în ceea ce prive群te cre群terea 群i îngrijirea 

copilului expus riscului de separare.  

 Asigurarea “drepturilor egale tuturor persoanelor vulnerabile, cu prec<dere cu 

dizabilit<Yi 群i a altor lucr<tori vulnerabili de a tr<i în comunitate, cu şanse egale cu ale 

celorlalYi” prin oferirea de servicii sociale 群i de inser郡ie specifice 群i integrate care 

r<spund nevoilor lor 群i care s< le creasc< gradul de independen郡<.  

 cre群terea gradului de acoperire 群i de adecvare a presta郡iilor sociale 群i coroborarea 
acestora cu m<suri de activare pe pia郡a muncii.  

 o ac郡iune integrat< pentru reducerea s<r<ciei, includerea pe piaМa forМei de munc< a 

grupurilor vulnerabile, inclusiv cele aflate în risc de excluziune din cauza s<r<ciei, 

reducerea fenomenului muncii nedeclarate pentru categorii vulnerabile, precum Кi 

creКterea rolului economiei sociale în reducerea gradului de s<r<cie Кi creКterea 

nivelului de incluziune social< a grupurilor vulnerabile. 

 
II. Descrierea reformelor 群i investi郡iilor aferente componente 

 
Reforme Кi investiМii 
 
R.1 Crearea nou cadru legal pentru oferirea de solu郡ii adecvate sprijinirii familiilor care 
tr<iesc în s<r<cie, cu copii în între郡inere, astfel încât ace群tia s< poat< fi men郡inu郡i în familie 

 
Provocare reform</investi郡ie: 

Înc< de la începutul reformei în domeniul  protec郡iei copilului, de群i responsabilit<郡ile au fost 
descentralizate, transferurile de la bugetul na郡ional la cel local sunt limitate şi prin urmare, 
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capacitatea administrativ< a serviciilor publice de asisten郡< social< de la nivelul comunelor, 
ora群elor 群i municipiilor de a aplica principiul subsidiarit<郡ii, respectiv de a sprijini familiile în 
realizarea activit<郡ii de prevenire a separ<rii copilului de familie este una restrâns<.  

În prezent ne confrunt<m cu urm<toarele probleme critice: 

- num<rul serviciilor destinate prevenirii separ<rii copilului de familie, centrele de zi, este 
foarte mic în raport cu nevoia -  la 30.12.2020 erau func郡ionale 990 de servicii de 
îngrijire de zi, din care  564 de servicii erau organizate la nivelul comunelor, ora群elor 
群i municipiilor 群i 426 erau organizate de organizate de organiza郡ii neguvernamentale. 
Num<rul total al copiilor care erau beneficiari ai acestor servicii era de 35.689, din care 
21.558 de copii erau beneficiai ai serviciilor publice 群i 14.131 de copii erau beneficiari 
ai serviciilor private. 

- în lipsa serviciilor destinate prevenirii separ<rii copilului de familie, 34 % dintre copiii 
pentru care s-a stabilit o m<sur< de protec郡ie special< au ajuns în sistemul de 
protec郡ie special<, având drept cauz< a separ<rii s<r<cia; 

- rata s<r<ciei relative la copii cu vârsta 0-17 ani se men郡ine în continuare ridicat< – 
30,8% conform Institutului Na郡ional de Statistic< 

 
Recomand<ri specifice de 郡ar<: 
 

(2019) În pofida îmbun<t<郡irilor recente, ratele s<r<ciei 群i inegalit<郡ii veniturilor r<mân ridicate, 
iar disparit<郡ile regionale se accentueaz<. Copii reprezint< unul din grupurile supuse riscului 
de s<r<cie 群i excluziune social<. 
(2019) S< sporeasc< acoperirea 群i calitatea serviciilor sociale(...) 
(2020) S< ofere solu郡ii adecvate de substitu郡ie a veniturilor 群i s< extind< m<surile de protec郡ie 
social< 群i accesul la serviciile esen郡iale pentru to郡i. 
 
Obiectiv:  

 

Obiectivul general al reformei îl constituie asigurarea cadrului legal necesar desf<群ur<rii 
activit<郡ii de prevenire a separ<rii copilului de familie 群i sprijinirea familiei în ceea ce prive群te 
cre群terea 群i îngrijirea copilului expus riscului de separare. 
 

Descriere reform</investi郡ie: 
 

Prin elaborarea cadrului legal necesar desf<群ur<rii activit<郡ii de prevenire a separ<rii copilului 
de familie 群i sprijinire a familiei în ceea ce prive群te cre群terea 群i îngrijirea copilului expus 
riscului de separare se creeaz< premisele îndeplinirii angajamentelor asumate de România atât 
în ceea ce prive群te finalizarea procesului de dezinstitu郡ionalizare, dar 群i a celor asumate prin 
ratificarea Conven郡iei ONU cu privire la drepturile copilului. 
 
Competen郡ele actuale ale institu郡iilor implicate se vor men郡ine, respectiv Ministerul Muncii 群i 
Protec郡iei Sociale prin Autoritatea Na郡ional< pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilit<郡i, 
Copii 群i Adop郡ii exercit< func郡iile de reglementare, coordonare 群i îndrumare metodologic<, iar 
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autorit<郡ile locale de la nivelul comunit<郡ilor î群i vor exercita atribu郡iile de furnizori de servicii 
sociale, al<turi de organiza郡iile acreditate ca furnizori de servicii sociale. 
 
 

Mecanism de implementare:  
 
Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale, în urma unei consult<ri specifice a tuturor p<r郡ilor 
relevante interesate, împreun< cu Ministerul Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei 
va înfiin郡a un grup de lucru care va elabora propunerea de lege privind activitatea de prevenire 
a separ<rii copilului de familie. Din cadrul grupului de lucru vor face parte reprezentan郡i ai 
structurilor asociative, respectiv Asocia郡ia Comunelor, Asocia郡ia Ora群elor, Asocia郡ia 
Municipiilor, precum 群i reprezentan郡i ai furnizorilor publici 群i priva郡i de servicii acredita郡i. 
 

Calendar de implementare: 
 

Activitate Termen finalizare 
ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

CHCgmimpidea gdpap<pi de <pcdp 
iCmedBiCigmedia<  

Q3 2021 MiCigmedp< de degHdm cp 
amdibpｨii îC dHBeCip< 
aH<imici<Hd gHcia<e 

AadHbadea BHdificădi<Hd 
<egig<amiｬe afedeCme defHdBei  

Q4 2022 MiCigmedp< de degHdm cp 
amdibpｨii îC dHBeCip< 
aH<imici<Hd gHcia<e 

 
Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 
 

Beneficiarii reformei sunt copiii afla郡i în situa郡ii de vulnerabilitate 群i familiile acestora, 
furnizorii publici 群i priva郡i de servicii sociale 
 
 

Buget reform</investi郡ie: Modific<rile legislative nu au incluse costuri asociate. 
 
Ajutor de stat: N/A  

 

Nu este implicat ajutor de stat pentru c< intr< în atribu郡iile statului s< se ocupe de copiii afla郡i 
în situa郡ii de vulnerabilitate, serviciul fiind considerat monopol al statului, fiind reglementat 
prin prevederile Legii asisten郡ei sociale nr. 292/2011, m<surile din cadrul acestei reforme fiind 
modific<ri legislative. 
 
Complementaritate cu alte componente:  

 
Reforma este complementar< cu componenta de educa郡ie în ceea ce prive群te dezvoltarea unui 
sistem de servicii de educa郡ie timpurie pentru copiii de la na群tere la 6 ani, unitar, incluziv 群i de 
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calitate, având la baz< un mecanism eficient de cooperare inter-institu郡ional< 群i de coordonare 
intersectorial<, care s< asigure beneficiarilor un loc garantat în serviciile de educa郡ie timpurie 
群i rate crescute de acces 群i participare. De asemenea, reforma este complementar< cu m<surile 
de limitare a abandonului 群colar. 
 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are:  
 
Componenta este complementar< cu investi郡iile finan郡ate din Programul Opera郡ional 
Incluziune 群i Demnitate Social< (POIDS) 2021-2027. 
 
Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  
 

Modific<rile legislative vor fi echitabile, incluzive, asigurând egalitatea de 群anse 群i de acces la 
serviciile sociale, asigurând totodat< 群i protec郡ia datelor cu caracter personal în ceea ce prive群te 
punerea în aplicare a respectivelor prevederi legale. 
 
 

I.1.Crearea unei re郡ele de centre de zi pentru copiii în situa郡ii de risc 
 

Provocare reform</investi郡ie: 
 

Începând cu anul 2005, odat< cu intrarea în vigoare a Legii nr. 272/2004, care a reprezentat a 
doua etap< de reform< în domeniul protec郡iei copilului, obliga郡ia înfiin郡<rii de servicii pentru 
prevenirea separ<rii copilului de familie a fost transferat< c<tre autorit<郡ile publice de la nivelul 
municipiilor, oraşelor şi comunelor.  
 
Misiunea acestor servicii este de a asigura men郡inerea, refacerea şi dezvoltarea capacit<郡ilor 
copilului şi ale p<rinYilor s<i, pentru dep<şirea situaYiilor care ar putea determina separarea 
acestuia de familia sa. 
 
În ciuda cadrului legal existent, activitatea de prevenire a separ<rii copilului de familie nu a 
înregistrat progrese semnificative.  
 
Chiar dac< procentul copiilor din sistemul de protec郡ie special<, raportat la popula郡ia 0-17 ani 
rezident< în România, a sc<zut de la 1,65% la începutul anul 2014 la 1,43 % la 30.06.2019, 
num<rul copiilor care intr< în sistemul de protec郡ie special< se men郡ine relativ constant, pu郡in 
peste 9.000 de copii fiind separa郡i anual de p<rin郡i. 
  
Reducerea num<rului de copii care intr< în sistemul de protec郡ie special< nu este posibil< f<r< 
sprijinirea familiei în cre群terea 群i îngrijirea acestora. În acest sens familiile care au copii în 
îngrijire, expu群i riscului de separare, trebuie sprijinite în cre群terea 群i îngrijirea acestora 群i 
men郡inerea lor în cadrul familiei.  
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Prin urmare, crearea unui cadrul legal care s< vizeze atât atribu郡iile referitoare la activitatea de 
prevenire a separ<rii copilului de familie, cât 群i un mecanism sustenabil de finan郡are, este 
absolut necesar<. Pentru copiii din familiile aflate în dificultate, pentru care din motive 
neimputabile p<rin郡ilor ar putea fi posibil< separarea, serviciile de prevenire a separ<rii pot 
suplini în timpul zilei activitatea de supraveghere 群i îngrijire, sau cea de abilitare/reabilitare 
pentru copilul cu dizabilit<郡i, cu atât mai mult cu cât exist< în continuare în sistemul de protec郡ie 
special< copii care au fost separa郡i de familie ca urmare a s<r<ciei sau a dizabilit<郡ii copilului 
sau p<rin郡ilor.  
 
Astfel, la 31.12.2020 aproximativ 34% din copii au avut drept cauz< a separ<rii s<r<cia 群i 7% 
dizabilitatea. 
 
M<sura r<spunde atât uneia dintre recomand<rile specifice de 郡ar< f<cute României de c<tre 
Comisia European<, în anul 2019, respectiv "s< sporeasc< acoperirea 群i calitatea serviciilor 
sociale 群i s< finalizeze reforma venitului minim de incluziune", cât 群i uneia din anul 2020, 
conform c<reia, statului român i se recomand< s< identifice "solu郡ii adecvate de substitu郡ie a 
veniturilor 群i s< extind< m<surile de protec郡ie social< 群i accesul la serviciile esen郡iale pentru 
to郡i". 
 
Nu în ultimul rând, m<sura propus< r<spunde uneia dintre recomand<rile raportului de progres 
în domeniul Protec郡iei Drepturilor Copilului în România, întocmit de c<tre organiza郡iile 
membre ale ini郡iativei globale din România: Funda郡ia Terre des Hommes – Elve郡ia, Organiza郡ia 
Salva郡i Copiii România, SOS Satele Copiilor România 群i World Vision România, care a f<cut 
parte din ini郡iativa global< 群i a fost drept scop eviden郡ierea progresului înregistrat privind 
drepturile copiilor din lumea întreag< la 30 de ani de la intrarea în vigoare a Conven郡iei ONU 
privind Drepturile Copilului. Pentru a ob郡ine progrese în ceea ce  prive群te cele mai presante 
probleme legate de copii, factorii de decizie trebuie mai întâi s< recunoasc< 群i s< abordeze o 
serie de probleme structurale care dep<群esc cadrul de responsabilit<郡i al unui singur minister 群i 
programele guvernamentale pe termen scurt - reorientarea politicilor de protec郡ie a copilului 
c<tre prevenire. 
 
Conform acestui raport “O schimbare major< de strategie în ceea ce prive群te legisla郡ia 群i 
politicile publice pentru copii o reprezint< reorientarea serviciilor sociale c<tre înt<rirea 
prevenirii – o schimbare de perspectiv< de la structura actual< a serviciilor de protec郡ie a 
copilului care sunt mai degrab< reactive, încercând s< rezolve problemele deja produse, c<tre 
o structur< în care serviciile urm<resc s< previn< ajungerea copiilor în situa郡ii de vulnerabilitate 
群i separarea acestora de familie.”. 

Centrele de zi din sistemul de protec郡ie a copilului au ca misiune prevenirea separ<rii copilului 
de familie, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activit<郡i de îngrijire, educa郡ie, recreere-
socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de via郡< independent<, orientare 群colar< 群i 
profesional< etc. pentru copii, cât 群i a unor activit<郡i de sprijin, consiliere, educare etc. pentru 
p<rin郡i. Serviciile oferite de centrele de zi sunt complementare demersurilor 群i eforturilor 
propriei familii, a群a cum decurg din obliga郡iile 群i responsabilit<郡ile p<rinte群ti, precum 群i 
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serviciilor oferite de unit<郡ile de înv<郡<mânt 群i de al郡i furnizori de servicii, corespunz<tor 
nevoilor individuale ale copilului în contextul s<u socio-familial. Centrul de zi asigur< accesul 
beneficiarilor la educa郡ie informal< 群i nonformal< 群i activit<郡i de supraveghere 群i suport în 
procesul de înv<郡are care s< contribuie la dezvoltarea personal< 群i preg<tirea acestuia pentru 
via郡a independent<. 

Recomand<ri specifice de 郡ar<: 
 

M<sura r<spunde recomand<rilor specifice de 郡ar<: 
 
(2019) S< sporeasc< acoperirea 群i calitatea serviciilor sociale 群i s< finalizeze reforma venitului 
minim de incluziune,  
(2020) S< identifice "solu郡ii adecvate de substitu郡ie a veniturilor 群i s< extind< m<surile de 
protec郡ie social< 群i accesul la serviciile esen郡iale pentru to郡i". 
 

Obiectiv: Investi郡ia propusa are în vedere crearea a aproximativ 150 de servicii comunitare de 
prevenire a separ<rii copilului de familia sa la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, 
respectiv: 
 

 Centre de zi pentru copii afla郡i în situa郡ie de risc de separare de p<rin郡i 

 Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit<郡i  

 Centre de zi pentru consiliere 群i sprijin pentru p<rin郡i 群i copii 

 Men郡inerea a 4.500 de copii în familie, prin asigurarea accesului acestora la serviciile 

de prevenire a separ<rii copilului de familie 

 

Descriere reform</investi郡ie: 
 

Ministerul de resort cu atribu郡ii în domeniul social va crea un program de finan郡are pentru 
sus郡inerea acelor ini郡iative locale care conduc la crearea unor re郡ele de servicii în interesul şi 
pentru bun<starea copilului. Principiile aplicabile programului sunt:  

  

 orientarea resurselor c<tre nevoile şi cererile exprimate de autorit<郡ile locale; 

 responsabilizarea autorit<郡ilor locale în asumarea atribu郡iilor specifice de prevenire a 

separ<rii copilului de familia sa, prin dezvoltarea de infrastructur< social< destinat< 

centrelor de zi, prin asigurarea resurselor financiare locale pentru func郡ionarea acestora 

dup< finalizarea implement<rii proiectului; 

 încurajarea parteneriatului cu organiza郡ii neguvernamentale şi alte organiza郡ii civice; 

 încurajarea asocierii între autorit<郡i locale, în situa郡ia în care capacitatea administrativ<  

群i sau financiar< nu le permite înfiin郡area de centre de zi 
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 durabilitatea în timp a proiectelor realizate şi adaptarea acestora la nevoi similare în 

func郡ie de evolu郡ia comunit<郡ii; 

 competi郡ie în finan郡area proiectelor (cererile de finan郡are sunt supuse procedurilor de 

selec郡ie şi evaluare); 

 transparen郡< şi r<spundere în gestionarea bugetului propriu. 

Pentru implementarea programului va fi lansat un apel de proiecte în cadrul c<ruia vor fi 
finan郡ate numai proiecte care au la baz< o cerere de finan郡are care demonstreaz< interesul şi 
implicarea autorit<郡ilor locale în rezolvarea problemelor cu care se confrunt< în ceea ce prive群te 
activitatea de prevenire a separ<rii copilului de familie şi nevoia pentru respectivul serviciul 
social.  
 
Autorit<郡ile locale  au obliga郡ia de a identifica şi prioritiza nevoile de servicii pentru copiii 
afla郡i în risc de separare de familie, în vederea elabor<rii unei propuneri de proiect. 
 
Programul va încuraja dezvoltarea 群i acordarea serviciilor în parteneriat public - public (între 
2 sau mai multe UAT-uri, intre UAT si Consiliul Jude郡ean, sau intre UAT, respectiv CJ 群i 
MMPS), iar ulterior finaliz<rii investi郡iei prin implementarea sistemului de externalizare c<tre 
furnizorii priva郡i, cu men郡inerea monitoriz<rii din partea AAPL 群i ministerului de resort cu 
atribu郡ii în domeniul social), pentru a facilita ulterior asigurarea sustenabilit<郡ii investi郡iilor.  
 
De asemenea, finan郡area va fi condi郡ionat< de prezentarea unui angajament institu郡ional al UAT 
în vederea asigur<rii sustenabilit<郡ii, respectiv func郡ion<rii propriu-zise a serviciilor înfiin郡ate 
pe o perioad< de minim 5 ani. 
 
De asemenea, la momentul select<rii UAT care vor beneficia de aceste investi郡ii, vor fi avute 
în vedere urm<toarele criterii: 
 

 asigurarea complementarit<郡ii cu Centrele Comunitare Integrate finan郡ate prin 

Programul Opera郡ional Regional 2014-2020, precum 群i cu cele ce vor fi finan郡ate prin 

Programul Opera郡ional Incluziune 群i Demnitate Social< 2021-2027 群i cu cele finan郡ate 

prin Planul Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡<. Aceast< complementaritate va fi 

asigurat< prin implementarea principiului managementului de caz, urm<rind traseul 

beneficiarului de la evaluarea ini郡ial< a acestuia 群i elaborarea planul de interven郡ie 

individualizat de c<tre asistentul social, sau managerul de caz, dup< caz din echipa 

comunitar< integrat<, echip< care va referi beneficiarul spre serviciile acestor centre de 

zi. Astfel, finan郡area va fi condi郡ionat< de prezentarea unui astfel de plan de m<suri care 

va detalia modul în care va fi gestionat traseul beneficiarului, de la identificarea si 

evaluarea acestuia de catre asistentul social, respectiv membru al echipei Comunitare st
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integrate, acolo unde acestea exist<, pân< la furnizarea efectiv< a serviciilor prin 

centrele de zi.  

 

 Furnizarea, in mod similar investi郡iei de servicii in regim mobil pentru copiii care se 

reg<sesc în comunit<郡i izolate marginalizate 群i care nu pot accesa serviciile centrului 

prin deplasare la loca郡ia acestuia. Ne vom asigura c< cei mai vulnerabili copii vor 

beneficia de aceste servicii.  

 

 

Mecanism de implementare:  
 
Programul va fi gestionat 群i implementat prin intermediul unei unit<郡i de implementare a 
programului, înfiin郡at< pe perioad< determinat<, în cadrul c<reia va fi angajat personal din surs< 
extern<, în afara organigramei existente.Aceasta va func郡iona la nivelul Ministerului Muncii 群i 
Protec郡iei Sociale 群i//sau Autoritatea Na郡ional< pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilit<郡i, 
Copii 群i Adop郡ii. 
 
Unitatea de implementare a programului va elabora un manual de implementare a programului, 
care va constitui instrumentul de sprijin în vederea implement<rii programului de c<tre 
solicitan郡i, în calitate de beneficiari ai finan郡<rii. 
 

Principiile cu caracter general care vor guverna programul sunt în concordan郡< cu actualul 
program de guvernare, în sus郡inerea acelor ini郡iative locale care conduc la crearea unor re郡ele 
de servicii în interesul şi pentru bun<starea copilului.  

Autorit<郡ile locale  vor identifica şi prioritiza nevoile de servicii pentru copiii afla郡i în risc de 
separare de familie, în vederea elabor<rii unei propuneri de proiect. 

Indicatorii folosi郡i în stabilirea comunit<郡ilor celor mai dezavantajate în care va fi realizat< 
investi郡ia  sunt: 

- Num<rul de copii din comunitate 

- Tipul de comunitate (urban vs rural) 

- Ponderea copiilor din totalul popula郡iei 

- Rata riscului de s<r<cie sau excluziune social< (AROPE) 

- Venit minim garantat (VMG) 

- Rata medie a 群omajului 

- Rata abandonului 群colar 
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În ceea ce prive群te sustenabilitatea, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv art. 127  
alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protec郡ia 群i promovarea drepturilor copilului, 
republicat<, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare,  sistemul de protec郡ie a copilului este 
finan郡at din: 

a) bugetul de stat - în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate 
cu aceast< destinaYie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judeYe, potrivit propunerilor 
formulate de Ministerul Muncii 群i Justi郡iei Sociale, respectiv prin ANPDCA pe baza 
standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hot<râre a Guvernului;   

b) bugetul judeYului, respectiv al sectorului municipiului Bucure群ti - în completarea 
cuantumului prev<zut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcYionare a 
serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru echilibrarea bugetelor locale;   

c) bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor;   

d) donaYii, sponsoriz<ri şi alte forme private de contribuYii b<neşti, permise de lege. 

În temeiul acestor prevederi  Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale prin Autoritatea Na郡ional< 
pentru Drepturilor Persoanelor cu Dizabilit<郡i, Copii 群i Adop郡ii fundamenteaz< sumele 
necesare finan郡<rii sistemului de protec郡ie a copilului 群i le transmite Ministerului Finan郡elor 
Publice în vederea stabilirii pe jude郡e 群i municipiul Bucure群ti.  

Programele de finan郡are vor încuraja dezvoltarea 群i acordarea serviciilor în parteneriat public - 
public (Intre 2 sau mai multe mai multe UAT, intre UAT si Consiliul Jude郡ean, sau intre UAT, 
respectiv CJ si MMPS), iar ulterior finaliz<rii investi郡iei prin implementarea sistemului de 
externalizare a oper<rii serviciului c<tre furnizorii priva郡i, cu men郡inerea monitoriz<rii din 
partea AAPL 群i MMPS), pentru a facilita ulterior asigurarea sustenabilit<郡ii investi郡iilor. De 
asemenea, finan郡area va fi condi郡ionat< de prezentarea unui angajament institu郡ional (hot<râre 
de consiliu local sau de consiliu jude郡ean) în vederea asigur<rii sustenabilit<郡ii serviciilor 
înfiin郡ate pe o perioad< de minim 5 ani. 
De asemenea, la momentul select<rii AAPL care vor beneficia de aceste investi郡ii, vor fi avute 
în vedere urm<toarele criterii: 
 

• asigurarea complementarit<郡ii cu Centrele Comunitare Integrate finan郡ate prin 
Programul Opera郡ional Regional, precum 群i cu cele ce vor fi finan郡ate prin Programul 
Opera郡ional Incluziune 群i Demnitate Social< 2021-2027 群i cu cele dezvoltate prin 
Planul de Redresare 群i Rezilien郡<. Aceast< complementaritate va fi asigurat< prin 
implementarea principiului managementului de caz, urm<rind traseul beneficiarului de 
la evaluarea ini郡ial< a acestuia 群i elaborarea planul de interven郡ie individualizat de c<tre 
asistentul social, sau managerul de caz, dup< caz din Echipa comunitar< integrat<, 
echip< care va referi beneficiarul spre serviciile acestor centre de zi. Astfel, finan郡area 
va fi condi郡ionat< de prezentarea unui astfel de plan de m<suri care va detalia modul în 
care va fi gestionat traseul beneficiarului, de la identificarea si evaluarea acestuia de 
c<tre asistentul social, respective membru al echipei Comunitare integrate, acolo unde 
acestea exist<, pân< la furnizarea efectiv< a serviciilor prin centrele de zi. 
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• Furnizarea, în mod similar investi郡iei I 1.3 de Servicii in regim mobil pentru copiii care 
se reg<sesc în comunit<郡i izolate marginalizate 群i care nu pot accesa serviciile centrului 
prin deplasare la loca郡ia acestuia. Ne vom asigura c< cei mai vulnerabili copii vor 
beneficia de aceste servicii.  
 

 
Calendar de implementare: 
 

Activitate 
Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

LaCgadea adHgdaBp<pi de iCｬegmiｨii - 

aae<p<pi de adHiecme はHddiC de BiCigmdpひ 
Q4 2022 

MiCigmedp< de degHdm cp 
amdibpmii iC dHBeCip< 
gedｬicii<Hd gHcia<e 

FpCcｨiHCadea a ┷┻┶ de gedｬicii 
cHBpCimade de adeｬeCide a geaadădii 
cHai<p<pi de faBi<ia ga <a Ciｬe<p< 
BpCiciaii<Hdし Hdaｧe<Hd ji cHBpCe<Hd 
aeCmdp BeCｨiCedea a ┺さ┻┶┶ de cHaii îC 
faBi<ie 

Q2 2026 

MiCigmedp< de degHdm cp 
amdibpmii iC dHBeCip< 
gedｬicii<Hd gHcia<e gi 
beCeficiadii fiCaCｨădii 

 
Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 
 

Beneficiarii direc郡i ai programului sunt copiii afla郡i în situa郡ii de vulnerabilitate si familiile 
acestora. 
Beneficiarii indirec郡i ai programului sunt UAT 群i parteneriate între UAT, prin furnizorii publici 
de servicii sociale. 
 

Buget reform</investi郡ie:  
 
Ajutor de stat: NA 

Sarcinile si responsabilitatile sociale privind protec郡ia copiilor reprezinta un monopol legal 
detinut de catre stat/nu exista piata deschisa, concurentiala pentru aceste servicii, m<surile de 
finan郡are cu aceast< destina郡ie nu intr< sub inciden郡a legisla郡iei în materia ajutorului de stat. 
 

Complementaritate cu alte componente:  
 

Investi郡iile sunt complementare cu cele din componenta de urban 群i respectiv componenta de 
educa郡ie pentru complemnetaritatea cu serviciile de mobilitate a copiilor din comunit<郡i 
izolate/marginalizate. De asemenea, investi郡ia este complementar< 群i cu reforma 2 群i investi郡iile 
aferente din cadrul acestei componente. 
 
 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  
2.V.1 SăCămameし adecpB ｧi deｻi<ieCｨă ecHCHBicăし  

gHcia<ă ｧi iCgmimpｨiHCa<ă 

 

 
 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are:  
 

Investitiile sunt complementare cu Centrele Comunitare Integrate finan郡ate prin Programul 
Opera郡ional Regional 2014-2020, precum 群i cu cele ce vor fi finan郡ate prin Programul 
Opera郡ional Incluziune 群i Demnitate Social< 2021-2027. 
 
Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  
 
Investitiile in infrastructura vor asigura cel putin masurile minime obligatorii prevazute de 
legisla郡ia în vigoare pentru accesul persoanelor cu dizabilit<郡i.  
 
R.2  Reforma sistemului de protec郡ie a persoanelor adulte cu dizabilit<郡i: intensificarea 
ac郡iunilor de cre群tere a rezilien郡ei sociale în comunitate, având ca scop prevenirea 
institu郡ionaliz<rii 群i îmbun<t<郡irea calit<郡ii vie郡ii persoanelor adulte cu dizabilit<郡i. 
 

Provocare reform</investi郡ie: 
 

Sistemul de protec郡ie a persoanelor adulte cu dizabilit<郡i nu are o istorie prea îndelungat<. El a 
avut la baz< spiritul de solidaritate format începând din sec. XVIII în jurul copiilor bolnavi sau 
orfani, al persoanelor singure sau bolnave, s-a consolidat pân<  la sfâr群itul ceui de al doilea 
r<zboi mondial când, instaurarea comunismului a dus la deprofesionalizare 群i  marginalizare 
iar 群colile de asisten郡< social< au fost desfiin郡ate din nomenclatorul de profesii. Legea nr. 3 din 
26 martie 1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori  a consfin郡it 
institu郡ionalizarea “în vederea cre群terii, educ<rii 群i preg<tirii 群colare 群i profesionale a minorilor 
deficien郡i”. Statul a înfiinYat instituYii reziden郡iale mari, unele cu peste 350 de reziden郡i, a群ezate 
în afara localit<郡ilor, unde locuiau copii, adul郡i 群i vârstnici împreun<, condi郡iile de viata erau 
sub limita decentei iar accesul la mediul exterior imposibil de realizat.  Au existat mai mult de 
150 de asemenea institu郡ii înainte de 1989. Dup< evenimentele din decembrie 1989, ca urmare 
a mediatiz<rii situa郡iei extrem de critice din institu郡iile reziden郡iale, a început o regândire a 
politicilor 群i practicilor 群i, practic, putem vorbi despre construc郡ia unui sistem de protec郡ie a 
persoanelor cu dizabilit<郡i, atât ca 群i construc郡ie institu郡ional< cât 群i cadru pentru politicile 
publice.  
 
De群i în ultima perioad< s-au produs o serie de schimb<ri – în special la nivel de în郡elegere 群i 
abordare a conceptului de îngrijire a persoanelor adulte cu dizabilit<郡i – în continuare exist< 
nevoie majore de reforme 群i investi郡ii care s< a群eze sistemul de servicii destinate persoanelor 
adulte cu dizabilit<郡i pe direc郡ia strategic asumat< a dezinstitu郡ionaliz<rii 群i a sprijinului pentru 
ca aceste persoane s< î群i poat< dezvolta abilit<郡i de via郡< independent< în comunitate. 
Schimb<rile realizate în sistemul de protec郡ie a copilului nu au puncte de contact în sistemul 
de protec郡ie a persoanelor adulte, astfel c< imaginea na郡ional< este cea a lipsei unei unit<郡i de 
coeren郡< 群i perseveren郡< în ceea ce prive群te politicile publice privind dizabilitatea. 
Îmbun<t<郡irile locale pot fi considerate exemple de bun< practic< dar, nefiind generalizate 群i 
conectate transversal, nu cresc percep郡ia despre progresul realizat la nivel na郡ional.  
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În plus, descentralizarea serviciilor sociale nu a fost înso郡it< de aloc<ri financiare adecvate, 
ceea ce face ca viabilitatea furniz<rii acestor servicii 群i în special a celor oferite la nivelul 
comunit<郡ilor locale s< fie amenin郡at<. Gradul de acoperire al serviciilor publice pentru 
persoanele adulte cu dizabilit<郡i r<mâne sc<zut. 
 
 
Recomand<ri specifice de 郡ar<: 
 

(2019) S< sporeasc< acoperirea 群i calitatea serviciilor sociale 群i s< finalizeze reforma venitului 
minim de incluziune,  
(2020) S< identifice "solu郡ii adecvate de substitu郡ie a veniturilor 群i s< extind< m<surile de 
protec郡ie social< 群i accesul la serviciile esen郡iale pentru to郡i". 
 

Obiectiv:  

 

Obiectivul reformei îl constituie crearea de mecanisme func郡ionale bazate pe principiul 
parteneriatelor public – public pentru opera郡ionalizarea direc郡iilor de ac郡iune stabilite prin 
proiectul „Persoane cu dizabilit<郡i – tranzi郡ia de la servicii reziden郡iale la servicii în 
comunitate” cofinan郡at prin Programul Opera郡ional Capacitate Administrativ< 2014-2020 
 

Descriere reform</investi郡ie: 
 

Cu privire la protec郡ia 群i promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilit<郡i, obiectivul general 
urm<rit este cre群terea calit<郡ii vie郡ii acestora în comunitate, prin înt<rirea rezilien郡ei sociale 群i 
modernizarea 群i eficientizarea infrastructurii de servicii sociale în comunitate, din domeniul 
protec郡iei persoanelor adulte cu dizabilit<郡i. 
Interven郡ia consolideaz< reforma sistemului actual de protec郡ie a persoanelor adulte cu 
dizabilit<郡i, care cuprinde procesul de dezinstitu郡ionalizare 群i dezvoltarea serviciilor alternative 
în comunitate, în special prin înt<rirea sistemului de prevenire de a face fa郡< presiunii  
institu郡ionaliz<rii 群i realizare a investi郡iilor necesare pentru cre群terea calit<郡ii 群i a gradului de 
acoperire cu servicii sociale alternative comunitare, concomitent cu cre群terea siguran郡ei 群i 
eficien郡ei energetice, prin obiectivele specifice. 
 
Direc郡iile de ac郡iune prin care se define群te obiectivul general sunt: 
 
- asigurarea cadrului legal necesar aprob<rii politicii publice privind prevenirea 

institu郡ionaliz<rii (strategie na郡ional<), proiectul politicii fiind dezvoltat în cadrul 
proiectului „Persoane cu dizabilit<郡i - tranzi郡ia de la servicii reziden郡iale la servicii în 
comunitate” cofinan郡at din Fondul Social European, prin Programul Opera郡ional Capacitate 
Administrativ< 2014-2020; 

- dezvoltarea de alternative de sprijin pentru via郡< independent< 群i integrare în comunitate 群i 
prevenirea re/institu郡ionaliz<rii, realizat< prin achizi郡ia/construirea, dotarea 群i asigurarea 
func郡ion<rii unui num<r de 35 de servicii comunitare de tip: centre de zi,  centre de servicii 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  
2.V.1 SăCămameし adecpB ｧi deｻi<ieCｨă ecHCHBicăし  

gHcia<ă ｧi iCgmimpｨiHCa<ă 

 

 
 

de recuperare neuromotorie ambulatorii 群i 群i centre de servicii de asisten郡< 群i suport, care 
vor asigura activit<郡i pentru un num<r de aprox.1.250 persoane cu dizabilit<郡i/an; 

- reabilitarea, consolidarea (inclusiv seismic<), recompartimentarea 群i dotarea a cel pu郡in 150 
de servicii comunitare de tip: locuin郡e protejate în comunitate, centre de zi 群i centre de 
servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, care func郡ioneaz< în baza standardelor 
specifice de calitate minime obligatorii 群i care asigur< activit<郡i pentru un num<r de aprox. 
1.600 persoane cu dizabilit<郡i/an. 

 

În prezent sunt în implementare, prin Programe de interes na郡ional 群i POR, m<suri care vizeaz< 
reducerea capacit<郡ii serviciilor reziden郡iale de tip vechi 群i dezvoltarea serviciilor alternative 
de locuire independent< în comunitate (prin locuin郡e protejate), îns< f<r< a se fi intervenit în 
ceea ce prive群te m<suri de preven郡ie a re/institu郡ionaliz<rii.  

Mecanism de implementare:  
 
ANDPDCA împreun< cu MMPS, în calitate de autoritate central< responsabil< de elaborarea 
politicilor din domeniu, va coordona toate etapele necesare pentru elaborarea, aprobarea 群i 
implementarea m<surilor de reform< propuse, inclusiv derularea investi郡iilor în infrastructura 
de servicii sociale. 
 
ANDPDCA, respectiv MMPS vor ini郡ia 群i va coordona procesul de avizare pentru urm<toarele 
proiecte de acte normative necesare pentru opera郡ionalizarea obiectivelor reformei: 
 

 
Calendar de implementare: 
 

Activitate 
Termen 

finalizare 

Instituｨii 

responsabile/coordonatoare 

AdHamade acm CHdBamiｬ aeCmdp  
aadHbadea  Smdamegiei CaｨiHCa<e 
aeCmdp adeｬeCidea iCgmimpｨiHCa<iｻădii 
はHGひ 

Q4 2022 
MiCigmedp< de degHdm îC 
dHBeCip< aH<imici<Hd gHcia<e 

AdHamade acm CHdBamiｬ aeCmdp  
aadHbadea Ghidp<pi adiｬiCd 
acce<edadea adHcegp<pi de 
deｻiCgmimpｨiHCa<iｻade はHddiC de 
BiCigmdpひ 

Q3 2022 
MiCigmedp< de degHdm îC 
dHBeCip< aH<imici<Hd gHcia<e  

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 
 

Beneficiarul direct este Ministerul de resort în domeniul politicilor sociale 群i autoritatea 
na郡ional< pentru drepturile persoanelor cu dizabilit<郡i 
 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  
2.V.1 SăCămameし adecpB ｧi deｻi<ieCｨă ecHCHBicăし  

gHcia<ă ｧi iCgmimpｨiHCa<ă 

 

 
 

Beneficiarii indirec郡i sunt persoanele adulte cu dizabilit<郡i, furnizorii publici 群i priva郡i de 
servicii sociale 

 

Buget reform</investi郡ie:  

 

Ajutor de stat: NA 

 

Sarcinile si responsabilitatile de elaborare de politici  privind protec郡ia persoanelor adulte cu 
dizabilit<郡i sunt ale autorit<郡ii publice din domeniul asisten郡ei sociale, m<surile de finan郡are cu 
aceast< destina郡ie nu intr< sub inciden郡a legisla郡iei în materia ajutorului de stat. 
 

Complementaritatea cu alte componente:  

 

Documentele strategice dezvoltate sunt complementare cu componenta de educa郡ie prin 
promovarea educa郡iei incluzive 群i implementarea de programe accesibile de alfabetizare 
digital< pentru elevii/persoanele cu dizabilit<郡i. De asemenea, componenta este complementar< 
群i cu investi郡iile propuse în cadrul mediului de afaceri unde, pentru crearea de noi locuri de 
munc< se vor avea în vedere inclusiv accesibilitatea persoanelor cu dizabilit<郡i la acestea.  
 
Similar toate investi郡iile în infrastructur< din cadrul planului (eficien郡< energetic<, s<natate, 
educa郡ie, social, urban, etc) vor avea în mod obligatoriu elemente de asigurare a accesibilit<郡ii 
persoanelor cu dizabilit<郡i, cel pu郡in minimul necesar pentru respectarea prevederilro legale în 
vigoare.  
 
Cloudul guvernamental va cuprinde specifica郡ii tehnice pentru platformele dezvoltate 群i 
interconectate a serviciilor publice digitalizate, inclusiv cele legate de debirocratizarea 
mediului de afaceri  
 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are:  
 

Proiectul POCA  

Componenta este complementar< cu investi郡iile finan郡ate din Programul Opera郡ional 
Incluziune 群i Demnitate Social< (POIDS) 2021-2027, Programul Opera郡ional Regional 2014-
2020 
 
Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  

Documentele strategice vor fi cuprinde m<suri echitabile, incluzive, asigurând egalitatea de 
群anse 群i de acces pe pia郡a a for郡ei de munc<, creând un mediu de lucru simplificat 群i adaptat 
nevoilor persoanelor cu dizabilit<郡i, asigurând inclusiv 群i protec郡ia datelor cu caracter personal 
procesul de aplicare. 
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Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 
 

Strategia si ghidul contribuie la ini郡iativa emblematic< - Recalificarea 群i perfec郡ionarea fiind 
promovate în cadrul acestora prioritizarea investi郡iilor în recalificare 群i perfec郡ionare pentru 
sprijinirea tranzi郡iilor verzi 群i digitale, consolidând poten郡ialul de inovare 群i de cre群tere, 
promovând rezilien郡a economic< 群i social< 群i asigurând locuri de munc< de calitate 群i 
incluziune social< inclusiv pentru persoanele cu dizabilit<郡i. Documentele strategice vor acorda 
aten郡ie  grupurilor defavorizate, femeilor 群i, în special, tinerilor 群i persoanelor cu dizabilit<郡i 
care intr< pe pia郡a muncii, prin crearea de locuri de munc< de calitate 群i sprijinirea ofertei 
adecvate de ucenicii. 
 

I.2. Reabilitarea/renovarea 群i dezvoltarea de infrastructur< social< pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i 
 

Recomand<ri specifice de 郡ar<: 
 

(2019) S< sporeasc< acoperirea 群i calitatea serviciilor sociale 群i s< finalizeze reforma venitului 
minim de incluziune. 
(2019) Integrarea limitat< a serviciilor de ocupare a for郡ei de munc<, de educa郡ie, de s<n<tate 
群i a serviciilor sociale nu permite o incluziune durabil< a diferitelor grupuri defavorizate. 
Persoanele cu handicap nu beneficiaz< decât de sprijin limitat pentru a duce o via郡< 
independent< 群i pentru a avea acces la un loc de munc<. 
(2020) S< identifice "solu郡ii adecvate de substitu郡ie a veniturilor 群i s< extind< m<surile de 
protec郡ie social< 群i accesul la serviciile esen郡iale pentru to郡i". 
 

 
I.2.1  Reabilitarea/Renovacarea de infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i 
 

Investi郡iile se refer< la reabilitarea 群i modernizarea a cel pu郡in 150 de servicii comunitare de 
tip: locuinte protejate în comunitate, centre de zi 群i centre de servicii de recuperare 
neuromotorie ambulatorii pentru un num<r de aprox. 1.600 persoane cu dizabilit<郡i/an. 
 
Provoc<ri 
 
Interven郡ia urm<re群te continuarea reformei sistemului de protec郡ie a persoanelor adulte cu 
dizabilit<郡i vizând asigurarea preven郡iei institu郡ionaliz<rii persoanelor din comunitate, 
asigurarea calit<郡ii în domeniul serviciilor sociale specifice 群i realizarea investi郡iilor necesare 
pentru cre群terea calit<郡ii 群i gradului de acoperire cu servicii sociale comunitare, concomitent 
cu cre群terea siguran郡ei 群i eficientiz<rii energetice, cre群terea rezilien郡ei 群i facilitarea tranzi郡iei 
c<tre o Europ< verde 群i digital<, prin asigurarea unei infrastructuri de servicii sociale reziliente 
群i de calitate pentru sistemul de servicii sociale destinat persoanelor adulte cu dizabilit<郡i. 
Modernizarea infrastructurii de servicii sociale din domeniul protec郡iei persoanelor adulte cu 
dizabilit<郡i în comunitate este necesar< datorit< faptului c< investi郡iile de la nivelul consiliilor 
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jude郡ene 群i a unit<郡ilor administrativ–teritoriale s-au derulat în timp cu deficien郡<, transferurile 
de la bugetul na郡ional la cel local au fost limitate sub aspectul moderniz<rii acestor servicii şi 
prin urmare, capacitatea administrativ< a acestor autorit<郡i de la nivelul jude郡elor, a comunelor, 
ora群elor 群i municipiilor de a acorda sprijin persoanelor adulte cu dizabilit<郡i în realizarea 
activit<郡ii de prevenire a institu郡ionaliz<rii este una restrâns<.  
În coordonarea ANDPDCA exist< la data de 31.12.2020 un num<r de aproximativ 150 de 
servicii comunitare de tip: locuinte protejate în comunitate, centre de zi 群i centre de servicii de 
recuperare neuromotorie ambulatorii 群i un num<r de aproximativ 145 de locuin郡e protejate, a 
c<ror infrastructur< este nemodernizat<. 
 
Obiective 
 
-Reabilitarea, consolidarea (inclusiv seismic<), modernizarea, eficientizare energetic<, 
recompartimentarea 群i dotarea a cel pu郡in 150 de servicii comunitare de tip: locuinte protejate 
în comunitate, centre de zi 群i centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, care 
func郡ioneaz< în baza standardelor specifice de calitate minime obligatorii 群i care asigur< 
activit<郡i pentru un num<r de aprox. 1.600 persoane cu dizabilit<郡i/an; 
 
Implementare: 
 
Programul (PNRR) va fi gestionat 群i implementat prin intermediul unei Unit<郡i de 
Management, înfiin郡at< pe perioad< determinat<, în cadrul c<reia va fi angajat personal din 
surs< extern<, în afara organigramei existente. 
 
Unitatea de Management va elabora un manual de implementare a programului, care va 
constitui instrumentul de sprijin în vederea implement<rii programului de c<tre solicitan郡i, în 
calitate de beneficiari ai finan郡<rii. 
 
Principiile cu caracter general care vor guverna programul sunt în concordan郡< actualul 
program de guvernare, în sus郡inerea acelor ini郡iative locale care conduc la crearea unor re郡ele 
de servicii în interesul persoanelor adulte cu dizabilit<郡i. 
 
Se va elabora 群i derula un program na郡ional de finan郡are a investi郡iilor de tip reabilitare, 
consolidare, modernizare, recompartimentare 群i dotare a cel pu郡in 150 de servicii comunitare 
de tip: locuinte protejate, centre de zi 群i centre de servicii de recuperare neuromotorie 
ambulatorii, prin apel deschis, pe baza îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru aceste 
investi郡ii.  
 
În situa郡ia în care cele 35 de servicii comunitare de tip: centre de zi, centre de servicii de 
recuperare neuromotorie ambulatorii 群i centre de servicii de asisten郡< 群i suport care urmeaz< a 
fi dezvoltate ca servicii noi vor fi achizi郡ionate de pe pia郡a liber<, acestea vor necesita la rândul 
lor investi郡ii de tip reabilitare, consolidare, modernizare, recompartimentare, pentru a 
corespunde cerin郡elor prev<zute de Ordinul nr.82/2019. 
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Prin program se vor finan郡a inclusiv cheltuielile necesare pentru dotarea serviciilor comunitare, 
pentru a veni în sprijinul furnizorilor publici de a putea asigura nevoile de servicii pentru un 
num<r cât mai mare de persoane adulte cu dizabilit<郡i din comunitate sau din comunit<郡ile 
învecinate. 
 
Programul de finan郡are va încuraja dezvoltarea 群i acordarea serviciilor în parteneriat, pentru a 
facilita ulterior asigurarea sustenabilit<郡ii investi郡iilor.  
 
În elaborarea programului de finan郡are a investi郡iilor se va avea în vedere crearea unui 
mecanism de monitorizare, evaluare 群i control al implement<rii acestora. 
 
În ceea ce prive群te sustenabilitatea, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea 
nr448/2006 privind protec郡ia 群i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat<, 
cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare,  sistemul de protec郡ie a persoanelor adulte cu 
dizabilit<郡i este finan郡at din: 

a) bugetul local al comunelor, ora群elor 群i municipiilor; 

b) bugetele locale ale jude郡elor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure群ti - în 

completarea cuantumului prev<zut la lit. c), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi 

funcYionare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;   

c) bugetul de stat- în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate 

cu aceast< destinaYie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judeYe, potrivit propunerilor 

formulate de Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale, respectiv prin ANDPDCA pe baza 

standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hot<râre a Guvernului;   

d) contribu郡ii lunare de între郡inere a persoanelor cu handicap care beneficiaz< de servicii sociale 

în centre; 

e) dona郡ii, sponsoriz<ri 群i alte surse, în condi郡iile legii. 

În temeiul acestor prevederi  Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale prin Autoritatea Na郡ional< 
pentru Drepturilor Persoanelor cu Dizabilit<郡i, Copii 群i Adop郡ii fundamenteaz< sumele 
necesare finan郡<rii sistemului de protec郡ie a persoanelor adulte cu dizabilit<郡i 群i le transmite 
Ministerului Finan郡elor Publice în vederea stabilirii necesarului pe jude郡e 群i municipiul 
Bucure群ti.  

Astfel, serviciile sociale propuse a fi modernizate sunt cuprinse în  anexa la bugetul de stat 群i 
finan郡ate sub aspectul cheltuielilor de func郡ionare de la bugetul de stat 群i de la bugetul 
consiliului jude郡ean/local. 

In ceea ce priveste locuintele protejate ce vor fi modernizate si/sau reabilitate, pentru a ne 
asigura ca nu exista riscul de segregare pentru beneficiari, se vor lua urmatoarele masuri: 
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• Va fi o conditie de eligibilitate pentru acordarea finantarii prezentarea unui plan de 
masuri prin care implementatorul va asigura pentru beneficiarii serviciului nu vor fi 
expusi riscului de segregare, prin masuri si actiuni cum ar fi: 
 

o Asigurarea transportului pentru facilitarea accesului la viata sociala si culturala 

in comunitate, atunci cand beneficiarul doreste, corelat cu resursele de care 

dispune serviciul; 

o Facilitarea accesului la activitati sociale si culturale care au loc in comunitate; 

o Elaborarea unui plan de interventie individual pentru beneficiary care va avea 

ca principal scop facilitarea accesului si promovarea vietii independente, in 

acord cu prevederile Conventiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilitati; 

• Acest plan de masuri va fi anexa la contractual de finantare si va face periodic obiectul 
de monitorizari tematice, fiind instituite un plan de sanctiuni in caz de abateri sau 
nerespectare a acestuia. 

 

Cerin郡ele cu privire la dimensionarea spa郡iilor 群i accesibilizarea acestora (condi郡ii obligatorii 
pentru licen郡ierea acestora) sunt prev<zute de Normativul privind adaptarea cl<dirilor civile 群i 
spa郡iului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - 
Revizuire NP 051/2000" aprobat prin Ordinul nr.189/2013. 

De asemenea, pentru serviciile comunitare de tip centru de zi 群i centru de servicii de recuperare 
neuromotorie ambulatorii trebuie s< asigure spa郡ii suficiente, adaptate potrivit aceluia群i 
Normativ. 

Ajutor de stat: N/A 
Grup Мint<: 1.600 persoane cu dizabilit<郡i/an, 150 de servicii comunitare de tip: locuinte 
protejate, centre de zi 群i centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, furnizorii 
publici Кi privaМi de servicii sociale 
 
Calendar de implementare: 
 

Activitate 
Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

LaCgadea adHgdaBp<pi de iCｬegmiｨii - 

aae<p<pi de adHiecme はHddiC de BiCigmdpひ 
Q2 -2022 

MiCigmedp< de degHdm îC 
dHBeCip< aH<imici<Hd gHcia<e 

OaedaｨiHCa<iｻadea a ┷┻┶ de gedｬicii 
cHBpCimade de miaす <HcpiCｨe adHmejameし 
ceCmde de ｻi ｧi ceCmde de gedｬicii de 
decpaedade CepdHBHmHdie aBbp<amHdii 

Q4 -┸┶┸┻ 
MiCigmedp< de degHdm îC 
dHBeCip< aH<imici<Hd gHcia<e st
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aeCmdp pC CpBăd de aadHｲさ ┷さ┼┶┶ 
aedgHaCe cp diｻabi<imăｨiねaC 

 
 
I.2.2 Dezvoltarea de infrastructur< social< nou< 
 
Provoc<ri 
 
Au fost constatate disparit<郡i regionale mari 群i disparit<郡i importante dintre mediul rural 群i cel 
urban în ceea ce prive群te excluziunea social< 群i ratele s<r<ciei în rândul persoanelor adulte cu 
dizabilit<郡i, care nu sunt compensate de serviciile sociale existente. Raportul de 郡ar< din anul 
2020 constat<: ,,în timp ce, la nivelul întregii 郡<rii, sunt deservite în prezent 28 % din num<rul 
de unit<郡i de infrastructur< a serviciilor sociale, cifra este de numai 26 % în Regiunea Sud-Est 
群i de 19 % în Sud-Muntenia. Diferen郡a este mai accentuat< în cazul anumitor tipuri de 
infrastructuri sociale, cum ar fi centrele de zi pentru persoanele cu dizabilit<郡i sau dependen郡e, 
doar 1 % din unit<郡ile necesare fiind instituite în regiunea Sud-Vest Oltenia (comparativ cu 56 
% în Bucure群ti-Ilfov 群i 57 % în Regiunea Centru).” 
 
Reforma urm<re群te intensificarea ac郡iunilor de cre群tere a rezilien郡ei sociale în comunitate, 
având ca 郡int< reducerea disparit<郡ilor regionale 群i a disparit<郡ilor importante dintre mediul 
rural/urban (de exemplu, priorit<郡i reprezint< Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Sud-Est, 
Regiunea Sud-Muntenia, s<race în servicii sociale comunitare, cu scopul prevenirii 
re/institu郡ionaliz<rii 群i îmbun<t<郡irea calit<郡ii vie郡ii persoanelor adulte cu dizabilit<郡i, prin 
cre群terea num<rului de servicii de sprijin pentru via郡< independent< 群i integrare în comunitate. 
Elementele de reform< avute în vedere urm<resc: 
 
- cre群terea calit<郡ii vie郡ii beneficiarilor 

- cre群terea gradului de rezilien郡< social< la nivelul comunit<郡ilor 

- dezvoltarea parteneriatului 群i a solidarit<郡ii sociale. 

 
Obiective:  
 
Cre群terea num<rului de servicii în comunitate vizeaz<: achizi郡ia/construirea, dotarea 群i 
asigurarea func郡ion<rii unui num<r de 35 de servicii comunitare de tip: centre de zi, centre de 
servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii 群i centre de servicii de asisten郡< 群i suport, care 
vor asigura activit<郡i pentru un num<r de aprox.1.250 persoane cu dizabilit<郡i/an. 

Centrul de zi din sistemul de protec郡ie a persoanei adulte cu dizabilit<郡i este serviciul social 
care cuprinde un ansamblu de activit<郡i realizate în intervale diferite ale zilei pentru a r<spunde 
nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilit<郡i, în vederea dep<群irii 
situa郡iilor de dificultate, dezvolt<rii poten郡ialului personal 群i prevenirii institu郡ionaliz<rii. st
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Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu 
dizabilit<郡i este serviciul social care ofer< interven郡ii specializate centrate pe recuperarea 
neuromotorie pentru a r<spunde nevoilor individuale, identificate prin evaluare, ale persoanelor 
adulte cu dizabilit<郡i, în vederea men郡inerii/dezvolt<rii poten郡ialului personal 群i prevenirii 
institu郡ionaliz<rii. 

Serviciul de asisten郡< 群i suport cuprinde un ansamblu de activit<郡i realizate pentru a r<spunde 
nevoilor specifice individuale ale persoanelor adulte cu dizabilit<郡i 群i ale membrilor familiei 
sau reprezentan郡ilor lor, în vederea dep<群irii situa郡iilor de dificultate 群i prevenirii 
institu郡ionaliz<rii. Aceste servicii pot oferi persoanelor cu dizabilit<郡i inclusiv sprijin 群i 
motivare pentru preg<tirea pentru munc<, suport în identificarea 群i luarea deciziilor cu privire 
la alegerea unui loc de munc<.  

Nevoia acestor servicii de tip comunitar este eviden郡iat< 群i de Proiectul „Persoane cu 
dizabilit<郡i - tranzi郡ia de la servicii reziden郡iale la servicii în comunitate”, cofinan郡at din FSE, 
prin POCA 2014-2020, derulat în perioada august 2019 – iulie 2022 de ANDPDCA împreunc< 
cu Banca Mondial< (Cod SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529), proiect al c<rui obiectivul 
general este accelerarea procesului de dezinstitu郡ionalizare a persoanelor adulte cu dizabilit<郡i 
concomitent cu proiectarea politicii publice 群i a instrumentelor de lucru pentru dezvoltarea de 
alternative de sprijin pentru via郡< independent< 群i integrare în comunitate 群i prevenirea 
re/institu郡ionaliz<rii. Diagnoza situa郡iei institu郡iilor reziden郡iale publice de asistent< social< 
pentru persoanele adulte cu dizabilit<郡i, aflat< în proces de finalizare, indic< necesitatea 
dezvolt<rii în comunitate a gamei de servicii sociale specializate pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i, care s< asigure suportul, s< r<spund< nevoilor specifice ale acestor persoane, 
inclusiv de recuperare neuro-psiho-social< 群i locomotorie 群i care  s< intervin< în procesul de 
re/institu郡ionalizare. 
 
Implementare: 
 
Programul (PNRR) va fi gestionat 群i implementat prin intermediul unei Unit<郡i de 
Management, înfiin郡at< pe perioad< determinat<, în cadrul c<reia va fi angajat personal din 
surs< extern<, în afara organigramei existente. 
 
Unitatea de Management va elabora un manual de implementare a programului, care va 
constitui instrumentul de sprijin în vederea implement<rii programului de c<tre solicitan郡i, în 
calitate de beneficiari ai finan郡<rii. 
 
Principiile cu caracter general care vor guverna programul sunt în concordan郡< actualul 
program de guvernare, în sus郡inerea acelor ini郡iative locale care conduc la crearea unor re郡ele 
de servicii în interesul persoanelor adulte cu dizabilit<郡i. 
 
Se va elabora 群i derula un program na郡ional de finan郡are a investi郡iilor pentru achizi郡ia sau  
construirea, dotarea 群i asigurarea func郡ion<rii unui num<r de 35 de servicii comunitare de tip: st

iri
pe

su
rs

e.r
o



 
 

  
2.V.1 SăCămameし adecpB ｧi deｻi<ieCｨă ecHCHBicăし  

gHcia<ă ｧi iCgmimpｨiHCa<ă 

 

 
 

centre de zi,  centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii 群i servicii de asisten郡< 
群i suport. 
 
Prin program se vor finan郡a inclusiv cheltuielile necesare pentru dotarea 群i func郡ionarea 
serviciilor comunitare pentru o perioad< de maxim 24 luni, pentru a veni în sprijinul 
furnizorilor publici de a putea asigura nevoile de servicii pentru un num<r cât mai mare de 
persoane adulte cu dizabilit<郡i din comunitate sau din comunit<郡ile învecinate. 
 
Programul de finan郡are va încuraja dezvoltarea 群i acordarea serviciilor în parteneriat, pentru a 
facilita ulterior asigurarea sustenabilit<郡ii investi郡iilor.  
 
În elaborarea programului de finan郡are a investi郡iilor se va avea în vedere crearea unui 
mecanism de monitorizare, evaluare 群i control al implement<rii acestora. 
 
În ceea ce prive群te sustenabilitatea, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea 
nr448/2006 privind protec郡ia 群i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat<, 
cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare,  sistemul de protec郡ie a persoanelor adulte cu 
dizabilit<郡i este finan郡at din: 

a) bugetul local al comunelor, ora群elor 群i municipiilor; 

b) bugetele locale ale jude郡elor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure群ti - în 
completarea cuantumului prev<zut la lit. c), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi 
funcYionare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;   

c) bugetul de stat- în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate 
cu aceast< destinaYie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judeYe, potrivit propunerilor 
formulate de Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale, respectiv prin ANDPDCA pe baza 
standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hot<râre a Guvernului;   

d) contribu郡ii lunare de între郡inere a persoanelor cu handicap care beneficiaz< de servicii sociale 
în centre; 

e) dona郡ii, sponsoriz<ri 群i alte surse, în condi郡iile legii. 

În temeiul acestor prevederi  Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale prin Autoritatea Na郡ional< 
pentru Drepturilor Persoanelor cu Dizabilit<郡i, Copii 群i Adop郡ii fundamenteaz< sumele 
necesare finan郡<rii sistemului de protec郡ie a persoanelor adulte cu dizabilit<郡i 群i le transmite 
Ministerului Finan郡elor Publice în vederea stabilirii necesarului de func郡ionare pe jude郡e 群i 
municipiul Bucure群ti.  

Ajutor de stat: N/A 
 
Grup 郡int<: aprox.1.250 persoane cu dizabilit<郡i/an, 35 servicii sociale comunitare de tip: centre 
de zi, centre de recuperare neuromotorie ambulatorie, servicii de asisten郡< 群i suport, furnizorii 
publici 群i priva郡i de servicii sociale 
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Calendar de implementare: 
 

Activitate 
Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

LaCgadea adHgdaBp<pi de iCｬegmiｨii - 

aae<p<pi de adHiecme はHddiC de BiCigmdpひ 
Q3 -2022 

MiCigmedp< de degHdm îC 
dHBeCip< aH<imici<Hd gHcia<e 

OaedaｨiHCa<iｻadea a ┹┻ de gedｬicii 
cHBpCimade NOIす ceCmde de ｻiし ceCmde de 
gedｬicii de decpaedade CepdH-BHmHdie ｧi 
ceCmde de gedｬicii de agigmeCｨă ｧi gpaHdm 
aeCmdp aedgHaCe cp diｻabi<imăｨiし aeCmdp 
┷さ┸┻┶ de aedgHaCe cp diｻabi<imăｨiし ae aC 

Q1 -2026 
MiCigmedp< de degHdm îC 
dHBeCip< aH<imici<Hd gHcia<e 

 
Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 
 

Beneficiarii direc郡i sunt persoanele cu dizabilit<郡i 群i furnizorii publici de servicii sociale. 
Beneficiarii indirec郡i sunt UAT 群i parteneriate între UAT, prin furnizorii publici de servicii 
sociale. 
 
Buget reform</investi郡ie:  
 

Ajutor de stat: NA 

 
Complementaritate cu alte componente:  
 

In cadrul prezentei componente investitiile sunt complementare cu cele aferente grupului 
privind copii fiind incluse criterii legate de centrele comunitare integrate. 
De asemenea, in cadrul componentei de s<n<tate este finan郡at< construc郡ia de centre comunitare 
integrate sau  reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente  群i/sau dotarea 
acestora. 
 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are:  
 

Investitiile sunt complementare cu Centrele Comunitare Integrate finan郡ate prin Programul 
Opera郡ional Regional 2014-2020, precum 群i cu cele ce vor fi finan郡ate prin Programul 
Opera郡ional Incluziune 群i Demnitate Social< 2021-2027. 
 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  
 
Investitiile in infrastructura vor asigura cel putin masurile minime obligatorii prevazute de 
legisla郡ia în vigoare pentru accesul persoanelor cu dizabilit<郡i.  
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R.3 Implementarea venitului minim de incluziune (VMI) 
 

Provocare reform</investi郡ie: 
 

S<r<cia 群i accesul la servicii pentru o parte important< din popula郡ie în Romania r<mân la cote 
ridicate. Cu toate c< legisla郡ia aferent< introducerii venitului minim de incluziune a fost 
adoptat< în 2016, lipsa de capacitate administrativ< a dus la amânarea repetat< a aplic<rii 
prevederilor legale privind venitul minim de incluziune (VMI), cu efecte negative asupra 
s<r<ciei 群i excluziunii sociale. 
 
Efectele negative ale pandemiei SARS-COV2 asupra grupurilor vulnerabile 群i cre群terea 
gradului de s<r<cie în rândul popula郡iei sunt fenomene globale cu impact sever: Banca 
Mondial< avertizeaz< c< aprox. 60 de milioane de persoane vor fi împinse în s<r<cie extrem< 
ca efect direct al pandemiei. Ultimul raport integrat al Institutului Na郡ional de Statistic< (2017) 
indic< faptul c< 4,6 milioane de români tr<iau în condi郡ii de s<r<cie, poten郡ialul ca aceast< cifr< 
s< creasc< fiind, din p<cate, unul major.  
 
Dac< în anul 2017 23,6% din popula郡ie tr<ia sub pragul de s<r<cie relativ<, tot potrivit datelor 
INS (tempo online) în 2019 procentul a crescut la 23,8% cei mai afecta郡i fiind copiii (30,8% si 
vârstnicii (25,1%). Chiar dac< riscul de s<r<cie 群i excluziune social< a sc<zut în 2019 fa郡< de 
2017 cu 4 puncte procentuale, totu群i acesta r<mâne destul de mare afectând 31,2% din popula郡ie 
fa郡< de media european< de 21,4%, situându-ne pe locul 2 la o diferen郡< de un punct procentual 
fa郡< de Bulgaria, conform datelor EUROSTAT. 
 
Conform Programului de Guvernare 2020-2024, Guvernul României va actualiza Legea nr. 
196/2016 privind venitul minim de incluziune (VMI), pentru adaptarea la noile realit<郡i 
generate în contextul pandemiei.  
 
Reforma VMI a presupus în prim< faz< comprimarea/comasarea celor 3 programe (VMG, ASF 
群i AI) într-un singur program denumit Venitul Minim de Incluziune, în scopul canaliz<rii 
eficiente a resurselor c<tre peroanele aflate în cel mai mare risc de s<r<cie 群i excluziune. De群i 
cadrul normativ exist< din anul 2016 (Legea nr. 196/2016), o serie de impedimente de ordin 
financiar (estimarea pentru anul 2016 era de 2,4 miliarde de lei/an), respectiv necesitatea de 
rea群ezare a m<surii pe o evaluare comprehensiv< de nevoi f<cute la nivelul categoriilor de 
beneficiari, precum 群i nevoia de digitalizare a informa郡iilor 群i a procesului de acordare a VMI 
au f<cut ca aplicarea m<surii s< fie prorogat< succesiv pân< la 1 aprilie 2022.  
 
În aceast< perioad<, legisla郡ia actual< care vizeaz< beneficiile similare celor 3 componente ale 
VMI a suferit o serie de modific<ri necesar a fi introduse în Legea nr.196/2016. Spre exemplu, 
în aplicarea Directivei 944/2019, m<surile de protec郡ie pentru combaterea s<r<ciei energetice 
vor fi reglementate într-un act normativ distinct, Legea privind stabilirea m<surilor de protec郡ie 
pentru consumatorul vulnerabil de energie, care se afl< deja pe circuit legislativ, fiind o 
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ini郡iativ< a Guvernului. O asemenea m<sur< este de natur< s< ajusteze, în parte, anvelopa total< 
bugetar< aferent< implement<rii VMI. 
 

Recomand<ri specifice de 郡ar<: 
 

(2019) S< sporeasc< acoperirea 群i calitatea serviciilor sociale 群i s< finalizeze reforma venitului 
minim de incluziune. 
 
(2020) De群i reforma venitului minim de incluziune a fost adoptat< în 2016, aplicarea sa a fost 
amânat< din nou pentru 2021. 
 

Obiective:  

 

Obiectivele reformei vizeaz< reducerea s<r<ciei prin revizuirea cadrului legal aferent Legii nr. 
196/2016 privind venitul minim de incluziune, precum 群i reducerea sarcinilor administrative 
atât pentru Agen郡ia Na郡ional< de Pl<郡i 群i Inspec郡ie Social<, cât 群i administra郡iile publice locale, 
群i nu în ultimul rând pentru beneficiar prin elaborarea normelor metodologice de aplicare a 
noului cadrului legislativ specific Legii 196/2016.  
 
Guvernul î群i propune actualizarea legisla郡iei în conformitate cu noile realit<郡i economice 群i 
sociale generate de contextul pandemiei SARS-COV2, precum 群i asigurarea la nivel naYional, 
a unui mod de lucru unitar în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor legislative (aplicarea 
diferenYiat< la nivel naYional a aceloraşi prevederi, în func郡ie de nevoile specifice ale diferitelor 
categorii de beneficiari). 
 
Reforma implement<rii VMI va viza: (1) stimularea ocup<rii prin includerea pe pia郡a muncii, 
în special în rândul membrilor familiilor cu venituri mici, prin introducerea unei formule de 
beneficii care ofer< praguri de venit implicite mai ridicate pentru cei care lucreaz< 群i (2) 
continuarea reformei beneficiilor de asisten郡< social< bazate pe testarea mijloacelor, cu 
finan郡are din bugetul de stat, pentru a asigura un sistem integrat 群i sprijin mai bine direc郡ionat 
pentru cele mai vulnerabile categorii de beneficiari. 
 
Reforma VMI vizeaz< la nivel strategic asigurarea unui beneficiu social adecvat, destinat 
reducerii dependen郡ei de beneficii financiare prin încurajarea particip<rii pe pia郡a muncii, acest 
beneficiu urmând a fi acordat familiilor 群i persoanelor singure aflate în situa郡ie de dificultate 
în scopul prevenirii 群i combaterii s<r<ciei 群i riscului de excluziune social<, permi郡ând 
cumularea sprijinului social cu salariul.  
 

Descriere reform</investi郡ie: 
 

Actuala intervenYie presupune revizuirea 群i implementarea prevederilor Legii nr. 196/2016 
privind venitul minim de incluziune (la nivel primar şi secundar), conform prevederilor 
Programului de Guvernare 2020-2024. Dat fiind faptul c< legea a fost aprobat< în 2016, în 
intervalul de timp 2016-2021 au intervenit o serie de elemente la nivel na郡ional 群i chiar 
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european care conduc spre necesitatea actualiz<rii cadrului legislativ ini郡ial stabilit. A群adar, în 
contextul alinierii la actuala situa郡ie, din punct de vedere social, economic 群i al situa郡iei de criz< 
sanitar< este necesar< o atent< analiz< şi recalibrare a textului legislativ, a prevederilor 
specifice. 
 
Principalele direc郡ii de ac郡iune propuse pentru a contribui la atingerea reformei privind VMI 
includ:  
 
- Ajustarea cadrului legal privind m<surile active de ocupare pentru a r<spunde noii facilita郡i 

sociale create prin introducerea VMI; 

- Elaborarea unui pachet de propuneri de modific<ri ale actelor normative existente cu impact 

asupra implement<rii VMI (inclusiv legea asisten郡ei sociale); 

 
Mecanism de implementare:  
 
Responsabilul de implementarea acestei reforme este ministerul de resort cu atributii in 
domeniul politicilor sociale, în parteriat cu Agen郡ia Na郡ional< de Pl<郡i 群i Inspec郡ie Social<.  
 
Calendar de implementare: 
 

Activitate 
Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

PdHiecm de <ege adiｬiCd ｬeCimp< BiCiB 
de iCc<pｻipCe はdeｬiｻpide ｧi aadHbade 
acmpa<iｻădi a<e Legii Cdさ┷┿┼ね┸┶┷┼し 
adiｬiCd ｬeCimp< BiCiB de iCc<pｻipCeひさ 
Pachem adHapCedi de BHdificădi a<e 
acme<Hd CHdBamiｬe eｲigmeCme cp 
iBaacm agpada iBa<eBeCmădii VMIさ 

Q3 2022 

BiCigmedp< de degHdm cp 
amdibpmii iC dHBeCip< 
aH<imici<Hd gHcia<e 

PdHiecm de HG adiｬiCd NHdBe 
BemHdH<Hgice de aa<icade a 
<egig<aｨiei adiｬiCd VMI 
 

Q3 2022 

BiCigmedp< de degHdm cp 
amdibpmii iC dHBeCip< 
aH<imici<Hd gHcia<e 

AadHbadea BHdificadi<Hd <egig<amiｬeさ 
PdHcedpdi de <pcdp aadHbame <a Ciｬe<p< 
ANPISねAJPIS 

Q4 2022 

BiCigmedp< de degHdm cp 
amdibpmii iC dHBeCip< 
aH<imici<Hd gHcia<e 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 
 

Beneficiarii direc郡i sunt cel pu郡in 30% din actualii beneficiari de VMG 群i ASF inclu群i în VMI. 
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Buget reform</investi郡ie:  
 

Ajutor de stat: N/A  

 

Complementaritatea cu alte componente: 
 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are: NA 

 

Bugetul de stat pentru restul activit<郡ilor necesare implement<rii reformei. 
 
Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  
 

M<surile legislative vor avea în vedere promovarea principiilor de egalitate de 群anse, de gen 
pentru toate grupurile defavorizate. 
 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: NA 

 

 

I.4.   Opera郡ionalizarea sistemului institu郡ional 群i tehnic pentru implementarea Venitului Minim 
de Incluziune  
 

1.3.1 Opera郡ionalizarea 群i adaptarea cadrului institu郡ional la pentru aplicarea reformei VMI 
 

 

Provocare reform</investi郡ie: 
 

Legea privind implementarea venitului minim de incluziune a fost adoptat< in anul 2016. 
Dinamica social<, contextul economic, precum şi situaYia generat< de c<tre pandemia SARS 
COV2 (pe fondul evolu郡iei num<rului poten郡ial de beneficiari afla郡i în situa郡ie de vulnerabilitate 
economic< ca efect al pandemiei) impune ca structura legislativ< aprobat< in anul 2016 s< fie 
actualizat<. Totodat<, in perioada la care am f<cut referire şi pân< in prezent, legisla郡ia care 
vizeaz< beneficiile similare celor 3 componente ale VMI a suferit o serie de modific<ri necesar 
a fi introduse în Legea nr.196/2016, dar 群i în alte acte normative incidente în domeniu (ex: 
legea cadru a asisten郡ei sociale).  
 
În aplicarea Directivei 944/2019 m<surile de protec郡ie pentru combaterea s<r<ciei energetice 
au fost reglementate într-un act normativ distinct (componenta supliment pentru locuire, în 
prezent ajutor pentru înc<lzire). Continuarea reformei VMI constituie 群i recomandare specific< 
de 郡ar<. În plus, potrivit EUROSTAT 2019, România prezint< o rat< crescut< a persoanelor 
aflate în risc de s<r<cie 群i excluziune social< (31,2% fa郡< de media UE 28 de 21,4%) 群i are cele 
mai mici cheltuieli de protec郡ie social< (în 2018 15% din PIB fa郡< de media UE 28 de 27,5%). 
aplicarea prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune. Pe cale de 
consecinY<, în contextul alinierii la actuala situa郡ie, din punct de vedere social, economic 群i al 
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crizei de s<n<tate public< este necesar< o atent< analiz< şi recalibrare a textului legislativ, a 
prevederilor specifice, iar , în m<sura necesit<郡ilor specifice, institu郡ia responsabil< are în 
vedere 群i asigurarea sprijinului tehnic prin expertiz< financiar< dedicat< pe subiect din partea 
unei institu郡ii interna郡ionale cu portofoliu global în acest domeniu.  
 
Recomand<ri specifice de 郡ar<: 
 

(2019) S< sporeasc< acoperirea 群i calitatea serviciilor sociale 群i s< finalizeze reforma venitului 
minim de incluziune. 
(2020) De群i reforma venitului minim de incluziune a fost adoptat< în 2016, aplicarea sa a fost 
amânat< din nou pentru 2021. 
 

Obiective:  

 
Obiectivul este asigurearea unei expertize tehnice care s< sprijine Ministerul Muncii 群i 
Protec郡iei Sociale în opera郡ionalizarea implement<rii reformei VMI 群i adaptarea cadrului 
institu郡ional pentru aplicarea acestei reforme 
 

Descrierea reformei/investi郡iei 
 

Pentru realizarea acestei investiYii au fost analizate o serie de etape care vor fi urm<rite în 
vederea adapt<rii cadrului institu郡ional 群i legislativ pentru aplicarea VMI la termenul stabilit 
prin lege, dup< cum urmeaz<: actualizarea Legii nr. 196/2016, elaborarea legisla郡iei secundare 
(norme de aplicare), modificarea, dup< caz, a altor acte normative incidente în domeniu (ex: 
legea – cadru a asisten郡ei sociale), armonizarea cu legisla郡ie specific< (ex: legea privind 
consumatorul vulnerabil), design 群i adaptarea sistemului informatic pentru gestionarea datelor 
群i acordarea beneficiului social de tip integrat VMI. 

 
Mecanism de implementare:  
 
Pentru elaborarea Legii 196/2016 MMPS a beneficiat de expertiza de specialitate a unei echipe 
a B<ncii Mondiale, pe cale de consecin郡<, în m<sura în care se va identifica în continuare nevoia 
de expertiz< în aceast< faz< de opera郡ionalizare, Ministerul va putea proceda la achizi郡ionarea 
de servicii de consultan郡< tehnic< extern<. Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale a ini郡iat 
discu郡iile cu reprezentan郡ii B<ncii Mondiale pentru evaluarea impactului financiar al 
implement<rii Venitului Minim de Incluziune, respectiv actualizarea costurilor aferente 
implement<rii reformei la nivelul noilor realit<郡ii generate de contextul pandemiei de 
COVID19.  
 
Responsabilul de implementarea investi郡iei este Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale.  
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I.3.2  Dezvoltarea Sistemului National Integrat de Asistenta Sociala 群i asigurarea 
suportului logistic pentru implementarea VMI 

 
Provoc<ri: 
 
Pentru acordarea VMI legea prevede 群i implementarea Sistemului Na郡ional Informatic pentru 
Asisten郡< Social< (SNIAS) proiectat pe nivele de decizie: prim<rie (prelucrare electronic< dosar 
群i verificare) – agen郡ia pentru pl<郡i 群i inspec郡ie social< AJPIS (verificare complex<, stabilire 
drept, cuantum 群i plat<) – Agen郡ia Na郡ional< pentru Pl<郡i 群i Inspec郡ie Social< ANPIS 
(supervizare, control 群i statistic< na郡ional<). Din cauza costurilor ridicate ale acord<rii 
beneficiului, estimate în anul 2016 la aproximativ 2,4 miliarde lei/an 群i a implement<ri SNIAS, 
estimate la peste 10 milioane euro (pe baza costurilor actualului sistem informatic de la nivelul 
ANPIS), aplicarea Legii nr.196/2016 a fost prorogat< succesiv pan< în anul 2022. 
 
Introducerea noilor prevederi legale privind implementarea Venitului Minim de Incluziune, 
aprobarea unor noi norme metodologice, precum 群i implementarea Sistemului National 
Integrat de Asistenta Social<, va genera nevoia de adaptare a personalului din prim<rii, Agen郡ia 
Na郡ional< de Pl<郡i 群i Inspec郡ie Social<, Agen郡iile Jude郡ene de Pl<郡i 群i Inspec郡ie Sociale la noile 
prevederi. FluctuaYiile de personal/resurse umane care s< asigure continuitatea mecanismului 
de plat</ mentenanY< reprezint< o provocare important< în ceea ce prive群te asigurarea 
suportului logistic pentru implementarea reformei propuse. 
 
Recomand<ri specifice de 郡ar<: 
 

(2019) S< sporeasc< acoperirea 群i calitatea serviciilor sociale 群i s< finalizeze reforma venitului 
minim de incluziune. 
(2020) De群i reforma venitului minim de incluziune a fost adoptat< în 2016, aplicarea sa a fost 
amânat< din nou pentru 2021. 
Obiective: 
 
Prin prisma realiz<rii acestor obiective sunt vizate o serie de activit<Yi, precum: analiza 
serviciilor de acordare a beneficiilor de asisten郡< social< 群i a proceselor interne în vederea 
digitaliz<rii; revizuirea legisla郡iei in sensul actualiz<rii, unific<rii 群i simplific<rii procedurilor 
de lucru; proiectarea sistemului informatic si a instrumentelor de digitalizare de la nivelul 
autorit<郡ii administra郡iei; achizi郡ionarea echipamentelor (software, hardware, comunica郡ii) 
pentru digitalizarea serviciilor si a echipamentelor necesare sus郡inerii activit<郡ii/asigurarea 
securit<郡ii datelor; dezvoltarea sistemului informatic (software si hardware); dezvoltare unui 
canal de comunicare in timp real cu cet<郡enii; livrarea si conectarea echipamentelor necesare 
sus郡inerii activit<郡ilor/asigurarea securit<郡ii datelor; dezvoltarea instrumentelor de digitalizare 
si procesare; preg<tirea factorilor decizionali implica郡i în procesul de acordare a beneficiilor 
sociale in sistem digital; campanie de informare si con群tientizare despre procesul de acordare 
si administrare a beneficiilor sociale; achizi郡ie autoturisme electrice pentru activit<郡ile de 
control si verificare a beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale; m<surarea 
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impactului procesului de digitalizare a serviciilor de acordare a beneficiilor de asistenta sociala 
gestionate de ANPIS. 
 
In paralel cu SNIAS, Yinând cont de faptul c<, la nivelul ANPIS se gestioneaz< toate beneficiile 
sociale suportate din bugetul de stat alocat MMPS, se impune existenYa unui sistem informatic 
integrat care s< cuprind< atât componentele VMI cât şi acordarea celorlalte BAS conducând la 
imaginea complet< a sistemului de beneficii ce se acord< unei persoane sau unei familii. Se va 
putea determina astfel atât ansamblul m<surilor de sprijin destinate categoriilor defavorizate 
cât mai ales vor fi disponibile informaYii ce vor sta  la baza stabilirii drepturilor bazate pe 
testarea mijloacelor aşa cum sunt cele din VMI. Dac< SNIAS va permite fluxul informaYional 
al documentelor de la nivelul UAT-urilor la nivelul AJPIS/ANPIS , modernizarea sistemului 
informatic al ANPIS va asigura prelucrarea coerent< a informaYiilor, stabilirea drepturilor şi 
plata acestora precum şi furnizarea datelor statistice necesare în vederea evalu<rii şi 
monitoriz<rii  programelor implementate. 
 
Obiectivele principale ale acestei investitii sunt: 
 

 Dezvoltarea competenYelor profesionale şi administrative a personalului din cadrul 

agen郡iilor jude郡ene de pl<ti şi inspec郡ie social<, respectiv unit<郡i administrativ-

teritoriale, în vederea implement<rii venitului minim de incluziune. 

 Dezvoltarea unui program naYional de instruire a personalului administrativ care s< 

asigure formarea complet< a acestuia in ceea ce prive群te aplicarea Legii 196/2016.  

 Identificarea unui operator economic care s< realizeze o analiz< comprehensiv< a VMI, 

in vederea realiz<rii unui suport de curs adecvat, complet şi accesibil personalului 

administrativ ce va implementa noile prevederi legislative ale VMI. 

 Elaborarea unei curricule de cursuri de instruire a personalului administrativ care s< 

descrie toate noile aspecte legislative. 

 Identificarea unui operator economic care s< asigure logistica necesar< desf<şur<rii 

programului na郡ional de formare profesional< in condiYii optime 

 Creşterea gradului de con群tientizare, intr-un mod accesibil/accesibilizat, a cet<Yenilor 

privind noile prevederi legislative. 

 Cre群terea capacit<郡ii administrative a ANPIS, respectiv a SPS prin digitalizarea si 

gestionarea proceselor de acordare a tuturor beneficiilor de asisten郡< social<, precum si 

a capacita郡ii de reac郡ie rapida in situa郡ii de criza.  

 Dezvoltarea unui sistem informatic, unitar si integrat la nivelul ANPIS, adecvat 群i 

adaptabil la dinamica schimb<rilor specifice reformelor în domeniul asisten郡ei sociale. st
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 Achizi郡ionarea echipamentelor(software, hardware, comunica郡ii) pentru digitalizarea 

serviciilor si a echipamentelor necesare sus郡inerii activit<郡ii/asigurarea securit<郡ii 

datelor.  

 Modificarea legisla郡iei referitoare la modul de acordare a beneficiilor sociale, din 

perspectiva digitaliz<rii.  

 Dobândirea competentelor digitale de c<tre personalul implicat in procesul de acordare 

a beneficiilor de asistenta sociala de la nivelul administra郡iei locale si centrale 

(AJPIS/SPAS). 

 Cre群terea gradului de informare si con群tientizare a cet<郡enilor cu privire la acordarea 

beneficiilor de asistenta sociala utilizând mijloace moderne de digitalizare – campanie 

naYional< de conştientizare şi informare. 

 Achizi郡ia autoturisme electrice utilizate de c<tre Inspectia sociala in controlul si 

verificarea acord<rii beneficiilor de asistenta social si a serviciilor sociale. 

 
Descrierea reformei/investi郡iei 
 
Identificarea de asisten郡< tehnic< adecvat< pentru organizarea unor sesiuni de formare a 
personalului în baza unui program na郡ional de instruire (elaborare curricula cursuri de instruire 
personal) şi elaborarea manualului de formare accesibil tuturor personalului responsabil de 
implementarea VMI. 
 
Programul VMI are acoperire na郡ional<, implicând reprezentan郡i ai administra郡iei publice din 
domeniu de referin郡<: Ministerul Muncii şi Protec郡iei Sociale, Agen郡ia Na郡ional< pentru Pl<ti 
şi Inspec郡ie Social<, reprezentan郡i ai agen郡iilor jude郡ene pentru pl<ti şi inspec郡ie social<. Pentru 
implementarea cu succes a acestei ini郡iative este necesar< formarea întregului personal 
implicat, dat fiind faptul c< legea avut< în vedere reprezint< o abordare inovativ< în domeniul 
beneficiilor de asisten郡< social<. 
 
Astfel, la nivelul Agen郡iei Na郡ional< de Pl<郡i 群i Inspec郡ie Social<, se vor contracta servicii de 
formare pentru asigurarea preg<tirii personalului de la nivelul ANPIS, AJPIS 群i Serviciilor 
Publice de Asisten郡< Social< – prim<rii pentru asigurarea implement<rii cu succes a Venitului 
Minim de Incluziune. Asigurarea unor servicii de informare public< a noilor prevederi privind 
solicitarea de c<tre beneficiari a drepturilor aferente. 
 
Mecanism de implementare 
 
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este responsabil de implementarea investitiei, in 
parteneriat cu Agentia Nationala de Plati si Inspectie Sociala. 
 
 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  
2.V.1 SăCămameし adecpB ｧi deｻi<ieCｨă ecHCHBicăし  

gHcia<ă ｧi iCgmimpｨiHCa<ă 

 

 
 

Calendar de implementare: 
 

Activitate 
Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

Agigpdadea pCpi gigmeB 
iCfHdBamic  

Q2 2024 
BiCigmedp< de degHdm cp amdibpmii iC 
dHBeCip< aH<imici<Hd gHcia<e 

FHdBadea aedgHCa<p<pi iC 
dHBeCip< agigmeCmei gHcia<e  

Q4 2024 
BiCigmedp< de degHdm cp amdibpmii iC 
dHBeCip< aH<imici<Hd gHcia<e 

CaBaaCie de iCfHdBade a 
cemameCi<Hd adiｬiCd gH<icimadea 
beCeficii<Hd gHcia<e  

Q2 2024 
BiCigmedp< de degHdm cp amdibpmii iC 
dHBeCip< aH<imici<Hd gHcia<e 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 
 

Beneficiari direc郡i: personalul Agen郡ia Na郡ional< de Pl<郡i 群i Inspec郡ie Social<, agen郡iile 
jude郡ene pentru pl<ti şi inspec郡ie social<, Serviciile Publice de Asisten郡< Social< – SPAS 
 
Beneficiari indirec郡i: persoanele beneficiare ale sistemului de asisten郡< social< 
 

Buget reform</investi郡ie:  
 

Ajutor de stat: NA 

 

Aceasta platform< electronic< apar郡ine autorit<郡ii publice 群i vine în sprijinul activit<郡ilor ce 
presupun exercitarea atribu郡iilor instituite prin lege, finan郡area nu intr< sub inciden郡a 
legisla郡iei în materia ajutorului de stat. 
 
În plus, platforma va fi realizat< cu respectarea legisla郡iei în vigoare privind achizi郡iile 
publice. 
 

Complementaritatea cu alte componente: 
 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are:  
 
Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  
 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 
 

R.4 Introducerea tichetelor de munc< 群i formalizarea muncii în domeniul lucr<torilor 
casnici 
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Provocare reform</investi郡ie: 
 

 
Munca nedeclarat<, desf<şurat< în afara cadrului legal, nu este evidenYiat< scriptic, fiscalizat<, 
protejat<, asigurat< sau asistat< social, lucr<torul aflându-se la discreYia celui în folosul c<ruia 
presteaz< munca. Principala cauz< a perpetu<rii acestui fenomen îl constituie avantajul 
financiar imediat, ob郡inut atât de angajator, cât şi de persoana care desf<şoar< activitatea la acel 
angajator, generat de sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuYiilor sociale c<tre bugetul 
de stat. 
 
Astfel, munca nedeclarat< implic< un loc de munc< nesigur, cu perspective pe termen scurt, 
f<r< posibilit<郡i de progres profesional, cu salarii mai mici decât cele de pe pia郡a muncii, f<r< 
protec郡ie social<. Efectele negative pentru cei care presteaz< activitate nedeclarat< se manifest< 
inclusiv în pozi郡ia economico-social< precar< în compara郡ie cu salaria郡ii angaja郡i cu forme 
legale. Beneficiarii acestor servicii pl<tesc remunera郡ii mici, de multe ori sub nivelul minim pe 
economie 群i sub nivelul cuvenit pentru vechimea, preg<tirea 群i timpul lucrat de cel în cauz<. 
De asemenea, beneficiarul nu poate avea un control legal asupra salariatului s<u. 
 
Fenomenul muncii nedeclarate afecteaz< întreaga Uniune European<: un Eurobarometru 
special comandat de DG EMPL (februarie 2020) indic< faptul c< 1 din 10 europeni declar< c< 
au achizi郡ionat bunuri 群i servicii prezumate a proveni din munc< nedeclarat<, iar 1 din 3 
europeni cunosc în cercul apropiat o persoan< care lucreaz< la negru. Cele mai frecvent 
achizi郡ionate bunuri sau servicii provin din sectoarele de repara郡ii/renov<ri de locuin郡e (30%), 
coafor 群i cosmetic< (27%), servicii de repara郡ii (19%). La nivelul UE, combaterea muncii 
nedeclarate este un obiectiv important, contribuind la o pia郡< mai echitabil< a muncii.  
 
Efectele muncii nedeclarate sunt extrem de grave pentru economie 群i pentru sistemele sociale: 
(1) submineaz< sustenabilitatea fiscal< 群i colectarea veniturilor la buget, fiind o form< de 
evaziune fiscal< (2) diminueaz< calitatea locurilor de munc< 群i competi郡ia (3) reprezint< o 
form< de dumping social, generând condi郡ii precare de munc<, de s<n<tate 群i siguran郡< în 
munc<, imposibilitatea de a beneficia de asigur<ri sociale 群i de s<n<tate, venituri mai sc<zute. 
 
De群i estim<rile oficiale sunt greu de realizat în sectorul muncii nedeclarate, o evaluare bazat< 
pe Labor Input Method (aportul de for郡< de munc< nedeclarat<) realizat< de Comisia European< 
în 2017 indic< faptul c< România, al<turi de Polonia 群i Lituania, sunt statele cu cea mai mare 
valoare estimat< a muncii nedeclarate din totalul for郡ei de munc<, peste 25% din valoarea brut< 
ad<ugat< generat< de tot sectorul privat. Formele cele mai frecvent întâlnite de munc< 
nedeclarat< în România sunt serviciile prestate la domiciliu (menaj, îngrijire copii sau b<trâni) 
群i în sectorul construc郡iilor. De asemenea, 群i în activit<郡ile sezoniere agricole se folose群te pe 
scar< larg< munca nedeclarat<.  
 
În ceea ce prive群te categoriile de persoane care presteaz< astfel de activit<郡i sunt vizate, prin 
aceast< reform<, tinerii, 群omerii, inclusiv femei, dar 群i cet<郡eni români care au desf<群urat în 
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str<in<tate activit<郡i similare 群i care, în contextul pandemiei de Covid -19 au revenit în 
România. 
 
Datele statistice arat< faptul c< România are una dintre cele mai sc<zute rate de participare la 
for郡a de munc< din UE, iar procentul tinerilor care nu sunt încadra郡i profesional 群i nici nu 
urmeaz< niciun program educa郡ional sau de formare (NEET), care era de 16,6 % în 2020, este 
unul dintre cele mai ridicate din UE. În anul 2020, rata de activitate (în rândul persoanelor în 
vârst< de munc<: 15 群i 64 de ani) era de 69,2%, rata de ocupare la aceea群i categorie de vârst< 
fiind de 65,6% cu un ecart dintre rata de ocupare la b<rbaYi 群i rata de ocupare la femei de 19,3 
puncte procentuale. 
 
Cu toate c< dinamica pie郡ei for郡ei de munc< este pozitiv<, ocuparea for郡ei de munc< ajungând 
la un nivel record de 70,8 % în anul 2020 (în rândul persoanelor cu vârste între 20 群i 64 de ani), 
rata 群omajului la 5% (date Eurostat) iar rata 群omajului înregistrat la 3,38%, rata de inactivitate 
r<mâne ridicat<, respectiv de 39,09%.  
 
De asemenea, în anul 2020, din rândul populaYiei inactive în vârst< de 15-74 ani (5760,3 mii 
persoane), 117,9 mii persoane f<ceau parte din forYa de munc< potenYial< adiYional< (în cre群tere 
cu 2,1 mii fa郡< de anul precedent), din care 117,4 mii erau disponibile s< înceap< lucrul, dar nu 
c<utau un loc de munc<. În anul 2020, raportul procentual dintre aceast< categorie de persoane 
şi populaYia activ< a fost de 1,3%. Doar un num<r nesemnificativ de persoane care f<ceau parte 
din forYa de munc< potenYial< adiYional< deşi c<utau un loc de munc<, nu erau disponibile s< 
înceap< lucrul. Dintre persoanele ce f<ceau parte din forYa de munc< potenYial< adiYional<, 68,5 
mii persoane locuiau în mediul rural, 69,5 mii persoane erau femei. Dintre persoanele care 
alc<tuiesc forYa de munc< potenYial< adiYional< în anul 2020 (117890 persoane), 47,78% aveau 
nivel de instruire sc<zut (56335 persoane), iar diferen郡a o reprezint< persoane cu nivel mediu 
de instruire. 
 
Totodat<, ponderea persoanelor subocupate în totalul populaYiei active a fost în anul 2020 de 
1,9% (cu 0,2 puncte procentuale mai sc<zut< decât în anul precedent), iar 171,0 mii persoane 
ocupate cu program parYial doreau şi erau disponibile s< lucreze mai multe ore decât în prezent, 
fiind considerate persoane subocupate. Aceast< categorie de persoane a reprezentat 1,9% din 
populaYia activ<, 2,0% din populaYia ocupat< şi 29,4% din num<rul total al persoanelor care 
lucrau cu program de lucru parYial.  
 
Potrivit Institutului Na郡ional de Statistic<, la începutul anului 2020, resursele de munc< au fost 
de 12198,3 mii persoane, reprezentând 63,1% din populaYia total< a Y<rii.  
 
În ceea ce prive群te 群omerii de lung< durat<, în prezent, aproximativ 100 000 de 群omeri de lung< 
durat< sunt înregistra郡i la serviciile publice de ocupare a for郡ei de munc<.  
 
O alt< categorie de poten郡iali prestatori ai activit<郡ilor casnice este reprezentat< de femeile care 
au responsabilit<郡i de îngrijire fa郡< de persoane dependente 群i pentru care insuficien郡a 
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structurilor 群i a serviciilor de îngrijire a copiilor se num<r< printre factorii care afecteaz< 
participarea acestora pe pia郡a for郡ei de munc<, în special în zonele rurale.  
 
 
Recomand<ri specifice de 郡ar<: 
 

(2019) Politicile active în domeniul pie郡ei for郡ei de munc< ofer< un r<spuns limitat la nevoile 
pie郡ei for郡ei de munc<, m<surile fiind axate în principal pe oferirea de stimulente financiare, 
mai degrab< decât pe abord<ri personalizate, globale. 
 
(2019) Economia informal< reprezint<, prin m<rimea sa, o provocare suplimentar< pentru 
respectarea obliga郡iilor fiscale, iar nivelurile ridicate ale muncii nedeclarate priveaz< bugetul 
de stat de resurse semnificative. 
 
(2020) Se preconizeaz< c< s<r<cia 群i excluziunea social<, inclusiv s<r<cia în rândul (...) 
persoanelor încadrate în munc<, precum 群i inegalitatea veniturilor vor cre群te, afectând cel mai 
mult grupurile vulnerabile precum lucr<torii cu contracte atipice, lucr<torii nedeclara郡i, 
lucr<torii independen郡i, romii, persoanele cu handicap, persoanele în vârst< 群i persoanele f<r< 
ad<post.  
 

Obiective:  

 

Reforma propus< const< în introducerea tichetelor de munc< pentru formalizarea muncii în 
domeniul lucr<torilor casnici, prin elaboarea unui act normativ, reglementare care are 
urm<toarele obiective: 
 
- combaterea activit<郡ilor  de munca nedeclarata din economia informal< în sectorul 

serviciilor casnice 群i cre群terea veniturilor la bugetul de stat; 

- cre群terea nivelului de ocupare a for郡ei de munc< în rândul grupurilor 郡int< care sunt la 

distan郡< de pia郡a for郡ei de munc< formal< (în special a persoanelor cu nivel de calificare 

redus), inclusiv prin folosirea formelor atipice de munc<, precum activit<郡ile desf<群urate 

în gosp<d<riile private 群i remunerate exclusiv prin tichete de munc< ;  

- activarea for郡ei de munc< sub-utilizate, în sensul schimb<rii statutului persoanelor 

subocupate 群i a for郡ei de munc< ponten郡ial< adi郡ional< în for郡< de munc< activ< 群i 

îmbun<t<郡irea bun<st<rii în rândul acestora;  

- cre群terea ratei de participare a for郡ei de munc< 群i a productivit<郡ii popula郡iei active, datorit< 

reducerii obliga郡iilor în gospod<rie; 

- îmbun<t<郡irea ratei de participare a forYei de munc< feminine, ca 群i indicator important al 

condiYiei femeii în cadrul unei economii de piaY<; 

- crearea unui echilibru mai bun între via郡a profesional< 群i cea privat< la nivelul familiilor; 
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- cre群terea veniturilor la bugetul de stat; 

- sporirea nivelui de protec郡ie social< prin facilitarea introducerea în sistemul asigur<rilor 

de s<n<tate si sistemul de asigurare sociala a popula郡iei 郡int<. 

 
 

Descriere reform</investi郡ie: 
 

Prin instituirea sistemului de tichete de munc< se va opera郡ionaliza un sistem de stimulare a 
ocup<rii for郡ei de munc< formale, prin aducerea în economia fiscalizat< a activit<郡ii desf<群urate 
în cadrul gospod<riilor de persoane str<ine acestora. 
 
În prezent, se estimeaz< c< 200.000 de persoane presteaz< astfel de activit<郡i, iar reforma 
propus< are în vedere pe lâng< scoaterea din zona economiei gri 群i negre 群i asigurarea unei 
protec郡ii sociale adecvate pentru aceste persoane, în prezent, acestea nebeneficiind de o astfel 
de protec郡ie. 
 
Reforma vizeaz< instituirea unui sistem de plat< 群i eviden郡< a persoanelor care desf<群oar< 
activit<郡i casnice în baza unor tichete de munc<, cump<rate de utilizator 群i preschimbate ulterior 
în bani de c<tre beneficiar, dup< re郡inerea contribu郡iilor aferente, în acest fel persoana 
respectiv< dobândind calitatea de asigurat în sistemul de asigur<ri sociale 群i de s<n<tate. 
 
Reforma va fi implementat<, gradual, în perioada 2021-2026 群i va consta în asigurarea cadrului 
legal, inclusiv în ceea ce prive群te unit<郡ile autorizate s< emit< tichetele de munc<, dar 群i 
opera郡ionalizarea  unei platformei gestionat< de ANOFM, prin structurile sale teritoriale 
 
Interven郡ia urm<re群te introducerea instrumentului denumit tichet de munc< drept m<sur< de 
combatere a muncii nedeclarate (activit<郡i derulate în economia informal< -  produc郡ie de 
bunuri sau servicii cu caracter informal, nedeclarate 群i nefiscalizate), cu implementare gradual< 
în perioada 2021 - 2026, pentru un num<r de 200.000 de lucr<tori din sectoarele serviciilor 
prestate la domiciliu (menaj, alte activit<郡i domestice) derulate de persoane fizice.  
 
Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale va ini郡ia aprobarea unui act normativ, prin care se va 
reglementa desf<群urarea activit<郡ilor casnice de c<tre o persoan< fizic< având calitatea de 
prestator casnic în folosul unei alte persoane fizice denumit< beneficiar de servicii casnice. 
 
Activitate casnic< desf<群urat< va fi definit< ca 群i munca realizat< în folosul unei gospod<rii de 
c<tre un prestator casnic – persoan< fizic<, care are capacitate de munc< 群i care desf<群oar< 
activit<郡i casnice la domiciliu sau într-o gospod<rie în schimbul unei remunera郡ii acordat< 
exclusiv sub form< de tichete de munc<. Tichetul de munc<  va fi reglementat ca un bon valoric, 
cu regim special, destinat pl<郡ii contravalorii activit<郡ilor casnice efectuate de c<tre prestatorul 
casnic 群i va con郡ine elemente  specifice de siguran郡<, serie 群i num<r unic, care va  permite 
individualizarea 群i urm<rirea acestuia, cu o valoare nominal< de 15 lei, care poate fi modificat< 
pe parcurs prin hot<râre de guvern. Acesta va putea putea fi folosit exclusiv pentru a fi 
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preschimbat în numerar la agen郡iile pentru ocuparea for郡ei de munc< jude郡ene, precum 群i a 
municipiului Bucure群ti din subordinea Agen郡iei Na郡ionale pentru Ocuparea For郡ei de Munc<, 
neurmând s< fie transferabile 群i ar putea fi utilizate numai de c<tre prestatorul casnic. În actul 
normativ se preconizeaz< reglementarea preschimb<rii tichetului de munc< în numerar în 
maximum 60 de zile de la data la care a fost prestat< activitatea casnic<. 
  
Ca m<sur< de stimulare a prestatorului casnic, actul normativ va prevede masuri de natura 
financiara menita sa creasca atractivitatea atat pt beneficiar, cat si pt prestator 
 
Mecanism de implementare:  
 
Beneficiarul care achizi郡ioneaz< tichete de munc< suport< doar valoarea nominal< a acestora, 
costul de tip<rire fiind suportat de agen郡iile pentru ocuparea for郡ei de munc< care contracteaz< 
emiterea acestora. Acesta are obliga郡ia de a valorifica tichetul de munc< în maximum 12 luni 
de la data achizi郡ion<rii acestuia. 
 
În vederea emiterii tichetelor de munc<, agen郡iile de ocupare a for郡ei de munc< prin achizi郡ie 
public< vor contracta unit<郡ile emitente, autorizate de Ministerul FinanYelor în acest sens, în 
condi郡iile legii.  Beneficiarul va cump<ra tichetele de munc< necesare de la agen郡iile de ocupare 
a for郡ei de munc< cu care va remunera activitatea casnic< desf<群urat< de prestatorul casnic. 
Preschimbarea tichetului de munc< se va realiza < în cadrul agen郡iilor de ocupare de c<tre 
prestatorul casnic, moment în care acesta va fi înregistrat în platforma electronic< cu datele 
personale de identificare. De asemenea, la schimbarea tichetului de munc< în numerar, 
agen郡iile pentru ocuparea for郡ei de munc< vor re郡ine 群i achita în numele prestatorului casnic 
contribu郡iile sociale obligatorii 群i impozitul pe venit datorat de prestatorul casnic 群i vor 
eviden郡ia în platform< pl<郡ile realizate. 
 
Responsabilul de implementarea acestei reforme este Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale 群i 
Agen郡ia Na郡ional< de Ocupare a For郡ei de Munc<. 
 
Calendar de implementare: 
 

Activitate 
Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

AadHbadea <egig<aｨiei adiｬiCd 
fHdBa<iｻadea BpCcii adiC iCmdHdpcedea 
micheme<Hd de BpCcă aeCmdp <pcdămHdii 
cagCici は<egeねOUGひ 

Q1 2022 

MiCigmedp< de degHdm cp amdibpｨii 
îC dHBeCip< aH<imici<Hd îC 
dHBeCip< fHdｨei de BpCcă ｧi 
iCgmimpｨii<Hd 
cHHddHCameねgpbHddHCame 
gaecifice 

AadHbadea HG a CHdBe<Hd adiｬiCd 
pmi<iｻadea micheme<Hd de BpCca aeCmdp 
<pcdămHdii cagCici 

Q2 2022 

BiCigmedp< de degHdm cp amdibpｨii 
îC dHBeCip< aH<imici<Hd îC 
dHBeCip< fHdｨei de BpCcă ｧi 
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iCgmimpｨii<Hd 
cHHddHCameねgpbHddHCame 
gaecifice 

 

 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 
 

Beneficiarii direc郡i sunt: ministerul de resort cu atribu郡ii în domeniul politicilor în domeniul 
for郡ei de munc< 群i institu郡iilor coordonate/subordonate specifice 
 
Beneficiarii indirec郡i: persoane fizice din domeniul casnic 
 

Buget reform</investi郡ie:  
 

Ajutor de stat: NA  

 

Reforma presupune modificarea legislativ< ca urmare a exercit<郡ii atributului statului de 
reglementare în domeniul formaliz<rii muncii 群i prin urmare nu sunt incidente prevederile în 
materie de ajutor de stat. În ceea ce prive群te investi郡iile subsumate reformei a se vedea sec郡iunea 
de mai jos. 
 

Complementaritatea cu alte componente:  
 
Componenta prin m<surile de formalizare de instituire a tichetelor este complementar< cu 
reforma fiscal< 群i digitalizarea sistemului ANAF, implicit cu m<surile de cre群tere a colect<rii 
bugetare 群i de conformare voluntar<. Platforma propus< este complementar< cu elementele 
aferente cloudului guvernamental 群i cu m<surile de debirocratizare a mediului de afaceri prin 
oferirea de servicii publice digitale, simplificate. 
 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are:  
 

Bugetul de stat 
 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  
 

Reforma va contribui la respectarea principiilor promovate de c<tre Pilonul social european 
astfel: 
 

 va fi promovata egalitatea de tratament 群i de 群anse între femei 群i b<rba郡i în toate 

domeniile, inclusiv în ceea ce prive群te participarea pe pia郡a for郡ei de munc< a st
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persoanelor din domeniul casnic, asigurându-se prin formalizarea muncii inclusive 

respectarea condi郡iilor de angajare. 

 Femeile 群i b<rba郡ii au dreptul la remunerare egal< pentru munc< de valoare egal<, iar 

acest aspect va fi promovat prin reforma propus< de formalizarea 群i de transformare a 

economiei informale.  

 Egalitatea de 群anse a grupurilor subreprezentate pe pia郡a muncii este încurajat< prin 

reforma propus< avand în vedere c< se adreseaz< în special unor categorii de persoane 

cu un nivel redus de competen郡e, accentuându-se aparteneta acestora la grupuri 

defavorizate (eg. femei, romi, persoane cu dizabilit<郡i) 

 Prin formalizarea raporturilor de munc< se vor transparentiza 群i condi郡iile de munc<, se 

va asigura posibilitatea unor remunera郡ii echitabile care s< asigure un nivel de trai 

decent, care s< poat< r<spund< necesit<郡ilor lucr<torului 群i ale familiei acestuia, s<r<cia 

persoanelor încadrate în munc< fiind astfel preîntâmpinat<.  

 Prin formalizarea muncii, lucr<torii vor beneficia de prevederile legale în vigoare legate 

de protec郡ia muncii.  

 Se va promova ca persoanele cu responsabilit<郡i de îngrijire a copiilor/persoanelor la 

domiciliu s< dispun< de concediu adecvat, la formule flexibile de lucru.  

 Stimularea formaliz<rii muncii în domeniul casnic este coroborat< inclusiv cu 

promovarea dreptului de protec郡ie a s<n<t<郡ii 群i securit<郡ii în munc< 群i cu dreptul la 

protec郡ia datelor cu caracter personal în cadrul raporturilor de munc<. 

 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 
 

I.4.  Opera郡ionalizarea introducerii tichetelor de munc< în domeniul lucr<torilor casnici 
 

Provocare reform</investi郡ie: 
 

Reforma vine sa rezvolve o problema existenta iar implementarea presupune crearea 
mecanismelor logistice si de operare care sa asigure utilizarea instrumentelor de plata – 
tichetele  de munc<. 
 
Principalele provoc<ri sunt reprezentate de catre: 
 
- accesarea facil<  a tichetelor de munc<, inclusiv în ceea ce prive群te proximitatea institu郡iei de 

unde se achizi郡ioneaz<, respectiv a institu郡iei care le preschimb< pe acestea în suma echivalent<; 

- utilizarea extins< de c<tre beneficiari a tichetelor de munc<, cu prioritate, în raport cu 

utilizarea unor alte sisteme care ar presupune plata direct< prin numerar sau factur<; 
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- promovare noii forme de munc< sub aspectul convingerii grupului 郡int< de avantajele pe care 

le aduce atât din perspectiva cererii, cât 群i a ofertei de servicii casnice, concomitent cu stabilirea 

unui nivel ridicat de încredere într-un sistem oficial, recunoscut, care s< fie integrat în 

obiceiurile popula郡iei; 

- necesitatea digitalizarii sistemului de vouchere 

- nevoia de informare a publicului pentru eficienta reformei – cresterea impactului in 

formalizarea acestui tip de ocupatie – din zona lucratorilor casnici (de dezvoltat) 

- posibila reticien郡a a beneficiarilor 群i prestatorilor fa郡< de noua form< de prestare a activit<郡ilor 

casnice poate fi comb<tut< printr-o campanie de promovare eficient<, desf<群urat< prin mai 

multe canale media 群i de c<tre diferite personalit<郡i cu imagine pozitiv< în rândul publicului 

郡int<.  

- necesitatea unui vector principal de promovare a noii m<suri pot fi, de asemenea, conducerile 

MMPS 群i ANOFM, precum 群i directorii executivi ai agen郡iilor jude郡ene pentru ocuparea for郡ei 

de munc<, respectiv a municipiului Bucure群ti. 

 

Recomand<ri specifice de 郡ar<: 
 

(2019) Economia informal< reprezint<, prin m<rimea sa, o provocare suplimentar< pentru 
respectarea obliga郡iilor fiscale, iar nivelurile ridicate ale muncii nedeclarate priveaz< bugetul 
de stat de resurse semnificative. 
 
(2020) Se preconizeaz< c< s<r<cia 群i excluziunea social<, inclusiv s<r<cia în rândul (...) 
persoanelor încadrate în munc<, precum 群i inegalitatea veniturilor vor cre群te, afectând (…) 
lucr<torii nedeclara郡i, lucr<torii independen郡i, romii, persoanele cu handicap, persoanele în 
vârst< 群i persoanele f<r< ad<post.  
 
(2019) S< se asigure c< ini郡iativele legislative nu submineaz< securitatea juridic<, .(..) prin 
evalu<ri efective ale impactului 群i prin simplificarea procedurilor administrative. 
 

Obiectiv:  
 
În anul 2021 va fi stabilit cadrul legislativ 群i normele metodologice de aplicare a actului 
normativ de reglementare a activit<郡ii prestatorului casnic, remunerat< în tichete de munc<. 
Pentru opera郡ionalizarea noii prevederi legislative, este necesar< dezvoltarea 群i implementarea 
unei platforme, pe care s< o utilizeze 群i gestioneze ANOFM, prin agen郡iile teritoriale pentru 
ocuparea for郡ei de munc<, precum 群i achizi郡ia tichetelor de munc<.Totodat<, este necesar< 
asigurarea instruirii corespunz<toare a personalului care va utiliza platforma men郡ionat<. 
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În anul 2023, platforma va deveni opera郡ional<, iar prevederile actului normativ vor putea fi 
puse în aplicare. 
 
Astfel, ANOFM va crea 群i dezvolta o platform< digital< având ca scop: 
 
- calculul, virarea 群i eviden郡a contribu郡iilor sociale obligatorii 群i a impozitului pe venit, re郡inute 

群i virate pentru a fi pl<tite, datorate de prestatorii casnici; 

- gestionarea acord<rii contravalorii tichetelor de munc< fie cash, fie prin transfer bancar într-

un cont indicat de prestator; 

- gestionarea num<rului tichetelor de munc< vândute 群i a num<rului de beneficiari- 

cump<r<tori; 

-  monitorizarea integr<rii pe pia郡a muncii a prestatorilor casnici. 

- pentru implementarea acestei ini郡iative este nevoie de implicarea structurilor teritoriale ale 

ANOFM de o manier< în care s< se asigure o acoperire teritorial< cât mai mare, respectiv în 

toate cele 42 de agen郡ii jude郡ene pentru ocuparea for郡ei de munc<, respectiv a municipiului 

Bucure群ti 群i cele 156 agen郡ii locale/puncte de lucru de la nivel na郡ional, facilitându-se astfel 

accesul beneficiarilor, dar 群i a prestatorilor la punctele de cump<rare, respectiv preschimbare a 

tichetelor de munc<. Pentru aceasta este necesar< opera郡ionalizarea unei platforme care: 

- s< realizeze calculul, virarea 群i eviden郡a activit<郡ii desf<群urate de personalul casnic, mai ales 

în ceea ce prive群te virarea contribu郡iilor aferente sistemului de asigur<ri sociale 群i de s<n<tate, 

precum 群i a impozitului pe venit 

- s< gestioneze acordarea contravalorii tichetelor de munc< fie cash, fie prin transfer bancar 

într-un cont indicat de prestator; 

- s< gestioneze num<ru tichetelor de munc< vândute 群i a num<rului de beneficiari- cump<r<tori; 

- s<  monitorizeze integrarea pe pia郡a muncii a prestatorilor casnici. 

 
Campania de informare propusa este necesara pentru atingerea efectelor scontate, astfel la 
nivelul acestei masuri de investitii sunt propuse complementar urmatoarele obiective: 
 
- informarea publicului郡int<  cu privire la noua m<sur< 群i la avantajele utiliz<rii acesteia –atât 

pentru beneficiar, cât 群i pentru prestator, prin transmiterea de mesaje adaptate fiec<rei categorii 

în parte; 

- utilizarea diferitelor canale media; 

- promovarea m<surii la atât la nivel local, cât 群i na郡ional, inclusiv în cadrul burselor de locuri 

de munc< organizate de AJOFM; 

- cre群terea constant< a num<rului de beneficiari 群i de prestatori. 
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Descriere reform</investi郡ie: 
 

Investitia const< în dezvoltarea platformei digitale necesare pentru opera郡ionalizarea aplic<rii 
modific<rilor legislative privind introducerea tichetelor de munc<. 
 
Institu郡ia beneficiara va derula procedura de achizi郡ie public< pentru dezvoltarea platformei 
respective 群i pentru achizi郡ionarea de echipamente IT necesare asigur<rii utiliz<rii acesteia, 
coroborat cu asigurarea elementelor de securitate digital<, de acces 群i de prelucrarea datelor cu 
caracter personal.  
 
De asemenea, se va asigura interconectarea platformelor respective 群i posibilitatea schimbului 
securizat de date cu alte baze de date incluse in cadrul componentei de cloud guvernamental. 
Astfel, achizi郡iile vor avea în vedere serviciile de concepere 群i realizare a platformei IT atât 
software, cât 群i dotarea cu echipamentele IT necesare gestion<rii acesteia. 
 
Mecanism de implementare:  
 

Interven郡ia urm<re群te introducerea instrumentului denumit tichet de munc< drept m<sur< de 
cre群tere a ocup<rii formale 群i  de cre群tere a veniturilor la bugetul de stat prin reglementarea 
activit<郡ii desf<群urate în cadrul gospod<riilor de persoane fizice ), cu implementare gradual< în 
perioada 2021 - 2026, pentru un num<r de 100.000 de lucr<tori din sectoarele serviciilor 
prestate la domiciliu derulate de persoane fizice. Raportat la num<rul persoanelor care nu au 
un venit stabilit, rezultat dintr-o activitate lucrativ< formal<, m<sura tichetelor de munc< ar 
aduce în economie un num<r semnificativ de persoane, contribuind astfel la reducerea ratei 
群omajului 群i la cre群terea nivelului de trai, dar 群i la un impact bugetar pozitiv prin plata 
contribu郡iilor sociale 群i de s<n<tate aferente acestor tichete. La finalul prest<rii serviciilor 
stabilite de comun acord, pe baza num<rului de ore de munc< lucrate, beneficiarul va înmâna 
prestatorului num<rul de tichete de munc< aferent valorii serviciului prestat, iar prestatorul va 
putea preschimba în bani tichetele de munc< în cadrul structurilor teritoriale ale Agen郡iei 
Na郡ionale pentru Ocuparea For郡ei de Munc<. 
 
Pentru a oferi infrastructura necesar< eviden郡ei prestatorilor casnici este necesar< 
implementarea unei platforme digitale care s< faciliteze 群i automatizeze procesele de calcul a 
contribu郡iilor sociale obligatorii, precum 群i cele de înregistare a prestatorilor casnici 群i a 
beneficiarilor. Solu郡ia complet< de gestionare a acestor informa郡ii trebuie s< urmareasc< bunele 
practici în materie de implementare a unei platforme centralizate. Astfel, platforma va con郡ine 
o component< central< de stocare, procesare si raportare a datelor (server) la nivelul institu郡iei 
centrale (ANOFM) 群i calea de acces la functionalit<郡ile platformei pentru structurile teritoriale 
ale ANOFM, respectiv interfa郡a WEB. 
 
În ceea ce prive群te securitatea datelor în situa郡ia acces<rii interfe郡ei web,  AJOFM-urile se vor 
autentifica fie folosind un nume de utilizator si parole, fie prin integrarea cu serviciul de 
autentificare curent spre a oferi single-sign-on (SSO). Astfel, în cazul autentific<rii cu nume 
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de utilizator 群i parola, parola trebuie s< întruneasc< reguli de complexitate ridicat< (minimum 
8 caractere, minimum un caracter special, minimum un caracter majuscul, minimum o cifr<), 
iar parola nu va fi salvat< în clar la nivelului componentei centrale (a bazei de date la nivelul 
serverului) 群i va fi folosit un hash al acesteia. De asemenea, se vor implementa reguli de 
gestiune a parolei: schimbarea obligatorie a acesteia la prima autentificare; obligativitatea 
reînnoirii acesteia la fiecare 6 luni. Totodat<, conexiunea între interfa郡a WEB 群i server va fi 
una securizat< folosing protocolul HTTPS (HyperText Transfer Protocol/Secure).  
 
Principalele functionalit<郡i vor consta în principal din: 
a) Interfa郡a web care va oferi o modalitate facil< 群i automatizat< de introducere spre înregistrare 

a datelor, precum: 

- date de identificare ale prestatorului casnic vor fi preluate automat în sistem prin 

introducerea în cititor a actului de identitate; 

- num<rul de tichete predate pentru a fi preschimbate în numerar; 

- valoarea tichetului (câmp needitabil - read-only field), aceasta fiind configurat< la 

nivelul componentei centrale (a serverului) de c<tre ANOFM 群i afi群at< în interfa郡a web;  

- calculul automat al contribu郡iilor 群i impozitului calculate la valoarea total< a tichetelor 

de munc<, depuse potrivit formulelor de calcul stabilite 群i actualizate, dac< este cazul, 

prin actul normativ de reglementare,  群i configurate la nivelul componentei 

centrale/serverului (spre a evita eroarea uman< de calcul); 

- suma net< care îi revine prestatorului casnic în urma re郡inerii contribu郡iilor 群i 

impozitului pe venit datorate, datorate potrivit actului normativ de reglementare.  

- virarea în contul bancar indicat al sumei nete îi revine prestatorului casnic în urma 

re郡inerii contribu郡iilor 群i impozitului pe venit datorate, dac< solicit< acest serviciu; 

- eviden郡a beneficiarilor 群i prestatorilor care au achizi郡ionat, respectiv utilizat tichete de 

munc<. 

 
b) Cererea de înregistrare a acestor date va fi transmis< serverului, prin intermediul interfei 
web, împreun< cu datele de identificare ale AJOFM-ului 群i angajatului care înregistreaz< 
datele, precum 群i o stampil< temporar< (data înregistr<rii în sistem). Serverul va înregistra/stoca 
datele împreun< cu un num<r de înregistrare generat, num<r de înregistrare pe care il va raporta, 
prin intermediul interfetei WEB, si AJOFM-ului. Ca urmare a înregistr<rii datelor, platforma 
va genera automat un formular în care s< fie prezentate datele de identificare ale prestatorului 
casnic, o stampil< temporar< (ora 群i data la care s-a f<cut preschimbarea tichetelor în numerar), 
suma net< primit< de prestator, num<rul de înregistrare 群i o defalcare a sumei brute prin 
eviden郡ierea impozitului 群i contribu郡iilor re郡inute). 
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Interfa郡a WEB dedicat< structurilor teritoriale ale ANOFM poate avea 群i capacitate limitat< de 
raportare astfel încât aceasta s< poat< oferi date agregate despre pl<郡ile efectuate de prestatorul 
casnic considerând datele de identificare ale acestuia. 
 
La nivelul ANOFM datele vor fi centralizate 群i stocate într-o baz< de date ata群at< platformei, 
pe server. Principala func郡ionalitate a bazei de date va fi agregarea datelor spre consultare de 
c<tre ANOFM, agregare care poate fi f<cut< dinamic pe baza unor criterii prestabilite, precum 
UAT-ul în care sunt înregistra郡i prestatorii casnici, dar 群i beneficiarii, clasificarea pe  sexe sau 
vârst< a acestora. 
 
O functionalitate secundar< este configurarea platformei astfel încât s< fie prev<zute câmpuri 
editabile la nivel de ANOFM, pentru a fi stabilite valorile fixe prev<zute de actul normativ 
precum 群i modificarea acestora în situa郡ia în care aceste valori sunt majorate/diminuate, potrivit 
actelor normativ de reglementare). Prin cadrul legislativ vor fi stabilite atât valoarea fix< a 
tichetului de munc< precum 群i formulele de calcul a contribu郡iilor sociale 群i impozitului pe 
venit datorate de prestatorul casnic. 
  
Pentru utilizarea platformei, este necesar< asigurarea unei instruiri specifice pentru personalul 
agen郡iilor de ocupare a for郡ei de munc< care vor avea responsabilit<郡i în gestionarea tichetelor 
de munc<.  
 
MMPS/ANOFM vor derula campania de informare prin care se va populariza m<sura, dar se 
vor face cunoscute 群i avantajele utiliz<rii tichetelor de munc<. Se va urm<ri cooptarea în cadrul 
campaniei de persoane publice care pot face publicitate/populariza m<sura. 
 
Investi郡ia în platform< va trebui realizat< imediat dup< aprobarea cadrului de reglementare a 
acestei activit<郡i astfel încât s< poat< deveni opera郡ional<. Astfel, demersurile trebuie demarate 
în anul 2021. În paralel trebuie demarate demersurile pentru selectarea furnizorului de tichete 
群i procesul de tip<rire a acestuia, precum 群i campania de informare pentru a putea atinge 
efectele scontate. 
 
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca sunt responsabili de implementarea investiilor aferente: contractarea  
dezvolt<rii unei platforme de gestionare a tichetelor de munc<, asigurarea contractarii 
serviciilor de instruire personalului AJOFM privind utilizarea acesteia, contractarea serviciilor 
privind desfasurarea campaniei de informare si publicitate. 
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Calendar de implementare: 
 

Activitate 
Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

OaedaｨiHCa<iｻadea iCmdHdpcedii 
micheme<Hd de BpCcă îC dHBeCip< 
<pcdămHdi<Hd cagCici 

Q4  2023 

MiCigmedp< de degHdm cp amdibpｨii îC 
dHBeCip< aH<imici<Hd 
gHcia<eねiCgmimpmia cp amdibpmii <ega<e 
aeCmdp HaedamiHCa<iｻadea 
iCmdHdpcedii mic:eme<Hd de BpCca 

 

Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 
 

Beneficiarii directi: Ministerul de resort cu atribu郡ii în domeniul politicilor sociale/institutia cu 
atributii legale pentru operationalizarea introducerii ticketelor de munca 
 
Beneficiarii indirecti: persoanele fizice/juridice care beneficiaza de introducerea tichetelor de 
munc< în domeniul lucr<torilor casnici 
 
Buget reform</investi郡ie:  
 

Ajutor de stat: NA 

 
Aceasta platform< electronic< apar郡ine autorit<郡ii publice 群i vine în sprijinul activit<郡ilor ce 
presupun exercitarea atribu郡iilor instituite prin lege, finan郡area nu intr< sub inciden郡a 
legisla郡iei în materia ajutorului de stat. 
 
În plus, platforma va fi realizat< cu respectarea legisla郡iei în vigoare privind achizi郡iile 
publice. 
 

Complementaritatea cu alte componente: 

Investi郡iile sunt integrate 群i complementare cu cele din cadrul cloud-ului guvernamental 群i cele 
legate de digitalizarea ANAF. Cu toate acestea, ele sunt bugetate în cadrul acestei componente, 
fiind direct legate de mediul de afaceri. 

 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are:  
 

In ceea ce prive群te alte programe finan郡ate din fonduri europene sau de la bugetul de stat, 
complementaritatea poate fi analizat< pe zona de asisten郡< tehnic<, unde se pot avea în vedere 
dezvoltarea de platforme publice pentru digitalizarea unor activit<郡i ale administra郡iei publice 
care s< ajute la implementarea programelor respective. 
 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  
2.V.1 SăCămameし adecpB ｧi deｻi<ieCｨă ecHCHBicăし  

gHcia<ă ｧi iCgmimpｨiHCa<ă 

 

 
 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  
 

A se vedea sec郡iunea similar< aferent< R.4. De asemenea, prin digitalizarea serviciilor publice 
destinate persoanelor fizice 群i agentilor economici, rezultate ca urmare a reformei 群i investi郡iei 
aferente se va asigura accesul nediscriminatoriu întreprinderilor/persoanelor fizice pe pie郡a 
formal< a for郡ei de munc<, oferind inclusiv facilit<郡i pentru asigurarea accesului persoanelor cu 
dizabilit<郡i, in accesarea platformelor digitale 
 

Contribu郡ia la ini郡iativele emblematice sau alte strategii ale UE: 

Indirect investi郡ia aferent< reformei contribuie la noua Strategie UE pentru IMM (2020) ca 
baz< pentru reducerea sarcinilor administrative. De asemenea, m<sura contribuie la Strategia 
anual< a UE pentru 2021 privind cre群terea durabil< avâand în vedere contribu郡ia la tranzi郡ia 
digital< 群i la ini郡iativa emblematic< pentru a sprijini o redresare solid< - Modernizarea în 
cadrul c<reia principalele servicii publice digitale ar trebui s< fie modernizate 群i accesibile 
tuturor.  

 

R.5 Modernizarea legisla郡iei privind economia social<  
 
Provocare reform</investi郡ie: 
 

Economia social< se confrunt< cu provoc<ri semnificative. În România impactul 
întreprinderilor sociale r<mâne marginal. Actualele cadre juridice 群i de politic< nu valorific< 
poten郡ialul întreprinderilor sociale de a inova 群i de a contribui la obiectivele de mediu.  
 
Întreprinderile sociale ofer< un r<spuns adaptat la aceste probleme sociale complexe. Aceste 
întreprinderi creeaz< locuri de munc< 群i oportunit<郡i de angajare pentru tinerii afla郡i în situa郡ii 
de risc, pentru femei 群i persoane cu dizabilit<郡i, oferindu-le instruire profesional< teoretic< 群i 
practic<, preg<tire pentru locul de munc< 群i mentoratul necesar pentru a intra pe pia郡a muncii 
群i a avea o carier< pe termen lung, într-un post decent. Ele dezvolt< modele de afaceri care 
îmbun<t<郡esc calitatea produselor 群i a serviciilor, majoreaz< volumele de vânz<ri, optimizeaz< 
procesele de produc郡ie 群i ofer< acces pe pia郡<, majorând semnificativ volumul veniturilor 
înregistrate de micii produc<tori 群i artizani. 
 
De群i nu vor putea fi salvate toate locurile de munc<, redresarea va oferi noi oportunit<郡i. Vor fi 
necesare politici eficace în domeniul for郡ei de munc< menite s< sprijine cet<郡enii s< î群i g<seasc< 
locuri de munc< adecvate în perioada de redresare, acordându-se o aten郡ie deosebit< tinerilor, 
群omerilor de lung< durat< 群i grupurilor vulnerabile. Vor fi încurajate schimb<rile structurale 
prin ac郡iuni de promovare a formelor inovatoare de munc< 群i a spiritului antreprenorial social, 
a economiei sociale. 
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Pentru a-şi atinge potenYialul economic 群i social, economiei social< trebuie s< i se creeze mediul 
favorabil prin: îmbun<t<郡irea ecosistemului de func郡ionare, reglementarea cadrului strategic de 
dezvoltare, crearea de facilit<Yi fiscale 群i non-fiscale, promovarea ca al treilea sector între 
public 群i privat cu o dinamic< relativ< proprie. 
 

Printre obiectivele principale ale reformei se num<r<: 
 
I. Cre群terea capacitatii si impactului social a întreprinderilor sociale;  

II. Integrarea în munc< a lucr<torilor defavorizati; 

III. Furnizarea de servicii sociale pentru persoane aflate în extrem< dificultate; 

 
 
I. Cre群terea capacitatii si impactului social a întreprinderilor sociale: 

 

- Dezvoltarea personal< 群i profesional< a persoanelor din grupurile vulnerabile bazat pe 

principiile abord<rii integrate 群i participarii acestora în procesul de luare a deciziilor. 

- Implicarea autorit<郡ilor publice locale în procesul de incluziune social< a persoanelor din 

grupurile vulnerabile, bazat pe nevoile reale 群i documentele de politici publice jude郡ene 群i 

na郡ionale. 

- Eficientizarea activitatii resursei umane 群i a institu郡iilor cu responsabilitate în 

implementarea m<surilor din Strategia na郡ional< de incluziune 群i a Recomand<rilor de 郡ar< 

2020. 

 
II. Integrarea în munc< a lucr<torilor defavorizati: 

 

- Integrarea în munca a lucr<torilor defavorizati prin dezvoltarea unui sistem de suport 群i 

finanYare a afacerilor de economie social<, accesarea de granturi. 

- Reducerea riscului de excluziune social< a persoanelor din grupurile defavorizate bazat pe 

fenomenul discrimin<rii. 

- Promovarea egalit<郡ii de 群anse în vederea cre群terii particip<rii persoanelor din grupurile 

vulnerabile la via郡a socio-economic<. 

- Sprijinirea 群i încurajarea angajatorilor prin asigurarea unui parcurs de acompaniament a 

persoanelor cu dizabilit<郡i, de la educa郡ie 群i pân< la angajare. În acest sens, sensibilizarea 

angajatorilor reprezint< o modalitate de combatere a discrimin<rii în ceea ce prive群te 

angajarea persoanelor cu dizabilitati. 

-  
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III. Furnizarea de servicii sociale pentru persoane aflate în extrem< dificultate; 
 

-  Dezvoltarea nivelului de instruire a membrilor din grupurile vulnerabile în meserii c<utate 

pe pia郡a for郡ei de munc<. 

- Stimularea cre群terii ratei de ocupare în randul populatiei din grupurile vulnerabile 

- Dezvoltarea 群i valorizarea capitalului uman care provine din grupurile vulnerabile, inclusiv 

prin promovarea unor activit<郡i de economie social<, astfel încât acesta s< r<spund< 

necesit<郡ilor pietei muncii. 

 

Descriere reform</investi郡ie: 
 

Consolidarea sectorului economiei sociale este unul factorii cheie pentru integrarea pe pia郡a 
for郡ei de munc< a grupurilor vulnerabile 群i pentru extinderea accesului la furnizare durabil< de 
servicii pentru acestea. În acest, sens sunt avute în vedere modific<ri de cadru legislativ privind 
economia social< 群i asigurarea integr<rii efective a acesteia cu politicile privind ocuparea for郡ei 
de munc<, precum 群i a celui privind m<surile active de ocupare a for郡ei de munc< 群i în special 
pentru integrarea în întreprinderile sociale de inser郡ie. 
 
Modificarea Legii 219/2015 a economiei sociale 群i a normelor de aplicare, precum 群i a 
legisla郡iei din domeniile de politic< public< conexe – ocupare, IMM - coopera郡ie este necesar< 
pentru a corecta disfunc郡iile constatate în ultimii ani de aplicare. În acest sens, se vor avea în 
vedere urm<toarele:  
 
Persoanele vulnerabile pot fi sprijinite prin: 
 
- m<suri care combin< suportul social cu activarea acestor persoanele vulnerabile (provenite 

din sistemul de asisten郡< social</cu dizabilit<郡i /a celor condamnate aflate în eviden郡a serviciilor 

de proba郡iune 群i a celor care execut< sau au executat în parte sau în întregime o pedeaps< 

privativ< de libertate);  

- m<suri directe pentru persoanele din grupurile vulnerabile, dar 群i stimulente acordate 

angajatorilor pentru oferirea de oportunit<郡i de ocupare a acestor persoane;  

- m<suri dedicate economiei sociale, pentru sprijinirea comunit<郡ilor dezavantajate în a 

dezvoltarea de întreprinderi sociale;  

- m<suri pentru persoanele de etnie rom< ce au vizat acordarea de beneficii 群i servicii sociale 

în func郡ie de nevoia specific< a persoanei 群i servicii de stimulare a particip<rii la programe de 

educa郡ie, formare 群i ocupare. 

- revizuirea legisla郡iei în domeniul economiei sociale – în acest sens MMPS va avea în vedere 

includerea unor m<suri care s< stimuleze inser郡ia 群i ocuparea persoanelor beneficiare de 
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VMG/VMI, precum si stimularea incluziuni sociale prin formele de economie social< 

dezvoltate. 

 

Activitate 
Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

   

AadHbadea BHdificădii Legii Cdさ┸┷┿ね┸┶┷┻ 
は<egeねOUGひ 

Q2 2022 

MiCigmedp< de degHdm cp 
amdibpｨii îC dHBeCip< 
aH<imici<Hd gHcia<e 

AadHbadea BHdificădii HG Cdさ┻┾┻ね┸┶┷┼ 
は<egeねOUGひ 

Q1 2023 

MiCigmedp< de degHdm cp 
amdibpｨii îC dHBeCip< 
aH<imici<Hd gHcia<e 

 
Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 
 

Beneficiari direc郡i sunt ministerul de resort 群i institu郡iile din subordine/sub 
autoritate/coordonate cu atribu郡ii în domeniul reformei 
 
Beneficiarii indirec郡i: întreprinderile sociale, persoanele vulnerabile 
 
Buget reform</investi郡ie:  
 
Nu sunt incluse cheltuieli legate de modific<rile legislative 群i institu郡ionale propuse. 
 
Ajutor de stat: 
 
M<surile din cadrul acestei reforme nu implic< elemente de ajutor de stat, fiind în general 
modific<ri legislative.. 
 
Complementaritate cu alte componente:  
 

Reforma este complementara cu mediul de afaceri reforma privind debirocratizarea si 
simplificarea mediului de afaceri, cu instrumentele financiare dezvoltate pentru economia 
sociala 
 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are:  
 

 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  
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Modific<rile legislative vor fi echitabile, incluzive, asigurând egalitatea de 群anse 群i de acces pe 
pia郡a a înterprinderilor, a for郡ei de munc<, creând un mediu de lucru simplificat 群i adaptat 
nevoilor înterprinderilor, asigurând inclusiv 群i protec郡ia datelor cu caracter personal în ceea ce 
prive群te întrerpinderile 群i persoanele fizice care vor utiliza noile servicii 
simplificate/digitalizate. 
 
 
I.5. Scheme de granturi pentru sprijinirea dezvolt<rii economiei sociale 
 
Provocare reform</investi郡ie: 
 

Deşi economia social< este pentru prima oar< conceptualizat< într-un document naYional, ea nu 
se reg<seşte, cum ar fi firesc, ca un element transversal în toate obiectivele majore legate de 
situaYia social<. Cantonarea ei doar în zona de creştere a gradului de ocupare a persoanelor 
defavorizate, pune o amprent< şi pe profilul m<surilor de sprijin şi susYinere a economiei sociale 
pentru viitor. Nu este, îns<, f<cut< o leg<tur< direct< între economia social< şi nevoia de 
continuare a dezvolt<rii programelor de servicii sociale integrate şi de calitate, ca principal 
mijloc de combatere a excluziunii sociale. 
 
România înregistreaz< un deficit serios faY< de UE  în domeniul capacit<Yii de a furniza servicii 
sociale, de educaYie şi s<n<tate. De asemenea, România are un deficit serios în domeniul 
protecYiei mediului, mai ales în ceea ce priveşte colectarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilor 
şi administrarea ariilor protejate. Tot acest deficit ar trebui s< fie privit ca o zon< fireasc< şi 
necesar< în care s< fie susYinut< dezvoltarea economiei sociale. Deocamdat< economia social< 
şi economia non-social<, dac< se poate numi aşa economia clasic<, nu sunt decât în mic< 
m<sur< stimulate s< acopere deficitul menYionat mai sus. Economia social< este adeseori activ< 
şi abordeaz<, uneori într-o competiYie inegal<, domenii economice în care capacitatea şi 
competiYia sunt deja prezente (producYie şi servicii generale), unde anumite constrângeri legate 
de caracterul social pot influenYa competitivitatea economia social< în comparaYie cu economia 
clasic<. 
 

 

Obiectiv:  

Crearea unor scheme de granturi pentru înfiin郡area 群i dezvoltarea întreprinderilor sociale, în 
special în zona rural<, orientate pe integrarea în munc< a tinerilor (în special NEETS), precum 
群i pe zona locurilor de munc< verzi 群i prietenoase cu mediul 群i scalarea întreprinderilor sociale 
de succes. 
 
Principalele obiective ale schemelor de granturi vor viza: 
 
Cre群terea capacitatii si impactului social a întreprinderilor sociale: 

- Dezvoltarea personal< 群i profesional< a persoanelor din grupurile vulnerabile bazat pe 

principiile abord<rii integrate 群i participarii acestora în procesul de luare a deciziilor. 
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- Implicarea autorit<郡ilor publice locale în procesul de incluziune social< a persoanelor din 

grupurile vulnerabile, bazat pe nevoile reale 群i documentele de politici publice jude郡ene 群i 

na郡ionale. 

- Eficientizarea activitatii resursei umane 群i a institu郡iilor cu responsabilitate în 

implementarea m<surilor din Strategia na郡ional< de incluziune 群i a Recomand<rilor de 郡ar< 

2020. 

 

Integrarea în munc< a lucr<torilor defavorizati: 

- Integrarea în munca a lucr<torilor defavorizati prin dezvoltarea unui sistem de suport 群i 

finanYare a întreprinderilor sociale prin accesarea de granturi. 

- Reducerea riscului de excluziune social< a persoanelor din grupurile defavorizate bazat pe 

fenomenul discrimin<rii. 

- Promovarea egalit<郡ii de 群anse în vederea cre群terii particip<rii persoanelor din grupurile 

vulnerabile la via郡a socio-economic<. 

- Sprijinirea 群i încurajarea angajatorilor prin asigurarea unui parcurs de acompaniament a 

lucr<torilor defavoriza郡i, inclusive a persoanelor cu dizabilit<郡i, de la educa郡ie 群i pân< la 

angajare. În acest sens, sensibilizarea angajatorilor reprezint< o modalitate de combatere a 

discrimin<rii în ceea ce prive群te angajarea persoanelor cu dizabilitati. 

 

Furnizarea de servicii de inser郡ie socio-profesional< 群i sociale pentru persoane aflate în 

extrem< dificultate; 

-  Dezvoltarea nivelului de instruire a membrilor din grupurile vulnerabile în meserii c<utate 

pe pia郡a for郡ei de munc<. 

- Stimularea cre群terii ratei de ocupare în randul populatiei din grupurile vulnerabile 

- Dezvoltarea 群i valorizarea capitalului uman care provine din grupurile vulnerabile, inclusiv 

prin promovarea unor activit<郡i de economie social<, astfel încât acesta s< r<spund< 

necesit<郡ilor pietei muncii. 

 

Descriere reform</investi郡ie: 
 

Ministerul de resort în domeniul social î群i propune gestionarea 群i implementarea unor programe 
de finan郡are în sectorul economiei sociale, care s< vizeze:  st
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- integrarea în munc< a lucr<torilor defavoriza郡i în întreprinderi sociale 群i posibilitati de 

recalificare, inclusiv ferme sociale rurale, întreprinderi sociale ecologice de reciclare/re-

utilizare din economia circular< etc 

- m<suri directe pentru persoanele din grupurile vulnerabile, dar 群i stimulente acordate 

angajatorilor pentru oferirea de oportunit<郡i de ocupare acestor persoane;  

- m<suri dedicate economiei sociale, pentru sprijinirea comunit<郡ilor dezavantajate în a 

dezvoltare întreprinderi sociale care ofer< servicii sociale / de îngrijire, inclusiv pentru 

persoanele cu handicap, vârstnici, de asemenea, de c<tre întreprinderile sociale tradi郡ionale, 

bazate pe membri, auto-群i întrajutorare, incluziune financiar< 群i micro-finan郡are pentru 

ocuparea/ auto-ocuparea for郡ei de munc<, case de ajutor reciproc CAR; valorificarea 

poten郡ialului întreprinderilor sociale de a inova 群i de a contribui la renovare, obiective de mediu 

- economie circulara 群i colaborativ< - de platform< – digital<, consolidarea re郡elelor sectoriale 

na郡ionale -  granturi de re郡ea acordate na郡ional. 

 

Schema de granturi pentru înfiin郡area 群i dezvoltarea întreprinderilor sociale în zona 
economiei verzi 群i/sau digitale:  
 

În 2022 se stabile群te ca obiectiv atragerea de granturi pentru sprijinirea dezvolt<rii re郡elei de 
economie social< prin înfiin郡area de noi structuri de economie social< 群i dezvoltarea celor 
existente de succes, în special în domeniul economiei verzi 群i/sau digitale. 
 

Schema de granturi pentru înfiin郡area 群i dezvoltarea întreprinderilor sociale în zona 
rural< (cu integrare în munc< a tineriilor NEETS) 
 

În 2023 se stabile群te ca obiectiv atragerea de granturi pentru sprijinirea dezvolt<rii re郡elei de 
economie social< prin înfiin郡area de noi structuri de economie social< în zona rural< cu scopul 
integr<rii tinerilor NEETS. 
 
Schem< de granturi pentru scalarea întreprinderilor sociale de succes administrat< teritorial de 
administratori de granturi selectati – pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale existente 群i o 
schem< na郡ional< pentru finan郡area re郡elelor. 
 
Schema de granturi pentru cre群terea /up-scaling a întreprinderilor sociale de succes  
 
În 2024 se stabile群te ca obiectiv atragerea de scheme de minimis pentru înt<rirea sustenabilit<郡ii 
celor existente. Au fost înfiin郡ate mii de structuri de economie social< îns<, datorit< lipsei unei 
abord<ri sistemice, acestea func郡ioneaz< nesustenabil sau în afara sectorului. 
 
Activit<郡ile de lansare de call-uri, evaluare a cererilor de finan郡are, contractare 群i finan郡are 
(inclusiv monitorizare în timpul implement<rii 群i post-implementare) a investi郡iilor de sus郡inere 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  
2.V.1 SăCămameし adecpB ｧi deｻi<ieCｨă ecHCHBicăし  

gHcia<ă ｧi iCgmimpｨiHCa<ă 

 

 
 

prin scheme de granturi a structurilor de economie social< se va realiza la nivelul unei structuri 
dedicate la nivelul MMPS (fie un Task Force format din Serviciul Implementare Proiecte, în 
parteneriat cu Direc郡ia Politici de Ocupare, Mobilitate 群i Competen郡e Profesionale, repectiv 
Direc郡ia Politici Servicii Sociale, fie la nivelul unei structuri dedicate înfiin郡at< în urma 
reorganiz<rii MMPS pe parcursul implement<rii PNRR) 
 
Dimensiunea verde este punctat< inclusiv de crearea unor scheme de granturi pentru înfiin郡area 
群i dezvoltarea întreprinderilor sociale în zona rural< orientate pe integrarea în munc< a tinerilor 
(în special NEETS), precum 群i pe zona locurilor de munc< verzi 群i prietenoase cu mediul. 
Schemele de evaluare ale propunerilor de proiecte la finan郡are în cadrul apelurilor vor pune 
accentul pe componentele verzi ale investi郡iilor propuse. 
 
Dimensiunea verde este punctat< inclusiv de crearea unor scheme de granturi pentru înfiin郡area 
întreprinderilor sociale în zona rural< orientate pe integrarea în munc< a tinerilor (în special 
NEETS), precum 群i pe zona locurilor de munc< din domeniul digital, cu accent pe integrarea 
în aceste sectoare a persoanelor cu dizabilit<郡i sau a altor grupuri vulnerabile. 
 
În vederea asigur<rii sustenabilit<郡i investi郡iilor în cadrul noilor structuri de economie social< 
se va avea în vedere crearea unui cadru fiscal favorabil dezvolt<rii acestora, cât 群i condi郡ionarea 
prin intermediul contractului de finan郡are a asigur<rii de c<tre beneficiarul finan郡<rii a unei 
perioade de sustenabilitate de minim 3 ani, ulterior încheierii implement<rii proiectului de 
investi郡ie. 
 

Mecanism de implementare:  
 

Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale va lansa apeluri de proiecte pentru cele 3 scheme de 
finan郡are. La nivelul structurii înfiin郡ate se va desf<群ura procesul de 
evaluare/selec郡ie/contractare a structurilor de economie social< ce vor fi finan郡ate în cadrul 
programului. 
 
Apelurile de proeicte vor avea detaliate ghidurile privind accesul la finan郡are 群i modul de 
desf<群urare a apelului de proiecte. 
 
Ministerul de resort împreun< cu sprijinul Consiliului Concuren郡ei vor elabora 群i adopta 
schemele de ajutor de stat de minimis în vederea acord<rii grant-urilor c<tre structurile de 
economie social< nou create/sprijinite. 
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Calendar de implementare: 
 

Activitate 
Termen 

finalizare 

ICgmimpｨii 
responsabile/coordonatoare 

 

Eｬa<padea adHiecme<Hd deapge îC 
cHCfHdBimame cp CHdBe de e<igibi<imame 
ji iBa<eBeCmade adeｬăｻpme îC gcheBe<e 
de BiCiBigし îC ｬededea îCmHcBidii ｧi 
deapCedii cededii de fiCaCｨade 

 

Q4 2023 

MiCigmedp< de degHdm cp 
amdibpｨii îC dHBeCip< aH<imici<Hd 
gHcia<eねaadmeCed de 
iBa<eBeCmade 

MiCiB ┹┻┶ de gmdpcmpdi de ecHCHBie 
gHcia<ă CHp îCfiiCｨameねgadijiCime cp 
BiCiB ┸┺┻┶ <Hcpdi de BpCcă CHp cdeame 
はdiC cade ┾┽┻ <Hcpdi de BpCcă ｬedｻiし ┾┽┻ 
miCedi NEETS aCgajaｨiひ gi gpgmiCedea 
gca<e-pa-p<pi aeCmdp BiCiB ┻┶  
îCmdeadiCdedi de ecHCHBie gHcia<ă  

Q2 2026 

MiCigmedp< de degHdm cp 
amdibpｨii îC dHBeCip< aH<imici<Hd 
gHcia<eねaadmeCed de 
iBa<eBeCmade 

 
Beneficiari direc郡i/indirec郡i: 
 

Grupurile de persoane defavorizate, structurile de economie social< existente, persoanele 
neocupate/ beneficiare de VMG/VMI etc. 
 
 

Complementaritate cu alte surse de finan郡are:  
 

M<sura este complementar< cu Programul Opera郡ional Educa郡ie 群i Ocupare (POEO) 2021-
2027, prioritatea referitoare la sprijinirea IMM-urilor 群i investi郡ii în structuri de economie 
social<, în vederea cre<rii locurilor de munc< – ex. granturi start-up IMM, granturi start-up 
economie social<, digitalizarea întreprinderilor, formare 群i educa郡ie digital< pentru aganja郡i; 
 

Contribu郡ia la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i:  
 

Interven郡ia contribuie la Pilonul social european, inclusiv facilit<郡i pentru persoanele cu 
dizabilit<郡i prin sprijinirea integr<rii în activit<郡ile econonice 群i crearea locurilor de munc< 
pentru persoanele cu dizabilit<郡i. 
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1. Aspecte de autonomie strategic< 群i securitate 
 
Nu e cazul. 
 
2. Dimensiunea verde 群i digital< a componentei 
 
A se vedea Anexa 2 
 
3. Respectarea principiului de a nu d<una semnificativ (DNSH) 
 
A se vedea Anexa 1 
 
4. Milestones, targets 群i perioada de implementare  
 
A se vedea Anexa 2 群i Anexa 3. 
 
5. Buget  
 
A se vedea Anexa 2 
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Pilonul VI 
PH<imici aeCmdp geCedaｨia pdBămHadeし cHaii ｧi miCedemし 
cpB ad fi edpcaｨia ｧi cHBaemeCｨe<e 

CHBaHCeCma VI.1  

RHBâCia Edpcamă 

 
Domeniu: Educa郡ie 

Obiectiv general: Cre群terea capacit<郡ii de rezilien郡< a sistemului educa郡ional prin modernizarea 
infrastructurii educa郡ionale 群i a dot<rii aferente, în corelare cu nevoile prezente 群i viitoare ale pie郡ei 
for郡ei de munc<, în vederea asigur<rii particip<rii la un proces educa郡ional de calitate, modern 群i 
incluziv. 

Reforme 群i Investi郡ii: 

R1. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educa郡ie timpurie pentru copiii de la na群tere la 6 
ani, unitar, incluziv 群i de calitate, având la baz< un mecanism eficient de cooperare inter-

institu郡ional< 群i de coordonare intersectorial<, care s< asigure beneficiarilor rate crescute de 
acces 群i participare.  

I1. Schem< de granturi pentru construirea 群i opera郡ionalizarea, de c<tre operatori publici, a unui 
num<r de 140 de cre群e pentru îmbun<t<郡irea accesului 群i a particip<rii copiilor antepre群colari la 
servicii standard de educa郡ie timpurie, cu scopul favoriz<rii revenirii p<rin郡ilor în câmpul muncii. 

I2. Schem< de granturi pentru înfiin郡area 群i opera郡ionalizarea unui num<r de 412 servicii 
complementare pentru grupurile dezavantajate în cele 41 de jude郡e 群i în municipiul Bucure群ti. 

I3. Program cadru de formare continu< a profesioni群tilor care lucreaz< în serviciile de educa郡ie 
timpurie, cu prec<dere a celor care lucreaz< în servicii destinate copiilor cu vârste de la na群tere la 
3 ani. 

R2. Reformarea sistemului de înv<郡<mânt obligatoriu prin cre群terea autonomiei unit<郡ilor 
de înv<郡<mânt în scopul identific<rii 群i implement<rii unor m<suri specifice pentru 
prevenirea 群i reducerea abandonului 群colar. 

I4. Schem< necompetitiv< de granturi pentru unit<郡ile de înv<郡<mânt cu risc crescut de abandon 
群colar prin activit<郡i educa郡ionale diversificate, m<suri remediale, programe sociale 群i 
monitorizarea activit<郡ilor. 

I5. Interven郡ii sistemice în vederea sprijinirii reformelor precum evalu<ri, analiza de impact, 
activit<郡i de mentorat 群i coaching pentru cadre didactice 群i directori ai unit<郡ilor de înv<郡<mânt, st
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formare în utilizarea mediilor de înv<郡are virtuale sau hibrid, instrumentelor de înv<郡are, 
observarea la clas< etc. 

R3. Constituirea unei rute profesionale complete, facilitat< de un bacalaureat reformat,  care 
s< ofere elevilor oportunitatea unei rute deschise, cu acces la institu郡ii de înv<郡<mânt superior 
cu profil tehnic 

I6.  Scheme de sprijin pentru dezvoltarea a 10 consor郡ii regionale (clustere de invatamant dual) 
între unit<郡ile administrative teritoriale, unit<郡ile de înv<郡<mânt - licee 群i universit<郡i, camere de 
comer郡 群i/sau agen郡i economici, al郡i parteneri relevan郡i, exclusiv pentru crearea condi郡iilor optime 
de pregatire a elevilor, 群i pentru dezvoltarea 群i dotarea a 10 campusuri profesionale integrate,  
liceale 群i universitare (infrastructur< social< care s< deserveasc< înv<郡<mântul dual preuniversitar 
群i universitar tehnologic) 

I7. Dotarea laboratoarelor de informatic< din unit<郡ile de înv<郡<mânt IPT 

I8. Dotarea atelierelor 群colare din unit<郡ile de înv<郡<mânt IPT 

I9. Investi郡ii pentru transformarea liceelor agricole în principalele locuri de profesionalizare a 
viitorilor fermieri antreprenori 群i salariati în domeniul agriculturii 

R4. Adoptarea cadrului  legislativ pentru digitalizarea educa郡iei 

I10. Program de formare continu< a personalului didactic, accesibil la nivel na郡ional, aliniat 
Cadrului european al competen郡elor digitale pentru cet<郡eni (DigComp), cu accent pe 
îmbun<t<郡irea competen郡elor de pedagogie digital< ale cadrelor didactice 

I11: Schem< de finan郡are a echipamentelor 群i resurselor tehnologice digitale pentru unit<郡ile de 
înv<郡<mânt  

I.12. 訓coala ONLINE: realizarea de  con郡inut  群i instrumente educa郡ionale digitale, prin încurajarea 
inov<rii pentru adoptarea unor solu郡ii educa郡ionale creative, interactive  群i prin elaborarea 群i 
implementarea de programe accesibile de alfabetizare digital< pentru elevii cu dizabilit<郡i, sportivi, 
elevi spitaliza郡i. 

I.13. Schem< de finan郡are pentru digitalizarea universit<郡ilor 

R5. Modificarea 群i eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea standardelor de 
siguran郡< 群i calitate, prietenoase cu mediul, în unit<郡ile de înv<郡<mânt preuniversitar 群i 
universitar 

I14. Scheme de finan郡are pentru sistemul educa郡ional universitar pentru atingerea standardelor de 
siguran郡< 群i calitate 

I15. 訓coli verzi: Scheme de finan郡are pentru tranzi郡ia c<tre un sistem de educa郡ie sustenabil 群i verde st
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I16. Asigurarea dot<rilor s<lilor de clasa 群i a laboratoarelor/cabinetelor 群colare din sistemul 
preuniversitar pentru atingerea standardelor de calitate, altele decât unit<郡ile gimnaziale 群i de IPT 
finan郡ate prin granturi 

I17. Schema de grant pentru consor郡ii 群colare rurale  

R6. Reforma guvernan郡ei sistemului de înv<郡<mânt preuniversitar 群i profesionalizarea 
managementului în condi郡iile unei autonomii sporite a 群colilor 

I18. M<suri de sprijin pentru reformarea guvernantei 群i asigurarea unui management de calitate la 
nivelul unit<郡ilor de înv<郡<mânt preuniversitar 

Buget: 3.606.000.000 euro 

 

Principalele provoc<ri 群i obiective 

Provoc<ri principale 

Sistemul de educa郡ie din România se confrunt< cu numeroase dificult<郡i legate de calitate, echitate 
群i infrastructur<. Acestea limiteaz< capacitatea României de a construi o economie modern<, 
bazat< pe cunoa群tere, precum 群i capacitatea de a facilita mobilitatea social<. 

În mod notabil, România 群i-a ratat ambele 郡inte asumate în cadrul strategiei Europa 2020, atât 
pentru p<r<sire timpurie a 群colii (15,3% în 2019 vs. 11,3% 郡int< asumat<) cât 群i pentru accesul la 
înv<郡<mântul ter郡iar (25,8% în 2019 vs. 26,7% 郡inta asumat<)1. Testele PISA, care m<soar< 
abilit<郡ile în matematic<, citire 群i 群tiin郡e ale copiilor de 15 ani plaseaz< România pe ultimele pozi郡ii 
din Uniunea European<, al<turi de Bulgaria 群i Cipru2. Peste 40% din copiii de 15 ani sufer< de pe 
urma analfabetismului func郡ional, conform acestor rezultate, aspect care pune probleme sociale 群i 
economice pe termen lung.  

O problem< specific< României ultimilor ani este accesul limitat la educa郡ie înainte sau dup< 
înv<郡<mântul obligatoriu. Un bun exemplu este insuficientul acces la educa郡ia timpurie. Conform 
sondajului EU-SILC, sub 1/6 din copii de 0-3 ani au acces la programe organizate de educa郡ie 
timpurie, procent care plaseaz< România pe una din ultimele pozi郡ii la nivelul Uniunii Europene. 
Simultan, programele de formare deschise adul郡ilor r<mân limitate, doar 1,3% având acces curent 
la programe de formare în 20193. 

 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-

scoreboard 
2 https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Adult_learning_statistics st
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Problemele din sistemul de educa郡ie reflect< un nivel ridicat de inechitate în cadrul sistemului 
educa郡ional. 訓colile din mediul rural 群i din regiunile dezavantajate economic sufer< de pe urma 
unei precarit<郡i a ofertei educa郡ionale dar 群i a infrastructurii. 

Consiliul Uniunii Europene, prin recomand<rile specifice de 郡ar< (RST) privind Programul 
na郡ional de reform< al României pentru 2019, a subliniat c<: 

- De群i bugetul pentru 2019 a fost majorat, cheltuielile cu educa郡ia r<mân printre cele mai sc<zute 
din Uniune, în special în ceea ce prive群te anii de 群colarizare care au un rol decisiv în a preveni 
p<r<sirea timpurie a 群colii (care r<mâne la un nivel ridicat), a asigura egalitatea de 群anse 群i a reduce 
inegalit<郡ile mai târziu în via郡<. Participarea copiilor pre群colari la o educa郡ie 群i îngrijire de calitate 
r<mâne sub media Uniunii, par郡ial din cauza absen郡ei structurilor. Acest lucru are implica郡ii asupra 
particip<rii femeilor pe pia郡a for郡ei de munc<, precum 群i asupra dobândirii timpurii de competen郡e. 
Se înregistreaz< întârzieri în modernizarea re郡elei de 群coli 群i în optimizarea lor astfel încât s< se 
郡in< cont de tendin郡ele demografice, 10% din 群coli fiind supraaglomerate, în timp ce 58% dispun 
de capacit<郡i excedentare. Disparit<郡ile dintre mediul rural 群i cel urban persist<, iar grupurile 
vulnerabile, inclusiv romii, continu< s< aib< un acces limitat la un înv<郡<mânt de calitate 群i 
favorabil incluziunii. 

Totodat<, prin Recomand<rile Specifice de 軍ar< 2020, Consiliul Uniunii Europene a men郡ionat: 

錨 Subfinan郡area 群i întârzierea punerii în aplicare a reformelor, care continu< s< afecteze 
echitatea, caracterul incluziv 群i calitatea educa郡iei (ratele de înscriere la toate nivelurile de 
înv<郡<mânt r<mân semnificativ sub media UE); 

錨 Întârzierile în ceea ce prive群te ra郡ionalizarea 群i modernizarea infrastructurii 群colare, care 
pot afecta calitatea educa郡iei (nu sunt abordate în mod eficace provoc<rile legate de 
echitate: distan郡e lungi de mers pe jos între 群coli 群i gr<dini郡e din mediul rural); 

錨 Participarea redus< la educa郡ia 群i îngrijirea timpurie, care accentueaz< inegalitatea de 群anse 
dintre elevi (15,7% dintre antepre群colari sunt înscri群i în servicii formale de îngrijire, iar 
participarea copiilor cu vârsta de la 4 ani la vârsta de 群colarizare obligatorie a crescut la 
86,3% în 2018, r<mânând totu群i sub media UE de 95,4%; aceast< rat< este mai mic< în 
zonele rurale – 85%, precum  群i în cazul copiilor romi – 37%); 

錨 Rata p<r<sirii timpurii a 群colii r<mâne foarte ridicat<; 

錨 Provoc<ri semnificative în ceea ce prive群te calitatea 群i caracterul incluziv al serviciilor de 
educa郡ie. 

EDUCA軍IE TIMPURIE 

În ultimii ani s-a pus un accent tot mai mare pe cre群terea accesului la educa郡ia pre群colar<, inclusiv 
prin extinderea educa郡iei obligatorii 群i cre群terea capacit<郡ii (par郡ial ca urmare a apari郡iei clasei 
preg<titoare, începând cu anul 群colar 2012-2013, prin care grupa mare preg<titoare pentru 群coal< st
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din înv<郡<mântul pre群colar a devenit prima clas< a înv<郡<mântului primar). La nivelul 
înv<郡<mântului pre群colar se înregistreaz<, în ultimii ani, o tendin郡< general< de cre群tere a 
cuprinderii copiilor în înv<郡<mântul pre群colar din România. În anul 2019-2020, rata brut< de 
participare la înv<郡<mântul pre群colar a copiilor de 3-6 ani a fost de 88,6%. În 2019, decalajul rural-
urban privind accesul la înv<郡<mântul pre群colar a fost în favoarea mediului urban, unde 
participarea a fost de 97,4% fa郡< de 85% în mediul rural4. Diferen郡ele pe genuri s-au diminuat mult 
în ultimii ani, pân< la valori nesemnificative din punct de vedere statistic. 

În contrast cu educa郡ia pre群colar<, educa郡ia antepre群colar< are o dezvoltare limitat< 群i o rat< de 
cuprindere sc<zut<. Serviciile de educa郡ie timpurie antepre群colar< din România au fost organizate 
o lung< perioad< ca 群i sisteme divizate, în care autoritatea responsabil< era împ<r郡it< între mai 
multe ministere. Astfel, cre群a – ca serviciu destinat copiilor sub 3 ani, dezvoltat în anii 1970 – 
1980, era considerat< unitate sanitar< 群i a func郡ionat pe baza unor reglement<ri ale Ministerului 
S<n<t<郡ii 群i a unui model de îngrijire centrat pe s<n<tate 群i nutri郡ie. Acest model s-a men郡inut 群i 
dup< 2001, când cre群ele au trecut în subordinea administra郡iei publice locale, f<r< a modifica îns< 
群i organizarea 群i func郡ionarea acestora ca servicii de îngrijire 群i educa郡ie destinate copiilor mici. În 
tot acest timp, serviciile destinate copiilor cu vârste între 3 群i 6/7 ani, respectiv înv<郡<mântul 
pre群colar, au înregistrat o dezvoltare benefic<, în contextul în care s-au aflat în responsabilitatea 
Ministerului Educa郡iei.   

Odat< cu promovarea Legii educa郡iei na郡ionale nr.1/2011, se vorbe群te pentru prima dat< în 
legisla郡ia româneasc< de educa郡ie timpurie 群i se recunoa群te apartenen郡a serviciilor de educa郡ie 
timpurie antepre群colar< 群i la sistemul de educa郡ie. În schimb, dezvoltarea acestora r<mâne limitat< 
în continuare. Exist< o multitudine de provoc<ri, inclusiv reglement<ri legislative care nu sunt 
aplicate, modalit<郡i deficitare de colaborare a autorit<郡ilor responsabile de organizarea 群i 
func郡ionarea serviciilor de educa郡ie timpurie antepre群colar<, deficien郡e 群i inconsisten郡e în formarea 
ini郡ial< 群i continu< a personalului, o abordare diferen郡iat< (discriminatorie) a copiilor din cre群e, 
fa郡< de cei care sunt cuprin群i în grupele de antepre群colari organizate în gr<dini郡e, respectiv în 
înv<郡<mântul pre群colar etc. 

O problem< notabil< este îns<群i insuficien郡a locurilor oferite pentru copiii de la na群tere la 3 ani în 
cre群e, mai ales în marile ora群e. Conform sondajului EU-SILC, doar 14,1% din copiii sub 3 ani 
aveau acces la servicii de educa郡ie 群i îngrijire formal< în anul 2019 群i doar 1% la astfel de servicii 
cu o durat< de 30 de ore sau mai mult. România se afla astfel pe locul 25 din cele 27 de state ale 
UE din punct de vedere al accesului la educa郡ie timpurie antepre群colar<. În contextul în care 
compatibilizarea vie郡ii de familie 群i a celei profesionale este prioritizat< la nivel european, lipsa 
infrastructurii 群i a resursei umane din educa郡ia timpurie pune numeroase probleme de ordin 
economic 群i social. 

 

 

4 Monitorul Educa郡iei 群i Form<rii 2019 - România st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.VI.1 RomâCia Edpcamă 

 

 

ECHITATEA – PROVOCAREA TRANSVERSAL; A SISTEMULUI DE EDUCA軍IE 

Provocarea transversal< principal< a sistemului de educa郡ie din România este lipsa de echitate, 
argumentat< de diferen郡ele mari de calitate 群i de ratele ridicate de p<r<sire timpurie a 群colii. Lipsa 
de echitate a contribuit la ratarea obiectivelor Europa 2020, atât pentru p<r<sirea timpurie a 群colii 
cât 群i pentru accesul la înv<郡<mântul ter郡iar. Decalajul rural-urban, desegregarea 群i incluziunea 
romilor reprezint< 群i în prezent provoc<ri-cheie cu impact asupra cre群terii incluzive 群i a 
inegalit<郡ilor sociale în general. (Re)integrarea copiilor 群i tinerilor din afara 群colii r<mâne una 
dintre principalele provoc<ri, al<turi de îmbun<t<郡irea calit<郡ii educa郡iei 群i de consolidarea 
m<surilor de prevenire care se adreseaz< elevilor. Impactul pandemiei Covid19 multiplic< efectele 
negative pe care educa郡ia trebuie s< le contrabalanseze.  

România este o 郡ar< în care numero群i tineri p<r<sesc timpuriu 群coala pentru a g<si un loc de munc<. 
Rapoartele Comisiei Europene arat< c< ace群ti tineri provin din familii cu venituri reduse în care 
sunt încuraja郡i s< se angajeze devreme pentru a asigura supravie郡uirea familiei. Mai mult de 1 elev 
din 10 dintr-o cohort< care intr< în clasa a V-a abandoneaz< studiile pân< la finalul clasei a VIII-a 
(cu prec<dere în clasele a VII-a 群i a VIII-a), iar pân< la finalul clasei a X-a valoarea este de 
aproximativ 2 elevi din 10.  

Între anii 群colari 2010-2011 群i 2015-2016, procentul de copii în afara 群colii de nivel primar (cu 
vârsta cuprins< între 6-10 ani) a crescut constant 群i aproape s-a dublat. În rândul popula郡iei de 
vârst< 群colar< care corespunde nivelului gimnazial (între 11-14 ani) procentul copiilor afla郡i în 
afara 群colii a crescut 群i mai mult. 

Participarea redus< la educa郡ie accentueaz< inegalitatea de 群anse între elevi. România înregistreaz< 
o pondere ridicat< a persoanelor care au p<r<sit timpuriu 群coala (15,3 % în 2019) 群i a tinerilor care 
nu sunt încadra郡i profesional 群i nu urmeaz< niciun program educa郡ional sau de formare (14,7 %, în 
cre群tere u群oar< fa郡< de 2018).  În timp ce rata PT訓 în marile ora群e este sub media UE 群i se 
încadreaz< în obiectivul na郡ional pentru 2020 de 11,3%, rata PT訓 în zonele rurale este considerabil 
mai mare  -  26%,  înregistrând o tendin郡< de cre群tere. 

To郡i ace群ti indicatori reflect< o serie de probleme sociale generalizate. Între altele, România are o 
rat< ridicat< de s<r<cie în rândul copiilor (35,8%5) 群i un num<r deosebit de mare de na群teri în rândul 
mamelor adolescente (circa 20.000 pe an). Acest ultim indicator se reflect< 群i în rata mai mare de 
p<r<sire timpurie din rândul fetelor, o singur< alt< 郡ar< din UE aflându-se în aceast< situa郡ie. 

P<r<sirea timpurie a 群colii, precum 群i abandonul 群colar, reprezint< un proces de distan郡are gradual< 
fa郡< de 群coal<, asociat cu absen郡e nemotivate, sc<derea rezultatelor 群colare 群i comportament 群colar 
nepotrivit frecvent. Toate aceste semnale de avertizare ale procesului de distan郡are fa郡< de 群coal< 
apar în timp 群i tocmai de aceea este deosebit de important< sesizarea lor 群i remedierea situa郡iei 
într-o faz< incipient<. Cu cât situa郡ia se cronicizeaz<, iar semnalele se multiplic< 群i se diversific<, 
cu atât o interven郡ie eficient< devine mai dificil<. A群adar, identificarea semnalelor de avertizare 

 
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion st
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timpurie este esen郡ial< pentru prevenirea p<r<sirii timpurii a 群colii. Totu群i, exist< 群i cazuri în care 
p<r<sirea prematur< sau abandonul 群colii sunt cauzate de un eveniment nea群teptat, precum un 
accident, o criz< în familie, plecarea copilului în str<in<tate etc. În aceste cazuri, avertizarea 
timpurie 群i interven郡ia preventiv< nu sunt posibile, fiind necesare m<suri compensatorii.  

Având în vedere c< în majoritatea cazurilor, p<r<sirea timpurie a 群colii este determinat< de un 
cumul de cauze asociat unei serii complexe de factori de risc, interven郡iile integrate sunt 
instrumentul preferat de interven郡ie, cumulând abordarea problemelor din 群coal< 群i a celor de fond 
din afara institu郡iei. 

Factorii de risc asocia郡i abandonului 群colar sunt: 

Factori individuali sau de familie - s<r<cia 群i lipsa resurselor financiare pentru a acoperi costurile 
educa郡iei, nivelul de educa郡ie al adul郡ilor din gospod<rie sau valorizarea educa郡iei de c<tre familie. 
Factori la nivelul 群colii - referitori la mediul 群colar, cultura organiza郡ional<, rela郡ia dintre cadrele 
didactice 群i elevi, calitatea pred<rii 群i înv<郡<rii, rela郡ia 群coal< - comunitate - p<rin郡i, resursele 群colii 
sau serviciile disponibile în 群coal<. De altfel, studii anterioare au demonstrat deja c< exist< o 
leg<tur< direct< între calitatea sc<zut< a educaYiei şi abandonul 群colar şi absenteism.  Factori la 
nivelul comunit<郡ii - precum tradi郡iile 群i cultura local<, rolurile de gen, practicile de cre群tere 群i 
îngrijire ale copiilor, condi郡iile de trai, resursele disponibile, valorile 群i credin郡ele dominante etc.  
Factori institu郡ionali ce 郡in de întregul sistem de educa郡ie. 

Efectul pandemiei Covid - 19 a multiplicat efectele negative pe care educa郡ia trebuie s< le 
contrabalanseze. P<rin郡ii vor avea dificult<郡i în g<sirea unui loc de munc<, acest lucru va duce la 
acordarea unui suport minim copilului 群i chiar la încercarea de a-l atrage în câmpul muncii pentru 
supravie郡uire. Programul Na郡ional pentru reducerea P<r<sirii Timpurii a 訓colii este esen郡ial pentru 
punerea în aplicare a unui plan de ac郡iune cu obiective clare, fundamentat pe dovezi 群i rentabil, 
adecvat 群i fiabil pentru a permite o abordare integrat< 群i sistemic< la nivel local, regional 群i 
na郡ional, implicarea activ< a unit<郡ilor de înv<郡<mânt pentru îmbun<t<郡irea rezultatelor. 

INFRASTRUCTUR; 

Infrastructura precar< 群i dot<rile inadecvate reprezint< un prim factor în perpetuarea inechit<郡ii, 
reducerea atractivit<郡ii 群colilor rurale pentru cadrele didactice bine preg<tite 群i a reputa郡iei 
institu郡iilor de educa郡ie în cadrul comunit<郡ilor. Actul educa郡ional se desf<群oar< în unit<郡i din 
înv<郡<mântul primar 群i gimnazial dintre care peste 90% necesit< reabilitare, mai mult de 70% fiind 
localizate în mediul rural.  

Gr<diniYele şi unit<Yile şcolare (în special 群colile primare), mai ales din mediul rural, frecventate 
de copii din medii sociale vulnerabile (de regul<, popula郡ia de etnie roma), au dot<ri edilitare 
precare, neîndeplinind standardele de calitate corespunz<toare unei func郡ion<ri normale. 
Transformarea grupei preg<titoare din înv<郡<mântul pre群colar în clasa preg<titoare 群i includerea 
acesteia în ciclul înv<郡<mântului primar a crescut cererea 群i concomitent suprasolicitarea 
infrastructurii înv<郡<mântului primar.  st
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În acela群i timp, oferta 群colar< nu este adaptat< schimb<rilor demografice din ultimii ani. Exist< 
群coli rurale cu un num<r mic de elevi în timp ce suburbiile din jurul marilor ora群e nu beneficiaz< 
de servicii adecvate. De exemplu, comuna Flore群ti din jud. Cluj are cohorte de nou-n<scu郡i de 
peste 500 de copii în ultimii ani6, dar are o singur< 群coal< gimnazial<, generând o presiune asupra 
traficului 群i 群colilor din municipiul Cluj-Napoca. Aceast< situa郡ie se repet< 群i la nivelul altor 
comune 群i ora群e suburbane din jurul marilor poli de dezvoltare economic<. Efectul este c<, de群i 
num<rul de copii a sc<zut cu peste 40% în ultimii 30 de ani, înc< exist< 群coli supra-aglomerate.  

Aproximativ 15% dintre 群colile din România func郡ioneaz< în dou< schimburi, iar un procent mic 
chiar în trei schimburi. Func郡ionarea în dou< schimburi for郡eaz< autorit<郡ile s< reduc< activit<郡ile 
extracurriculare, deoarece ziua de 群coal< se reduce prea mult, iar facilit<郡ile din 群coal< pot deveni 
supraaglomerate pentru activitatea simultan< a elevilor din mai multe schimburi. Din totalul 
群colilor din mediul urban, 14,5% dispun de o capacitate insuficient< în compara郡ie cu 8,8% dintre 
群colile din mediul rural. Pe de alt< parte, un procent ridicat al 群colile din mediul urban (46%) 
dispune de spa郡iu excedentar în raport cu num<rul elevilor înscri群i. Aceste date reflect< inclusiv o 
polarizare între 群coli „bune” cu facilit<郡i 群i resurse adecvate 群i 群coli cu o reputa郡ie mai degrab< 
sc<zut<, reflectând înc< odat< impactul negativ al inechit<郡ii la nivel de sistem. În schimb, 群colile 
cu capacitate excedentar< se reg<sesc cu prec<dere în zonele rurale unde 62,6% dintre 群coli 
(aproximativ dou< din trei) dispun de spa郡ii mult prea mari. În acela群i timp, fenomenul 
supraaglomer<rii este mai larg r<spândit în unit<郡ile de înv<郡<mânt secundar 群i secundar superior: 
14% dintre unit<郡ile de înv<郡<mânt secundar 群i 2,4% dintre 群colile primare dispun de o capacitate 
insuficient<.  

În unele cazuri, pentru a asigura 群colarizarea tuturor copiilor din circumscrip郡ia 群colar<, 群colile au 
fost obligate s< renun郡e la laboratoare, s<li de informatic<, s<li de bibliotec< sau spa郡ii în care se 
desf<群urau activit<郡i extra群colare, ceea ce conduce în mod natural la sc<derea calit<郡ii educa郡iei 
oferite. În aceste cazuri, exist< o nevoie acut< de investi郡ii care s< se concentreze atât spre 
extinderea spa郡iilor, astfel încât s< poat< fi asigurat< cuprinderea tuturor copiilor de vârst< 群colar<, 
cât 群i pe cre群terea calit<郡ii actului educa郡ional, prin asigurarea spa郡iilor 群i dot<rilor necesare, 
inclusiv a laboratoarelor de specialitate. Starea, loca郡ia 群i tipul infrastructurii educa郡ionale au 
impact nu numai asupra accesului la educa郡ie, ci 群i asupra calit<郡ii acesteia, moralului 群i s<n<t<郡ii 
mentale a copiilor 群i cadrelor didactice 群i a capacit<郡ii 群colii de a utiliza metode pedagogice 
moderne7. 

Pentru 群colile din zonele rurale aflate în curs de depopulare, nevoia de dotare mai eficient< a 
spa郡iilor este completat< de nevoia de ra郡ionalizare a structurii claselor 群i programelor. Programele 
de educa郡ie în regim simultan (cu probleme de asigurare a calit<郡ii 群i sprijinului pentru copii cu 
nevoi educa郡ionale speciale) pot fi reduse sau eliminate 群i resursele mai bine utilizate prin 
facilitarea mobilit<郡ii elevilor spre 群colile din cele mai apropiate ora群e sau comune mai mari. 

 
6 Conform datelor ISN Tempo 
7 Un centralizator de studii existente pe domeniu poate fi identificat la 
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Aceast< mobilitate este condi郡ionat< de oferirea de servicii de transport calitative 群i sigure în 
regiunile cu densitate sc<zut< a popula郡iei sau profil demografic îmb<trânit. 

Totodat<, exist< o problem< cu siguran郡a infrastructurii 群colare. La nivelul anului 2021, conform 
Inspectoratului General pentru Situa郡ii de Urgen郡< (IGSU), exist< 25.499 cl<diri cu destina郡ia 
înv<郡<mânt, dintre care doar 15,3% de郡in autoriza郡ie de securitate la incendiu (3892 cl<diri). 15,8% 
nu de郡in autoriza郡ie de securitate la incendiu (4035 cl<diri) 群i 68,9% nu necesit< autoriza郡ie de 
securitate la incendiu deoarece dup< 1998 nu s-a schimbat destina郡ia 群i/sau nu s-au efectuat lucr<ri 
de modificare (17.572 cl<diri). Astfel, putem estima, c< aproape 85% dintre cl<dirile cu destina郡ia 
înv<郡<mânt nu au fost autorizate la incendiu, în ultimul deceniu. Peste 42% dintre cl<dirile în care 
func郡ioneaz< 群coli sunt amplasate în zone cu risc seismic ridicat, o treime fiind construite înainte 
de 1963. 訓colile cu risc seismic ridicat sunt concentrate cu prec<dere în jude郡ele Buz<u, Vrancea, 
Prahova, Bac<u, Gala郡i 群i Dâmbovi郡a . Un studiu recent realizat de c<tre Banca Mondial< indic< 
faptul c< 1,057 dintre 群colile din România au cel mai mare risc de mortalitate 群i r<ni severe în urma 
unui cutremur. Mai mult, peste 9.744 dintre cl<dirile 群colare, construite înainte de 1997, nu au fost 
consolidate seismic. Din punct de vedere sanitar, o parte a cl<dirilor 群colare ofer< condi郡ii de studiu 
improprii. Astfel, 915 群coli nu au acces la un sistem de canalizare corespunz<tor, 94% dintre 
acestea fiind amplasate în mediul rural. Aproximativ 1 din 6 unit<郡i de înv<郡<mânt din România nu 
are acces la o surs< autorizat< de alimentare cu ap<, ceea ce înseamn< c< 群coala nu este racordat< 
la un sistem central sau utilizeaz< ap< dintr-o surs< neautorizat<. Aceste 群coli sunt, de asemenea, 
concentrate aproape exclusiv în zonele rurale. În acela群i timp, un sfert din unit<郡ile de înv<郡<mânt 
nu dispun de un serviciu organizat de colectare a de群eurilor. Dintre cele 2.289 de 群coli care nu 
dispun de un serviciu organizat de colectare a de群eurilor, 95% sunt amplasate în mediul rural. 

Prin lipsa de adaptare, infrastructura 群colar< contribuie direct 群i la marginalizarea unor elevi din 
grupe aflate în situa郡ii de risc. De exemplu, doar aproximativ 30% dintre cl<dirile 群colare sunt 
prev<zute cu ramp< de acces, 群i doar 15% au grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilit<郡i. 
Aproximativ 4.600 dintre 群colile primare 群i secundare din România - sau 47% din cele 9.786 de 
群coli înregistrate în SIIIR - nu au ramp< de acces. 

În zona universitar<, de群i a existat o sc<dere substan郡ial< a num<rului de studen郡i dup< anul 2009, 
exist< înc< zone de adaptare limitat< a infrastructurii la exigen郡ele unei educa郡ii moderne. 
Pandemia a reliefat, de exemplu, problema densit<郡ii ridicate a studen郡ilor în c<mine, existând 
probleme cu asigurarea unei distan郡<ri sociale minime. Infrastructura educa郡ional< este de 
asemenea învechit<, existând o adaptare insuficient< la nevoile de formare asociate meseriilor 
emergente. 

În concluzie, se poate considera c< infrastructura educa郡ional< din România nu este adaptat< 
exigen郡elor organiz<rii unui proces educa郡ional modern 群i incluziv. Problemele de calitate a 
infrastructurii afecteaz< în mod deosebit 群colile din mediul rural 群i 群colile aglomerate din mediul 
urban. În acela群i timp exist< nevoia cre群terii siguran郡ei copiilor 群i a cadrelor didactice, dar 群i st
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asigur<rii de servicii de transport de calitate, pentru a permite ra郡ionalizarea re郡elei 群colare din 
regiunile cu densitate sc<zut< a popula郡iei. 

ÎNV;軍;MÂNT PROFESIONAL 訓I TEHNIC 

Exist< o problem< de imparitate de prestigiu între 群colile din filiera teoretic< 群i cele profesionale.  
Restructurarea sistemului de IPT, din cauza ratelor de înscriere sc<zute 群i a infrastructurii precare, 
a generat închiderea progresiv< a 群colilor de arte 群i meserii începând din 2009. Chiar 群i dup< 
reînfiin郡area 群colilor profesionale 群i apari郡ia unor programe de burse, calitatea cl<dirilor, a dot<rilor 
群i preg<tirea precar< a personalului 群i-au pus amprenta asupra atractivit<郡ii sistemului de formare 
profesional<. Totu群i, în ultimii zece ani, mai ales în jude郡ele intra-carpatice, a început s< se dezvolte 
înv<郡<mântul dual, sprijinit mai ales de c<tre companii multina郡ionale. Aceste evolu郡ii denot< 
existen郡a unei cereri reale pe pia郡a muncii pentru programe de formare profesional< calitative, dar 
ponderea elevilor din educa郡ia dual< în cadrul sistemului educa郡ional r<mâne limitat<. 

În linii mari, sistemul de educa郡ie teoretic a r<mas cel preferat de c<tre majoritatea elevilor. Acest 
aspect duce la o contraselec郡ie în cadrul sistemului de ÎPT. O analiz< UEFISCDI din 2017, 
analizând rezultatele sesiunilor de bacalaureat din acel an, reliefa propor郡ia relativ mic< a elevilor 
din liceele tehnologice care ajungeau s< promoveze examenul. Primul filtru era chiar înscrierea în 
examen, doar 50% din elevii de an terminal din filiera tehnologic< dep<群ind aceast< etap< (32,5% 
la profil tehnic, 49% la resurse naturale 群i protec郡ia mediului 群i 75% la servicii), fa郡< de 88% la 
filiera teoretic< 群i 95% la filiera voca郡ional<8. Ulterior, cei înscri群i aveau o rat< chiar mai mic< de 
promovare. Notele mici la bacalaureat par s< fie corelate cu preferin郡ele elevilor cu rezultate bune 
la evaluarea na郡ional< pentru filiera teoretic<. Astfel, pentru filiera teoretic<, propor郡ia notelor peste 
8 era de 76,33% la admiterea în liceu 群i sc<zuse pân< la 56,99% la examenul de bacalaureat. În 
schimb, pentru filiera tehnologic<, propor郡ia notelor peste 8 era de 16,71% la admitere în liceu 群i 
sc<zute la doar 13,28% la examenul de bacalaureat. Elevii din 群colile profesionale nu au deloc 
acces la programe de formare pentru calific<ri avansate, neavând posibilitatea de înscriere direct< 
la examenul de bacalaureat. Ace群tia pot participa la examen doar dup< urmarea unor programe-
punte, a c<ror atractivitate este redus<. 

Toate aceste diferen郡e sunt influen郡ate de un puternic clivaj urban-rural. Numai 37% dintre tinerii 
între 19 群i 21 ani care provin din gospod<rii rurale sunt absolven郡i de înv<郡<mânt secundar, 
comparativ cu 68% dintre cei care provin din mediul urban. Elevii din mediul rural care doresc s< 
continue 群i s< se înscrie în înv<郡<mântul liceal sunt adesea for郡a郡i s< se mute de acas< pentru a urma 
cursuri într-o zon< urban< 群i se confrunt< cu un cost prohibitiv al traiului, cu implica郡ii asupra 
particip<rii la înv<郡<mântul ter郡iar. Re郡eaua de c<mine 群i infrastructura social< existent< din 
perioada comunist<, în bun< m<sur< orientat< spre zona de ÎPT 群i sprijinit< de mari întreprinderi 
industriale, s-a degradat 群i a fost par郡ial abandonat<. 

 
8 https://uefiscdi.gov.ro/resource-824104-policy-brief-no2-1-.pdf pp 2 st
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Leg<turile dintre 群colile profesionale, universit<郡i, institute de cercetare 群i sectorul economic nu 
sunt suficient dezvoltate, indicând relevan郡a sc<zut< a programei din înv<郡<mântul secundar 
profesional sau ter郡iar pentru nevoile pie郡ei muncii. Pân< recent, România nu a avut un sistem 
func郡ional de monitorizare a absorb郡iei profesionale a absolven郡ilor din educa郡ia secundar< sau 
ter郡iar<, iar relevan郡a calific<rilor pentru pia郡a muncii nu este testat< într-un mod adecvat. 
Calific<rile nu sunt actualizate în mod regulat, prevenind adaptarea form<rii la nevoile emergente 
ale pie郡ei muncii. 

Exist< o serie de obstacole importante în calea amelior<rii educa郡iei profesionale 群i a construirii de 
pun郡i cu mediul economic. Existen郡a de regiuni monoindustriale sau cu rat< mic< de ocupare 
limiteaz< diversitatea op郡iunilor de formare pe plan local. Astfel, elevii din mediul rural sau din 
ora群ele mici au o diversitate redus< de posibilit<郡i de formare în proximitatea geografic<. Conform 
INS9 exist< jude郡e cu o activitate economic< deosebit de redus< 群i cu o rat< mic< de angajare (mai 
pu郡in de 1 angajat la 5 locuitori). În 2019, 23 de jude郡e nu reveniser< înc< la num<rul mediu de 
angaja郡i anterior crizei economice din 2009. Pentru a permite copiilor din aceste jude郡e accesul la 
o gam< larg< de oportunit<郡i de formare, inclusiv în sectoarele economice aflate în cre群tere, este 
necesar< facilitarea mobilit<郡ii spre marile ora群e cu economii diversificate. Aceste centre ofer< de 
regul< 群i programe de studii de nivel ter郡iar, care permit continuarea studiilor 群i ob郡inerea de 
calific<ri avansate. 

DIGITALIZARE 

În afara caren郡elor de infrastructur< 群i a inegalit<郡ilor dintre mediul urban 群i rural, 群colile din 
România se confrunt< 群i cu un nivel redus de adaptare digital<. Pandemia SARS CoV 2 a scos în 
eviden郡< impactul digitaliz<rii limitate asupra procesului educa郡ional. Conform unui studiu al 
Centrului Na郡ional de Politici 群i Evaluare în Educa郡ie, pe durata primului val al pandemiei, s-au 
observat probleme în utilizarea de instrumente educa郡ionale online. Doar 50% dintre profesori au 
utilizat o platform< de educa郡ie online propriu-zis< (de tipul Google Classroom, Moodle, 
Edmondo, Kinderpedia). 62% au utilizat astfel de platforme în mediul urban 群i doar 39% în mediul 
rural. 44% din 群coli au avut o platform< agreat< la nivel de 群coal<, iar peste 60% din 群coli au l<sat 
decizia final< asupra platformei utilizate profesorilor. Analiza r<spunsurilor elevilor în func郡ie de 
mediul de reziden郡< al 群colii arat< c< utilizarea platformelor educa郡ionale 群i a aplica郡iilor pentru 
activit<郡i sincron cu cadrele didactice a fost semnificativ mai redus< în mediul rural, comparativ 
cu cel urban, diferen郡ele fiind între 7 puncte procentuale (aplica郡ii pentru videoconferin郡e online) 
群i 20 de puncte procentuale (platforme educa郡ionale). În acest sens, inechitatea existent< la nivelul 
sistemului s-a transpus 群i în educa郡ia digital<. În acela群i timp, aproximativ 25% dintre profesori 
declar< c< nu de郡in suficient< experien郡< în lucrul cu diferite instrumente 群i aplica郡ii online, o 
pondere similar< având 群i profesorii care au declarat c< nu de郡in competen郡ele necesare  pentru 
predarea în mediul virtual.  

 
9 INS TEMPO tab FOM104D - N┌ﾏBヴ┌ﾉ mediu al ゲ;ﾉ;ヴｷ;バｷﾉﾗヴ pe judete si localitati st
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În ultimii ani, au fost luate totu群i m<suri pentru a cre群te nivelul de digitalizare al actului 
educa郡ional. Astfel, disciplina Informatic< este nou< în trunchiul comun, introdus< la clasa a V-a, 
începând cu anul 群colar 2017-2018. Aceasta identific< un set relevant de competen郡e generale 群i 
specifice pentru societatea actual<, oferind activit<郡i de înv<郡are, con郡inuturi 群i sugestii 
metodologice utile pentru realizarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu, conform 
descriptivului competen郡ei digitale.  Dezvoltarea efectiv< a acestor competen郡e este condi郡ionat< 
de resursele existente 群i presupune formarea adecvat< a cadrelor didactice în sprijinul modelului 
curricular actual, dar 群i o dotare adecvat< la nivelul unit<郡ilor 群colare.  

În anul 2020, în contextul unor modific<ri legislative din cadrul Legii educa郡iei na郡ionale, privind 
nr. ore/ciclul de înv<郡<mânt, a fost reluat procesul de realizare al planurilor-cadru pentru liceu, 
avându-se în vedere, inclusiv, cerin郡a referitoare la obiectivele disciplinelor TIC din planurile-
cadru de înv<郡<mânt pentru a asigura un nivel de competen郡< digital< adecvat la finalizarea ciclului 
secundar superior. 

Digitalizarea este o preocupare 群i la nivelul educa郡iei ter郡iare. Chiar dac< universit<郡ile s-au adaptat 
mai bine procesului de digitalizare for郡at< din ultimul an,   se confrunt< în continuare cu nevoia de 
schimbare a pedagogiei,  care s< valorizeze implicarea mai activ< 群i autonom< a studen郡ilor în 
propria formare, utilizarea tehnologiei 群i a resurselor de tip open access, astfel încât s< dezvolte o 
rela郡ie nou< cu societatea, dincolo de rolul lor tradi郡ional în generarea, diseminarea 群i transferul de 
cunoa群tere, accentuând 群i leg<tura bidirec郡ional< cu societatea, în logica open science. Este 
semnalat< în acest sens nevoia de investi郡ii în echipamente de tehnologie avansat<, pentru 
facilitarea înv<郡<rii 群i inov<rii. 

Indiferent de ciclul educa郡ional abordat, o cre群tere a gradului de digitalizare a educa郡iei trebuie s< 
rezolve simultan nevoia de a avea suficient personal preg<tit, de a avea acces la resurse 
educa郡ionale online 群i de a beneficia de resurse 群i infrastructur< adecvat< în institu郡iile de 
înv<郡<mânt. 

Obiective 

1. Îmbun<t<郡irea accesului 群i a particip<rii copiilor de la na群tere la 6 ani la servicii de educa郡ie 
timpurie unitare, incluzive 群i de calitate; 

2. Program de incluziune social< 群i oferirea de 群anse egale la educa郡ie pentru reducerea p<r<sirii 
timpurii a 群colii 群i a analfabetismului func郡ional; 

3. Crearea unor rute complete pentru profilurile teoretic, profesional 群i voca郡ional, care s< includ< 
toate nivelurile de calificare, înv<郡<mântul profesional fiind un nod esen郡ial al leg<turii educa郡iei 
cu pia郡a muncii; 

4. Digitalizarea procesului educa郡ional, pentru a permite abord<ri integrate, îmbun<t<郡irea 
competen郡elor digitale atât pentru elevi, cât 群i pentru profesori; st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  2.VI.1 RomâCia Edpcamă 

 

 

5. Regândirea infrastructurii educa郡ionale, pe baza tendin郡elor demografice, migratorii 群i socio-
economice, pentru a reduce decalajele 群i a cre群te performan郡a sistemului de educa郡ie;  

6. Profesionalizarea managementului sistemului de înv<郡<mânt, astfel încât s< se asigure 
stabilitatea, coeren郡a 群i competen郡a în organizarea acestora. 

 

Descrierea reformelor 群i investi郡iilor aferente componentei 

 

Educa郡ie antepre群colar<  

R1. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educa郡ie timpurie pentru copiii de la na群tere la 6 
ani, unitar, incluziv 群i de calitate, având la baz< un mecanism eficient de cooperare inter-

institu郡ional< 群i de coordonare intersectorial<, care s< asigure beneficiarilor rate crescute de 
acces 群i participare. 

Provoc<ri  

În România, conform Legii nr.1/2011, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare, educa郡ia timpurie 
este primul nivel al înv<郡<mântului preuniversitar 群i cuprinde nivelul antepre群colar (de la na群tere - 
3 ani) 群i nivelul pre群colar (3-6 ani). 

Cu toate acestea, sistemul de educa郡ie timpurie românesc se men郡ine divizat 群i acest lucru afecteaz< 
îndeosebi calitatea serviciilor oferite 群i o judicioas< alocare a acestor servicii pentru a r<spunde 
nevoii exprimate la nivelul comunit<郡ilor. 

Mai mult, studiile 群i experien郡ele 郡<rilor în care exist< sisteme integrate de educa郡ie 群i îngrijire în 
copil<ria timpurie care se afl< în responsabilitatea unei agen郡ii/ a unui minister ne arat< c< acestea 
se asociaz< cu: 

- cre群terea calit<郡ii serviciilor 群i consolidarea dreptului universal la acces la educa郡ie; 

- asigurarea accesului la pre郡uri accesibile; 

- personal mai bine calificat; 

- tranzi郡ii progresive, line, între niveluri 群i servicii. 

Nivelul de educa郡ie antepre群colar înregistreaz< un decalaj evident fa郡< de cel pre群colar, datorat 
îndeosebi unui deficit de armonizare legislativ< 群i de clarificare a rolurilor celor trei actori de la 
nivel central implica郡i în organizarea 群i func郡ionarea acestor servicii (educa郡ie, s<n<tate 群i 
protec郡ie), precum 群i deficitului de spa郡ii 群i personal specializat din domeniul educa郡iei. În acest 
context, o mare parte dintre reglement<ri necesit< revizuire sau elaborare pentru a permite 
înfiin郡area, organizarea 群i func郡ionarea eficient< a serviciilor respective 群i, evident, în timp, 
înregistrarea unor rate de acces 群i participare în conformitate cu 郡intele asumate în diferite st
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documente strategice na郡ionale (Program de guvernare, Program Na郡ional de Reform<, Strategia 
privind reducerea p<r<sirii timpurii a 群colii etc.), în acord cu cele înregistrate în celelalte state 
europene. În contextul deficitului de personal, înregistrat îndeosebi în serviciile de educa郡ie 
timpurie antepre群colar<, se impun demersuri de construire a unor programe de formare continu< 
adaptate nevoilor prezente 群i în acord cu prevederile legale în vigoare, care s< conduc< la o 
schimbare benefic< în rela郡ia cu copilul mic, înregistrat< la nivelul personalului existent în cre群e 
(de regul< nedidactic). În acela群i timp, educatoarele care lucreaz< cu copiii de 3-6 ani 群i care în 
ultimii ani se confrunt< cu prezen郡a în grupele de copii pre群colari a copiilor antepre群colari de 2-3 
ani 群i cu o u群oar< dificultate în a asigura un proces de înv<郡are adaptat acestora, dificultate care 
vine din formarea ini郡ial< care nu acoper< unele aspecte care privesc copilul sub 3 ani 群i înv<郡area 
la aceste vârste. A群adar, chiar dac< au la dispozi郡ie noul curriculum pentru educa郡ie timpurie, un 
curriculum unitar pentru copiii cu vârste de la na群tere la 6 ani, promovat în 2019, acestea au nevoie 
de o formare continu< care s< suplineasc< ceea ce formarea ini郡ial< nu le-a oferit, pentru a face fa郡< 
unor provoc<ri ale sistemului: lipsa personalului didactic din cre群e, respectiv a educatorului 
puericultor; dorin郡a p<rin郡ilor copiilor sub 3 ani, îndeosebi a celor de 2-3 ani, de a beneficia de 
servicii de educa郡ie, pe care le g<sesc în acest moment doar în gr<dini郡e. De aceea, formarea 
profesional< a personalului care va lucra în serviciile nou înfiin郡ate (standard sau complementare) 
este parte a acestei reforme 群i se pliaz< pe nevoile sistemului previzionat (unitar, incluziv 群i de 
calitate).  

În acest sens, Raportul de 郡ar< (2019) 群i Raportul de 郡ar< (2020) nu fac altceva decât s< accentueze 
majoritatea provoc<rilor men郡ionate deja 群i asupra c<rora ne vom focaliza în demersurile noastre 
ulterioare. 

Obiectivul reformei 

Sunt avute în vedere urm<toarele obiective ale reformei în domeniul educa郡iei timpurii: 

O1. Cre群terea capacit<郡ii sistemului de înv<郡<mânt de cuprindere, în serviciile de educa郡ie timpurie, 
a 22% din copiii de 0-3 ani 群i a 95% din copiii de 4-6 ani, pân< în 2026, prin investi郡ii în 
infrastructur<. 

O2. Cre群terea calit<郡ii serviciilor de educa郡ie timpurie, în special a celor pentru grupa de vârst< de 
la na群tere la 3 ani 群i a celor din zone dezavantajate, prin demersuri normative 群i func郡ionale ale 
sistemului educa郡ional specific. 

Implementare  

Ministerul Educa郡iei va coordona implementarea acestei reforme.  

Demersurile privind investi郡iile în infrastructur< (construirea 群i dotarea celor 140 de cre群e) vor fi 
f<cute sub coordonarea Ministerului Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei, care va 
elabora 群i lansa apelul 群i va consilia 群i monitoriza beneficiarii pe parcursul derul<rii schemei de 
granturi (aferente I1). Beneficiarii granturilor vor fi operatorii publici (prim<riile), care vor avea st
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responsabilitatea contract<rii firmei care se va construi cre群a, precum 群i responsabilitatea încheierii 
contractelor cu furnizorii de echipamente 群i mobilier. Înfiin郡area 群i dotarea celor 412 de servicii 
complementare în zonele defavorizate vor fi f<cute de operatorii publici (prim<rie, biseric<, poli郡ie 
etc. sau unit<郡i de înv<郡<mânt de stat din comunitate) sau priva郡i (unit<郡i de înv<郡<mânt private sau 
asocia郡ii/organiza郡ii neguvernamentale) care vor fi interesa郡i de schema de granturi 群i se vor 
încadra în cerin郡ele stabilite de Ministerul Educa郡iei. A群adar, Ministerul Educa郡iei va elabora 群i 
aproba Metodologia privind organizarea 群i func郡ionarea serviciilor complementare, va lansa apelul 
群i va consilia 群i monitoriza beneficiarii pe parcursul derul<rii schemei de granturi (aferente M<surii 
I2.1 群i M<surii I2.2), iar beneficiarii vor avea responsabilitatea încheierii contractelor pentru 
realizarea dot<rilor cu mobilier 群i echipamente, inclusiv echipamente digitale (aferente M<surii 
I2.2) a spa郡iilor pe care le vor pune la dispozi郡ia comunit<郡ii pentru înfiin郡area 群i opera郡ionalizarea 
celor 412 servicii complementare. Totodat<, beneficiarii î群i vor asuma responsabilitatea angaj<rii 
personalului necesar. 

Demersurile privind conceperea 群i derularea programului cadru de formare continu< a 
profesioni群tilor din educa郡ia timpurie (personal didactic 群i nedidactic) vor fi coordonate de 
Ministerul Educa郡iei 群i implementate cu ajutorul furnizorilor de formare/speciali群tilor în domeniu, 
din România 群i din statele membre, interesa郡i de apelurile de propuneri lansate (cel pentru asisten郡< 
tehnic< pentru con郡inutul celor dou< programe de formare 群i pentru formarea formatorilor la nivel 
na郡ional 群i cel pentru cele 42 de granturi acordate furnizorilor de formare, de stat 群i priva郡i, de la 
nivelul fiec<rui jude郡 群i de la nivelul municipiului Bucure群ti pentru formarea personalului implicat 
în educa郡ia timpurie de la nivel local).   

Totodat<, programul de formare a speciali群tilor din cele trei domenii implicate în educa郡ia timpurie 
(educa郡ie, protec郡ie 群i s<n<tate), pentru monitorizare acestor servicii, se va realiza cu ajutorul 
asisten郡ei tehnice c<reia i se va aloca respectivul contract, îns< con郡inutul programului de formare 
care revine în responsabilitatea respectivilor exper郡i va fi certificat prin implicarea reprezentan郡ilor 
Ministerului Educa郡iei, ai Ministerului Muncii 群i Protec郡iei Sociale 群i ai Ministerului S<n<t<郡ii. 

Perioada de implementare a reformei este estimat< sa fie finalizat< în Q2 2026. 

Complementaritate 

Ministerul Educa郡iei î群i propune s< acorde o deosebit< aten郡ie dezvolt<rii acestui segment al 
înv<郡<mântului, respectiv nivelului antepre群colar.  

Acest lucru se reflect< atât în documentul programatic elaborat 群i promovat de Pre群edin郡ia 
României - România Educat<, cât 群i în Programul de Guvernare 群i documentele de planificare 
strategic< ale institu郡iei (ex.: Strategia privind reducerea p<r<sirii timpurii a 群colii; Strategia de 
Digitalizare a Educa郡iei din România – 2021-2027; Planul Strategic Institu郡ional etc.) sau în 
Programul Opera郡ional Educa郡ie 群i Ocupare pentru urm<torul exerci郡iu de finan郡are la nivel 
european. st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  2.VI.1 RomâCia Edpcamă 

 

 

Astfel,  m<surile prev<zute de Ministerul Educa郡iei în cadrul Planului Na郡ional de Redresare 群i 
Rezilien郡< (PNRR), asigur< complementaritatea cu m<surile 群i rezultatele din proiectul 
noncompetitiv ETIC (în derulare prin POCU) 群i cu cele vizate de POEO 群i, în acela群i timp, 
consolidarea reformei în domeniul educa郡iei timpurii prin m<surile propuse. 

În acest context, dac< în domeniul legislativ am realizat în ETIC un document - cadru de diagnoz< 
群i prognoz< a sistemului, cu propuneri de modific<ri/complet<ri legislative, în POEO ne propunem 
s< elabor<m standardele de program pentru activit<郡ile psihopedagogice 群i activit<郡ile suport 
desf<群urate în serviciile de educa郡ie timpurie, precum 群i o revizuire a standardelor ocupa郡ionale 
pentru personalul din educa郡ia timpurie 群i elaborarea standardelor profesionale pentru profesii noi. 
În cadrul prezen郡ei reforme am ales s< realiz<m 群i s< opera郡ionaliz<m un program-cadru 
intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor de educa郡ie timpurie ca servicii incluzive, unitare 群i de 
calitate care s< preia o serie de propuneri legislative din Documentul-cadru de diagnoz< 群i 
prognoz< a sistemului elaborat în ETIC 群i s< urm<reasc< realizarea 群i implementarea acestora. Una 
dintre acestea va viza organizarea 群i func郡ionarea serviciilor complementare de educa郡ie timpurie 
pentru grupurile defavorizate (socio-economic, cultural, educa郡ional etc.). 

Totodat<, dac< în domeniul form<rii profesionale am realizat în ETIC formarea a 2600 de cadre 
didactice din înv<郡<mântul pre群colar care lucreaz< cu copii de 2-3 ani, în POEO ne propunem s< 
elabor<m 群i s< edit<m ghiduri cu bune practici pentru sprijinirea implement<rii noului curriculum 
群i a principiilor de baz< ale educa郡iei incluzive, cu un accent deosebit pe strategii didactice 
inovatoare (inclusiv predare online 群i formarea competen郡elor digitale); pilotarea 群i implementarea 
unor strategii de predare, inovatoare 群i eficace, în clustere (urban-rural, program prelungit/ 
program normal, grupe combinate - grupe omogene, înv<郡<mânt de stat - înv<郡<mânt particular), 
având ca scop schimbul de idei 群i cre群terea competen郡elor personalului didactic, inclusiv a celor 
din din zonele defavorizate (granturi la nivel jude郡ean 群i realizarea 群i implementarea unui sistem 
informatic unitar de monitorizare a form<rii continue 群i a efectelor acesteia, prin raportare la 
progresul copiilor, îndeosebi la progresul copiilor din grupurile vulnerabile (cu dizabilit<郡i, de etnie 
rom<, din mediul rural etc.). Pentru prezenta reform< ne-am limitat la realizarea unui program-
cadru de formare continu<, care s< sprijine formarea resursei umane necesare din cadrul serviciilor 
nou înfiin郡ate (cele 140 de cre群e 群i 412 servicii complementare) 群i din cadrul serviciilor existente 
la nivel local, respectiv a gr<dini郡elor care primesc copii de 2-3 ani (cu sprijinul formatorilor 
forma郡i de asisten郡a tehnic<). Totodat<, personalul responsabil de inspec郡ia serviciilor de educa郡ie 
timpurie, din cele trei domenii (educa郡ie, protec郡ie 群i s<n<tate), beneficiaz< de un program de 
formare dedicat monitoriz<rii acestor servicii 群i de formarea unor formatori na郡ionali 群i a 
personalului necesar de la nivel local.  

Beneficiari vizaYi 

錨 Copiii cu vârste de la na群tere la 6 ani, cu prec<dere cei din mediul rural, din zone izolate 群i 
din categoriile defavorizate socio-economic; 

錨 Cadre didactice din unit<郡ile de înv<郡<mânt pre群colar de stat 群i privat autorizate/acreditate; st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.VI.1 RomâCia Edpcamă 

 

 

錨 Personalul din educa郡ia timpurie antepre群colar< (didactic 群i nedidactic din unit<郡i de 
educa郡ie timpurie de stat); 

錨 Speciali群ti ai domeniilor implicate în inspec郡ia 群i monitorizarea serviciilor de educa郡ie 
timpurie, din educa郡ie, s<n<tate 群i protec郡ie de la nivel local. 

Crearea cadrului legal/aprobare de guvern 

Guvernul va adopta cadrul legislativ necesar, respectiv, elaborarea/actualizarea cadrului legislativ 
群i normativ pentru înfiin郡area, organizarea 群i func郡ionarea serviciilor de educa郡ie timpurie 
(standard 群i complementare), cu prec<dere a celor destinate copiilor sub 3 ani. 

Actualizarea cadrului legislativ 群i normativ privind înfiin郡area, organizarea 群i func郡ionarea 
serviciilor de educa郡ie timpurie (standard 群i complementare) se va realiza prin implicarea 
Ministerului Educa郡iei, a Ministerului Muncii 群i Protec郡iei Sociale 群i a Ministerului S<n<t<郡ii, prin 
consultarea reprezentan郡ilor autorit<郡ilor publice locale, unit<郡ilor de înv<郡<mânt pre群colar 群i 
cre群elor, a reprezentan郡ilor liceelor pedagogice/universit<郡ilor care se ocup< de preg<tirea 
personalului didactic, precum 群i prin consultarea reprezentan郡ilor mediului de afaceri. 

Riscuri Кi soluМii 

Risc: Instabilitate politic<, care ar duce la nepromovarea m<surilor legislative în perioada vizat<. 

Solu郡ie: Semnarea unui angajament politic  transpartinic pentru promovarea educa郡iei timpurii. 

Risc: Lipsa de interes a autorit<郡ilor publice locale dat fiind faptul c< costurile de operare ale 
serviciilor de educa郡ie antepre群colar< sunt scumpe. 

Solu郡ie: Dezvoltarea de instrumente de finan郡are a costurilor de operare prin dezvoltarea de 
programe na郡ionale, încurajarea parteneriatelor public-private, identificarea de mecanisme pentru 
operatori priva郡i non-profit care s< se implice în managementul/ operarea/ acoperirea total< sau 
par郡ial< a unora dintre serviciile furnizate de c<tre aceste unit<郡i. 

Perioada de realizare a investiМiei: 2021-2026 

 

I1. Schem< de granturi pentru construirea 群i opera郡ionalizarea, de c<tre operatori publici, a 
unui num<r de 140 de cre群e pentru îmbun<t<郡irea accesului 群i a particip<rii copiilor 
antepre群colari la servicii standard de educa郡ie timpurie, cu scopul favoriz<rii revenirii 

p<rin郡ilor în câmpul muncii. 

Provoc<ri adresate 

În România, conform Legii nr.1/2011, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare, educa郡ia timpurie 
este primul nivel al înv<郡<mântului preuniversitar 群i cuprinde nivelul antepre群colar (de la na群tere - 
3 ani) 群i nivelul pre群colar (3-6 ani). st
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Cu toate acestea, sistemul de educa郡ie timpurie românesc se men郡ine divizat 群i acest lucru afecteaz< 
îndeosebi calitatea serviciilor oferite 群i o judicioas< alocare a acestor servicii pentru a r<spunde 
nevoii exprimate la nivelul comunit<郡ilor. 

Mai mult, studiile 群i experien郡ele 郡<rilor în care exist< sisteme integrate de educa郡ie 群i îngrijire în 
copil<ria timpurie care se afl< în responsabilitatea unei agen郡ii/ a unui minister ne arat< c< acestea 
se asociaz< cu: 

- cre群terea calit<郡ii serviciilor 群i consolidarea dreptului universal la acces la educa郡ie; 

- asigurarea accesului la pre郡uri accesibile; 

- personal mai bine calificat; 

- tranzi郡ii progresive, line, între niveluri 群i servicii. 

Nivelul de educa郡ie antepre群colar< înregistreaz< un decalaj evident fa郡< de cel pre群colar, datorat 
îndeosebi unui deficit de armonizare legislativ< 群i de clarificare a rolurilor celor trei actori de la 
nivel central implica郡i în organizarea 群i func郡ionarea acestor servicii (educa郡ie, s<n<tate 群i 
protec郡ie), precum 群i deficitului de spa郡ii 群i personal specializat din domeniul educa郡iei. În acest 
context, o mare parte dintre reglement<ri, inclusiv partea de standarde, necesit< revizuire sau 
elaborare pentru a permite înfiin郡area, organizarea 群i func郡ionarea eficient< a serviciilor respective 
群i, evident, înregistrarea unor rate de acces 群i participare în conformitate cu 郡intele stabilite în 
diferite documente strategice na郡ionale (Program de guvernare, Program Na郡ional de Reform<, 
Strategia privind reducerea p<r<sirii timpurii a 群colii etc.), în acord cu cele înregistrate în celelalte 
state europene. 

Obiective 

O1. Cre群terea capacit<郡ii sistemului de înv<郡<mânt de cuprindere, în serviciile de educa郡ie timpurie 
antepre群colar<, a 22% din copiii de 0-3 ani , pân< în 2026, prin investi郡ii în infrastructur<, respectiv 
construirea a 140 de cre群e, eficiente energetic, la nivel na郡ional, pentru asigurarea unui serviciu de 
educa郡ie timpurie standard la 5 000 – 10 000 locuitori. 

 

Implementare 

Ministerul Educa郡iei va coordona implementarea acestei reforme împreun< cu Ministerul 
Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice şi AdministraYiei. Guvernul va adopta programul-cadru 
intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor de educa郡ie timpurie unitare, incluzive 群i de calitate 群i 
va asigura monitorizarea implement<rii cadrului legislativ necesar pentru înfiin郡area, organizarea 
群i func郡ionarea serviciilor de educa郡ie timpurie (standard 群i complementare), cu prec<dere a celor 
destinate copiilor sub 3 ani. st
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Demersurile privind investi郡iile în infrastructur< (construirea 群i dotarea celor 140 de cre群e) vor fi 
f<cute de operatorii publici (prim<rii) care vor fi interesa郡i de schema de granturi 群i care se 
încadreaz< în criteriile stabilité de Ministerul Educa郡iei 群i Ministerul Dezvolt<rii, Lucr<rilor 
Publice şi AdministraYiei. 

Investi郡ia se va realiza cu urm<rirea urm<toarelor etape: 

錨 Elaborarea metodologiei pentru acordarea granturilor operatorilor publici pentru construc郡ia 
群i dotarea a 140 de cre群e; 

錨 Alocarea etapizat<, pe loturi (2 loturi a câte 70 de cre群e), a granturilor privind construc郡ia 群i 
dotarea celor 140 de cre群e, în baza unor criterii clare de tipul: existen郡a unei strategii la nivel 
local de dezvoltare a serviciilor de educa郡ie timpurie; num<rul copiilor cu vârsta pân< în 3 
ani/de la na群tere la 6 ani raportat la capacitatea de cuprindere a serviciilor de educa郡ie 
timpurie existente pe o raz< de max.2-3 km; num<rul de cereri din partea p<rin郡ilor, 
nesolu郡ionate, pentru acest tip de servicii (cel pu郡in 50) etc., precum 群i în baza nevoilor 
specifice ale comunit<郡ilor marginalizate. Criteriile de eligibilitate vor solicita aplican郡ilor 群i 
atingerea obiectivului privind ob郡inerea unei energii primare cu 20% mai sc<zute decât 
cerin郡ele pentru cl<diri ZEB din reglement<rile na郡ionale 群i care va fi dovedit< prin certificate 
de performan郡< energetic<.  

錨 Finalizarea construcYiei 群i a dot<rii celor 140 de creşe care vor deservi aproximativ 9.400 
copii, cu prioritate a celor din zone defavorizate (socio-economic, cultural, educa郡ional etc.). 

Complementaritate 

Ministerul Educa郡iei î群i propune s< acorde o deosebit< aten郡ie dezvolt<rii acestui segment al 
înv<郡<mântului, respectiv nivelului antepre群colar.  

Acest lucru se reflect< atât în documentul programatic elaborat 群i promovat de Pre群edin郡ia 
României - România Educat<, cât 群i în Programul de Guvernare 群i documentele de planificare 
strategic< ale institu郡iei (ex.: Strategia privind reducerea p<r<sirii timpurii a 群colii; Strategia de 
Digitalizare a Educa郡iei din România – 2021-2027; Planul Strategic Institu郡ional etc.) sau în 
Programul Opera郡ional Educa郡ie 群i Ocupare pentru urm<torul exerci郡iu de finan郡are la nivel 
european. 

Astfel,  m<surile prev<zute de Ministerul Educa郡iei în cadrul Planului Na郡ional de Redresare 群i 
Rezilien郡< (PNRR) - Investi郡ia 1, asigur< complementaritatea cu m<surile 群i rezultatele din cele 36 
de proiecte competitive contractate (POCU/658/6/2/Cre群terea particip<rii la înv<郡<mântul 
antepre群colar 群i pre群colar, în special a grupurilor cu risc de p<r<sire timpurie a 群colii, cu accent pe 
copiii apar郡inând minorit<郡ii roma 群i a celor din mediul rural - Regiuni mai pu郡in dezvoltate; 
POCU/664/6/2/Cre群terea particip<rii la înv<郡<mântul antepre群colar 群i pre群colar, în special a 
grupurilor cu risc de p<r<sire timpurie a 群colii, cu accent pe copiii apar郡inând minorit<郡ii roma 群i a 
celor din mediul rural - Regiunea mai dezvoltat<, Bucure群ti-Ilfov) care dezvolt< servicii de cre群< st
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prin înfiin郡area de noi grupe de cre群< 群i formarea de educatori puericultori (30 de luni, începând 
cu decembrie 2020). Totodat<, m<surile din PNRR sunt complementare 群i cu investi郡iile din POR 
în ceea ce prive群te construc郡ia de cre群e în func郡ie de evolu郡ia demografic<, în intervalul 2021-2027, 
prin construirea 群i dotarea unui num<r de 140 de cre群e, care vor putea facilita participarea la 
educa郡ie a unui num<r de 9600 de copii antepre群colari, îndeosebi din categorii dezavantajate. 

Ajutor de stat 

În România, înv<郡<mântul public este finan郡at 群i controlat de stat aplicându-se prevederile pct (28) 
群i (29) din Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< la 
articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene, nefiind considerat 
o activitate economic<. În acest sens, investi郡iile finan郡ate exclusiv din surse de stat sau în care 
elevii sau p<rin郡ii lor pl<tesc contribu郡ii financiare (ex. taxe de înscriere) care reprezint< doar o 
frac郡iune din costurile reale ale serviciului, nu intr< sub inciden郡a ajutorului de stat  

Grup Мint< 

錨 Copiii cu vârste de la na群tere la 6 ani, cu prec<dere cei din mediul rural, din zone izolate 群i 
din categoriile defavorizate socio-economic; 

錨 Cadre didactice din unit<郡ile de înv<郡<mânt pre群colar de stat 群i privat autorizate/acreditate; 

錨 Personalul din educa郡ia timpurie antepre群colar< (didactic 群i nedidactic din unit<郡i de 
educa郡ie timpurie de stat). 

Perioada de realizare a investiМiei: 2022-2024 

  

I2. Schem< de granturi pentru înfiin郡area 群i opera郡ionalizarea unui num<r de 412 servicii 
complementare pentru grupurile dezavantajate în cele 41 de jude郡e 群i în municipiul 
Bucure群ti. 

Provoc<ri adresate 

Nivelul de educa郡ie antepre群colar< înregistreaz< un decalaj evident fa郡< de cel pre群colar, datorat 
îndeosebi unui deficit de armonizare legislativ< 群i de clarificare a rolurilor celor trei actori de la 
nivel central implica郡i în organizarea 群i func郡ionarea acestor servicii (educa郡ie, s<n<tate 群i 
protec郡ie), precum 群i deficitului de spa郡ii 群i personal specializat din domeniul educa郡iei. Totodat<, 
num<rul serviciilor de educa郡ie timpurie antepre群colar< este redus 群i nu acoper< în mod echilibrat 
mediul rural 群i mediul urban. Astfel, se înregistreaz<, la nivelul anului 群colar 2019-2020, un num<r 
de 369 creşe, din care 98% sunt situate în mediul urban.  

În ultimii ani, la nivel local, regional sau na郡ional s-au derulat o serie de proiecte/programe, 
implementate de diferi郡i parteneri (Banca Mondial<, CEDP Step by Step, Asocia郡ia OvidiuRo, 
Salva郡i copiii, WorldVision România etc.), cu implicarea Ministerului Educa郡iei, în care au fost st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  2.VI.1 RomâCia Edpcamă 

 

 

pilotate (în zonele izolate, defavorizate, în care nu se justific< existen郡a unui serviciu standard tip 
cre群< sau gr<dini郡<), cu rezultate apreciabile în domeniul asigur<rii accesului 群i a particip<rii la 
educa郡ie a copiilor (0-6ani) servicii complementare de tipul: centre multifunc郡ionale, gr<dini郡a în 
familie, ludoteca etc. 

În acest context, este nevoie de o reglementare clar< cu privire la organizarea 群i func郡ionarea 
acestor servicii complementare pentru a permite înfiin郡area unor astfel de servicii acolo unde este 
nevoie, ca servicii care pot acoperi nevoia de educa郡ie a copiilor din zonele izolate, dezavantajate, 
ca servicii tranzitorii sau servicii suport pân< la rezolvarea problemelor cu care familia 群i, 
respectiv, copilul se confrunt< 群i care faciliteaz< trecerea copilului spre un serviciu standard. În 
plus, aceste servicii vor asigura o cre群tere a ratei de acces 群i participare la educa郡ie a copiilor 
antepre群colari 群i pre群colari, în conformitate cu 郡intele stabilite în diferite documente strategice 
na郡ionale (Program de guvernare, Program Na郡ional de Reform<, Strategia privind reducerea 
p<r<sirii timpurii a 群colii etc.), în acord cu cele înregistrate în celelalte state europene.  

Obiective 

O1. Cre群terea capacit<郡ii sistemului 群i a calit<郡ii serviciilor de educa郡ie timpurie pentru 
îmbun<t<郡irea ratelor de participare, atât la nivel antepre群colar, cât 群i la nivel pre群colar, prin 
investi郡ii în înfiin郡area 群i opera郡ionalizarea a 412 servicii complementare. 

Implementare 

Ministerul Educa郡iei va coordona implementarea acestei reforme. Guvernul va adopta cadrul 
legislativ necesar, respectiv, elaborarea/actualizarea cadrului legislativ 群i normativ pentru 
înfiin郡area, organizarea 群i func郡ionarea serviciilor complementare de educa郡ie timpurie. 

Actualizarea cadrului legislativ 群i normativ privind înfiin郡area, organizarea 群i func郡ionarea 
serviciilor complementare de educa郡ie timpurie  se va realiza prin implicarea Ministerului 
Educa郡iei, a Ministerului Muncii 群i Protec郡iei Sociale 群i a Ministerului S<n<t<郡ii, prin consultarea 
reprezentan郡ilor autorit<郡ilor publice locale, unit<郡ilor de înv<郡<mânt pre群colar 群i cre群elor, a 
reprezentan郡ilor liceelor pedagogice/universit<郡ilor care se ocup< de preg<tirea personalului 
didactic, precum 群i prin consultarea reprezentan郡ilor mediului de afaceri. Totodat<, Ministerul 
Educa郡iei va avea responsabilitatea elabor<rii 群i lans<rii apelului pentru schema de granturi 群i, 
ulterior, consilierii 群i monitoriz<rii beneficiarilor. 

Beneficiarii (operatori publici 群i priva郡i) care îndeplinesc criteriile stabilite 群i primesc grantul vor 
avea responsabilitatea înfiin郡<rii 群i opera郡ionaliz<rii (dot<rii) serviciului/serviciilor 
complementar/-e, respectiv a încheierii contractelor cu furnizorii care vor livra mobilierul 群i 
echipamentele necesare.  

Investi郡ia se va realiza cu urm<rirea urm<toarelor etape: 

- Elaborarea metodologiei pentru acordarea granturilor operatorilor publici 群i priva郡i pentru 
înfiin郡area 群i opera郡ionalizarea celor 412 de servicii complementare; st
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- Alocarea etapizat<, pe loturi (2 loturi a câte 200 群i, respectiv, 212 de unit<郡i/lot), c<tre 
operatorii[1] [2] [3]  publici 群i priva郡i, a granturilor pentru opera郡ionalizarea celor 412 servicii 
complementare; 

- Finalizarea înfiinY<rii şi operaYionaliz<rii celor 412 servicii complementare, care vor deservi 
aproximativ 20.000 de copii. 

Pentru serviciile complementare, granturile vor fi acordate în baza unor criterii clare de tipul : 
existen郡a unei strategii la nivel local de dezvoltare a serviciilor de educa郡ie timpurie, în care s< fie 
luat< în calcul 群i varianta serviciilor complementare, pentru cazul în care num<rul copiilor cu vârsta 
pân< în 3 ani/de la na群tere la 6 ani care nu beneficiaz< de un serviciu de educa郡ie timpurie standard, 
din lipsa locurilor libere este de cel pu郡in 20; cereri nesolu郡ionate din partea p<rin郡ilor, pentru acest 
tip de servicii ; existen郡a unor spa郡ii oferite de unit<郡i de înv<郡<mânt de stat sau private, de institu郡ii 
din comunitate (prim<rie, biseric<, cas< de cultur< etc.) sau de al郡i furnizori de educa郡ie timpurie, 
care pot fi utilizate pentru înfiin郡area unor astfel de servicii complementare, precum 群i de existen郡a 
unui personal specializat în localitate 群i/sau de disponibilitatea personalului existent în serviciile 
de educa郡ie din comunitate pentru a deservi 群i aceste servicii; existen郡a unor programe educa郡ionale 
ale unor furnizori de educa郡ie timpurie de stat sau priva郡i acredita郡i care pot sprijini cre群terea 
accesului 群i a particip<rii la educa郡ie a grupurilor dezavantajate etc. Granturile vor acoperi numai 
cheltuielile cu dotarea 群i echiparea spa郡iilor puse la dispozi郡ie de beneficiarii acestora, în vederea 
sprijinirii derul<rii unor activit<郡i educa郡ionale, cât mai aproape de domiciliu, pentru copiii care nu 
pot accesa serviciile de educa郡ie timpurie standard din diferite motive de natur< cultural<, 
educa郡ional<, materiale sau de infrastructur<, îndeosebi a copiilor din grupuri defavorizate 
(ex.roma, copii cu CES, copii din comunit<郡i izolate sau din comunit<郡i dezavantajate socio-
economic etc.) . 

Serviciile complementare sunt servicii care vor func郡iona în spa郡ii oferite de comunitate, inclusiv 
spa郡ii oferite de unit<郡i de înv<郡<mânt de stat sau private, în care se pot derula activit<郡i pilotate 
deja în diferite proiecte educa郡ionale implementate pân< în prezent, de tipul: 

- grupe pentru activit<郡i ludice,  înfiin郡ate în institu郡ii din comunitate (c<min cultural, biblioteca, 
biseric< etc.); 

-  ludoteci, care desf<群oar< activit<郡i de stimulare timpurie a dezvolt<rii copilului; 

-  cre群< sau gr<dini郡< în familie / mame de zi (Nuou-nuou); 

- servicii de sprijin pentru copiii din grupuri defavorizate la domiciliul furnizorului/vizite la 
domiciliu (în localit<郡i izolate); 

-  centre multifunc郡ionale pentru copil 群i familie, cu programe de educa郡ie parental<, programe de 
sprijin pentru educa郡ie, programe suport de educa郡ie 群i consiliere în diferite domenii, în func郡ie de 
nevoile familiei (juridic, sanitar etc.); st
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- caravana educa郡iei timpurii (asigurat< de echipe mobile, integrate, pentru educa郡ie parental< 群i 
educa郡ie timpurie, cu focalizare pe familiile 群i copiii din localit<郡i izolate). 

Serviciile complementare din educa郡ia timpurie vor fi dotate cu mese 群i scaune copii; saltele pentru 
odihn< copii; materiale 群i echipamente  educa郡ionale, inclusiv echipamente digitale (laptop, tabl< 
smart, aparate de fotografiat 群i video digitale, covoare digitale pentru activit<郡i educative, t<bli郡e 
digitale pentru scris 群i desenat etc. - aferente  M<surii I2.2); dulapuri pentru materiale 群i juc<rii 群i 
rafturi tip bibliotec<; mobilier pentru baie, inclusiv mobilier pentru schimbarea scutecelor; 
mobilier pentru spa郡ii administrative (birouri, scaune, dulapuri); mobilier 群i echipamente buc<t<rie. 

Demersurile privind investi郡iile în înfiin郡area 群i dotarea celor 412 servicii complementare în zonele 
defavorizate, vor fi f<cute de operatorii publici şi/sau priva郡i care vor fi interesa郡i de schema de 
granturi 群i care se încadreaz< în criteriile stabilité de Ministerul Educa郡iei. 

Costul estimat conform analizei de pia郡<: 412 granturi x 10.622,30 euro/buc. (serviciu 
complementar din educa郡ia timpurie, cu 2 grupe de copii) = 4.376.387,6 euro, sum< prev<zut< la 
M<sura I2.2. 

Complementaritate 

M<surile prev<zute de Ministerul Educa郡iei în cadrul Planului Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡< 
(PNRR), asigur< complementaritatea cu m<surile 群i rezultatele din proiectul noncompetitiv ETIC 
(în derulare prin POCU) 群i cu cele vizate de POEO 群i, în acela群i timp, consolidarea reformei în 
domeniul educa郡iei timpurii prin m<surile propuse. 

În acest context, Documentul - cadru de diagnoz< 群i prognoz< a sistemului, cu propuneri de 
modific<ri/complet<ri legislative, realizat în ETIC va complementa prezenta reform< în care am 
ales s< realiz<m 群i s< opera郡ionaliz<m un program-cadru intersectorial pentru dezvoltarea 
serviciilor de educa郡ie timpurie ca servicii incluzive, unitare 群i de calitate care s< preia o serie de 
propuneri legislative din documentul amintit 群i s< urm<reasc< realizarea 群i implementarea acestora. 
Totodat<, în POEO ne propunem s< elabor<m standardele de program pentru activit<郡ile 
psihopedagogice 群i activit<郡ile suport desf<群urate în serviciile de educa郡ie timpurie, precum 群i o 
revizuire a standardelor ocupa郡ionale pentru personalul din educa郡ia timpurie 群i elaborarea 
standardelor profesionale pentru profesii noi (inclusiv cele care pot ap<rea în serviciile 
complementare). În cadrul prezentei reforme, elaborarea 群i promovarea Metodologiei de 
organizare 群i func郡ionare a serviciilor complementare de educa郡ie timpurie pentru grupurile 
defavorizate va sprijini implementarea în bune condi郡ii a Investi郡iei 2 - Schem< de granturi pentru 
înfiin郡area 群i opera郡ionalizarea (dotarea) a 412 servicii complementare. Mai mult, cele 412 servicii 
complementare vor înt<ri m<surile strategice de la nivel local propuse în POEO în vederea 
asigur<rii num<rului de locuri necesar particip<rii la educa郡ie timpurie – granturi la nivel local 
pentru strategii 群i înfiin郡are servicii complementare (1/jude郡, în zone defavorizate). 
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Ajutor de stat 

Investi郡iile destinate înfiin郡<rii 群i opera郡ionaliz<rii celor 412 de servicii complementare pot face 
obiectul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Articolul 107 alin (1) TFEU. In functie 
de situatia concreta se pot distinge 2 abord<ri: 

- non aid  - pentru operatorii publici avand in vedere ca  în România înv<郡<mântul public 
este finan郡at 群i controlat de stat, aplicându-se prevederile pct (28) 群i (29) din Comunicarea 
Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 107 alineatul (1) 
din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene, nefiind considerat o activitate economic<. În 
cazul operatorilor priva郡i, dac< statul acoper< pentru ace群tia partea de dotare 群i operare 群i familiile 
pl<tesc doar cheltuieli de func郡ionare (ex. pentru acoperirea cheltuielilor cu masa copiilor), 
consider<m c< operarea nu se realizeaz< pe considerente economice 群i nu implic< ajutor de stat - 
conform prevederilor pct. 28 群i 29 din Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat 
astfel cum este men郡ionat< la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii 
Europene.  

- Aid - Dac< îns< pe lâng< sumele primite de la buget, operatorii economici priva郡i încaseaz<, 
în principal, bani de la p<rin郡i pentru activit<郡i cu caracter economic, ori venituri comerciale, atunci 
serviciul este operat economic 群i trebuie s< se relizeze cu respectare regulilor din domeniul 
ajutorului de stat. În acest caz, se va asigura compatibilitatea ajutorului de stat fie printr-o schem< 
de ajutor cu respectarea prevederilor Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea 
articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor 
de stat sub form< de compensa郡ii pentru obliga郡ia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi 
c<rora le-a fost încredin郡at< prestarea unui serviciu de interes economic general (art. 2 (1) c) din 
Decizie), fie cu respectarea  prevederilor art. 56- Ajutoarele pentru investiYii în infrastructurile 
locale din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu pia郡a intern< în aplicarea articolelor 107 群i 108 din tratat, (în 
care valoarea ajutorului de stat nu va dep<群i 10 milioane EUR sau costurile totale care sunt mai 
mici de 20 de milioane EUR pentru aceea群i infrastructur<). 

Grup Мint< 

- Copiii cu vârste de la na群tere la 6 ani, cu prec<dere cei din mediul rural, din zone izolate 群i din 
categoriile defavorizate socio-economic; 

- Cadre didactice din unit<郡ile de înv<郡<mânt pre群colar de stat 群i privat autorizate/acreditate; 

- Personalul din educa郡ia timpurie antepre群colar< (didactic 群i nedidactic din unit<郡i de educa郡ie 
timpurie de stat. 

 Perioada de realizare a investiМiei: 2022- 2024 
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I3. Program cadru de formare continu< a profesioni群tilor care lucreaz< în serviciile de 
educa郡ie timpurie, cu prec<dere a celor care lucreaz< în servicii destinate copiilor cu vârste 
de la na群tere la 3 ani. 

Provoc<ri adresate 

În educa郡ia timpurie, în domeniul curricular s-au f<cut progrese deosebite în ultimii 12 ani. Astfel, 
dup< deschiderea dat< de un curriculum de reform< (2008) care promova ideea de abordare 
integrat< a activit<郡ilor cu copiii 群i de înv<郡are experien郡ial<, în 2019 Ministerul Educa郡iei a reu群it 
s< elaboreze un curriculum unitar (pentru copiii de la na群tere la 6 ani), organizat pe domenii de 
dezvoltare 群i care, într-o viziune sistemic< 群i constructiv<, promoveaz< dezvoltarea holistic< a 
copilului mic 群i abord<ri educa郡ionale care sprijin< înv<郡area experien郡ial< 群i stimularea 
permanent< a copilului, în contexte de joc specific. Acest curriculum a p<strat câteva elemente de 
continuitate din precedentul curriculum, respectiv: temele anuale de studiu 群i lucrul pe domenii 
experien郡iale, în ideea de a sprijini în continuare cadrele didactice în abordarea integrat< a 
activit<郡ilor cu copiii. 

Programul de mentorat dezvoltat 群i implementat la nivel na郡ional în cadrul Programului de 
Reform< a Educa郡iei Timpurii (PRET), finan郡at de Banca European< pentru Reconstruc郡ie 群i 
Dezvoltare, precum 群i form<rile în domeniul educa郡iei incluzive, care au avut loc în comunit<郡ile 
dezavantajate, în cadrul Proiectului de Educa郡ie Timpuriei Incluziv< (PETI), finan郡at de Banca 
Mondial<, au avut efecte vizibile la nivelul calit<郡ii procesului didactic, îns< con郡inutul acestor 
programe de formare a fost construit pornind de la curriculumul care era în vigoare la acel moment 
(Curriculumul pentru înv<郡<mântul pre群colar, 2008). 

În acest moment,  viziunea promovat< de noul curriculum necesit< o sus郡inere de amploare printr-
o formare consistent< a întregului personal implicat în educa郡ia timpurie (didactic 群i nedidactic), 
în vederea aplic<rii prevederilor acestuia 群i a principiilor generale ale educa郡iei timpurii, cu 
beneficii importante în ceea ce prive群te interac郡iunea cu copilul (îndeosebi pentru segmentul de 
vârst< 2-3 ani) 群i sprijinirea dezvolt<rii optime a acestuia. Totodat<, este necesar< 群i o diversificare 
a tematicilor programului de formare. Deschideri tematice sunt necesare în domeniul digitaliz<rii, 
inclusiv pentru profesorii din liceele pedagogice 群i din universit<郡i care se ocup< de formarea 
ini郡ial< a personalului din educa郡ia timpurie. În acela群i timp, accente suplimentare sunt necesare în 
domeniul educa郡iei incluzive, în contextul în care se înregistreaz< rate de acces 群i participare 
sc<zute în rândul copiilor din categorii defavorizate, inclusiv copii romi 群i/sau cu dizabilit<郡i. 

În contextul deficitului de personal înregistrat îndeosebi în serviciile de educa郡ie timpurie 
antepre群colar<, se impun demersuri de construire a unor programe de formare continu< adaptate 
nevoilor prezente 群i în acord cu prevederile legale în vigoare, care s< conduc< la o schimbare 
benefic< în rela郡ia cu copilul mic, înregistrat< la nivelul personalului existent în cre群e (de regul< 
nedidactic). În acela群i timp, educatoarele care lucreaz< cu copiii de 3-6 ani 群i care în ultimii ani se 
confrunt< cu prezen郡a în grupele de copii pre群colari a copiilor antepre群colari de 2-3 ani 群i cu o 
u群oar< dificultate în a asigura un proces de înv<郡are adaptat acestora, dificultate care vine din st
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formarea ini郡ial< care nu acoper< unele aspecte care privesc copilul sub 3 ani 群i înv<郡area la aceste 
vârste. A群adar, chiar dac< au la dispozi郡ie noul curriculum pentru educa郡ie timpurie, un curriculum 
unitar pentru copiii cu vârste de la na群tere la 6 ani, promovat în 2019, acestea au nevoie de o 
formare continu< care s< suplineasc< ceea ce formarea ini郡ial< nu le-a oferit, pentru a face fa郡< unor 
provoc<ri ale sistemului: lipsa personalului didactic din cre群e, respectiv a educatorului puericultor; 
dorin郡a p<rin郡ilor copiilor sub 3 ani, îndeosebi a celor de 2-3 ani, de a beneficia de servicii de 
educa郡ie, pe care le g<sesc în acest moment doar în gr<dini郡e. De aceea, formarea profesional< a 
personalului care va lucra în serviciile nou înfiin郡ate (standard sau complementare) este parte a 
acestei reforme 群i se pliaz< pe nevoile sistemului previzionat (unitar, incluziv 群i de calitate). 

Obiective 

O1. Dezvoltarea unui program cadru de formare continu< a profesioni群tilor care lucreaz< în 
serviciile de educa郡ie timpurie, cu prec<dere a celor care lucreaz< în servicii destinate copiilor cu 
vârsta de la na群tere la 3 ani, prin investi郡ii în domeniile curricular 群i opera郡ional. 

Implementare 

Demersurile privind conceperea 群i derularea programului cadru de formare continu< a 
profesioni群tilor din educa郡ia timpurie vor fi coordonate de Ministerul Educa郡iei 群i implementate 
cu asisten郡a tehnic< a furnizorilor de formare/speciali群tilor în domeniu, din România 群i statele 
membre, interesa郡i de apelul de propuneri lansat. Totodat<, pentru programul de formare a 
speciali群tilor din cele trei domenii implicate în educa郡ia timpurie (educa郡ie, protec郡ie 群i s<n<tate), 
pentru monitorizare acestor servicii, se va face cu sprijinul 群i implicarea reprezentan郡ilor 
Ministerului Muncii 群i Protec郡iei Sociale 群i ai Ministerului S<n<t<郡ii. 

Investi郡ia se va realiza cu urm<rirea urm<toarelor etape: 

錨 Elaborare apel pentru selec郡ia AT pentru conceperea, acreditarea, precum 群i derularea 群i 
monitorizarea a 2 programe de formare continu<, respectiv: 

錨 1 program formare a formatorilor în domeniul educa郡iei timpurii (abordarea holistic< 群i 
integrat< a copilului, implementarea curriculumului specific 群i a  parteneriatului - cu 
module comune sau diferen郡iate pentru personalul didactic 群i, respectiv, personalul 
nedidactic, inclusiv cu un modul de educa郡ie digital<); 

錨 1 program de formare a formatorilor (personal din cele trei sectoare: social, educa郡ie 群i 
s<n<tate), pentru monitorizarea calit<郡ii serviciilor de educa郡ie timpurie antepre群colar<; 

錨 Lansare apel pentru selec郡ia AT; 

錨 Implementare contract asisten郡< tehnic< prin elaborarea programelor de formare 群i prin 
formarea în domeniul educa郡iei timpurii (program 1 de formare) precum 群i în domeniul 
monitoriz<rii serviciilor de educa郡ie timpurie anteprescolara (program 2 de formare); st
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錨 Elaborare Metodologiei de acordare a granturilor pentru furnizorii de formare  care vor 
derula la nivel local programele 1 群i 2 de formare, utilizând formatorii forma郡i în cadrul 
contractului de AT; 

錨 Alocarea celor 42 de granturi 群i formarea a cel pu郡in 475 de persoane/jude郡 din serviciile 
de educa郡ie timpurie standard 群i complementare (personal didactic 群i nedidactic), cu 
prioritate a celor din serviciile nou înfiin郡ate. 

Complementaritate 

Documentul programatic elaborat 群i promovat de Pre群edin郡ia României - România Educat<, cât 群i 
în Programul de Guvernare 群i documentele de planificare strategic< ale institu郡iei (ex.: Strategia 
privind reducerea p<r<sirii timpurii a 群colii; Strategia de Digitalizare a Educa郡iei din România – 
2021-2027; Planul Strategic Institu郡ional etc.) sau în Programul Opera郡ional Educa郡ie 群i Ocupare 
pentru urm<torul exerci郡iu de finan郡are la nivel european reflect< preocuparea Ministerului 
Educa郡iei pentru dezvoltarea segmentului de educa郡ie timpurie antepre群colar<, inclusiv în ceea ce 
prive群te resursa uman<. 

Astfel,  m<surile prev<zute de Ministerul Educa郡iei în cadrul Planului Na郡ional de Redresare 群i 
Rezilien郡< (PNRR), asigur< complementaritatea cu m<surile 群i rezultatele din proiectul 
noncompetitiv ETIC (în derulare prin POCU) 群i cu cele vizate de POEO 群i, în acela群i timp, 
consolidarea reformei în domeniul educa郡iei timpurii prin m<surile propuse. 

În domeniul form<rii profesionale, în cadrul proiectului ETIC, am realizat formarea a 2600 de 
cadre didactice din înv<郡<mântul pre群colar care lucreaz< cu copii de 2-3 ani. În acela群i timp, în 
POEO ne propunem s< elabor<m 群i s< edit<m ghiduri cu bune practici pentru sprijinirea 
implement<rii noului curriculum 群i a principiilor de baz< ale educa郡iei incluzive, cu un accent 
deosebit pe strategii didactice inovatoare (inclusiv predare online 群i formarea competen郡elor 
digitale); pilotarea 群i implementarea unor strategii de predare, inovatoare 群i eficace, în clustere 
(urban-rural, program prelungit/ program normal, grupe combinate - grupe omogene, înv.stat - 
înv.partic.), având ca scop schimbul de idei 群i cre群terea competen郡elor personalului didactic, 
inclusiv a celor din din zonele defavorizate (granturi la nivel jude郡ean 群i realizarea 群i 
implementarea unui sistem informatic unitar de monitorizare a form<rii continue 群i a efectelor 
acesteia, prin raportare la progresul copiilor, îndeosebi la progresul copiilor din grupurile 
vulnerabile (cu dizabilit<郡i, de etnie rom<, din mediul rural etc.).  

Pentru prezenta reform< ne-am limitat la realizarea unui program-cadru de formare continu<, care 
s< sprijine formarea resursei umane necesare din cadrul serviciilor nou înfiin郡ate (cele 140 de cre群e 
群i 412 servicii complementare) 群i din cadrul serviciilor existente la nivel local, respectiv a 
gr<dini郡elor care primesc copii de 2-3 ani (cu sprijinul formatorilor forma郡i de asisten郡< tehnic<). 
Totodat<, personalul responsabil de inspec郡ia serviciilor de educa郡ie timpurie, din cele trei domenii 
(educa郡ie, protec郡ie 群i s<n<tate), beneficiaz< de un program de formare dedicat monitoriz<rii 
acestor servicii 群i de formarea unor formatori na郡ionali 群i a personalului necesar de la nivel local.  st
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Ajutor de stat 

Formarea cadrelor didactice de c<tre alte cadre didactice în sensul asigur<rii unui proces 
educa郡ional calitativ nu este o activitate economic<, drept pentru care nu intr<  sub inciden郡a 
ajutorului de stat, în sensul pct. 28 群i 29 din Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de 
stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea 
Uniunii Europene. 

Totu群i, dac< la nivelul angajatorilor persoanelor instruite sau a persoanelor instruite, persoanele 
instruite sunt liber profesionisti/PFA, 群i nu se plateste contravaloarea integrala a cursului, se poate 
vorbi despre elemente de ajutor 群i s-ar putea institui o schema de ajutor de minimis sau schema de 
ajutor de stat exceptata în baza art. 31 din GBER.  

La nivelul furnizorilor de formare de formatori, m<sura nu va implica elemente de ajutor de stat, 
întrucât se va pl<ti pentru serviciile respective pre郡ul pie郡ei. În acest context, formatorii vor fi ale群i 
printr-o procedura transparenta, deschisa, necondi郡ionat<, din care sa rezulte cel mai bun pre郡 
(pretul pietei) pentru serviciile oferite. 

Grup Мint< 

錨 Cadre didactice din unit<郡ile de înv<郡<mânt pre群colar de stat 群i privat autorizate/acreditate; 

錨 Personalul din educa郡ia timpurie antepre群colar< (didactic 群i nedidactic din unit<郡i de 
educa郡ie timpurie de stat 群i private autorizate/acreditate); 

錨 Personal responsabil cu monitorizarea serviciilor din educa郡ia timpurie (din sectoarele: 
educa郡ie, protec郡ie 群i s<n<tate) 

Perioada de realizare a investiМiei: 2023- 2026 

 

Prevenirea 群i reducerea abandonului 群colar 

R2. Reformarea sistemului de înv<郡<mânt obligatoriu prin cre群terea autonomiei unit<郡ilor 
de înv<郡<mânt în scopul identific<rii 群i implement<rii unor m<suri specifice pentru 
prevenirea 群i reducerea abandonului 群colar. 

Provoc<ri 

România înregistreaz< o pondere ridicat< a persoanelor care au p<r<sit timpuriu 群coala (15,3% în 
2019) 群i a tinerilor care nu sunt încadra郡i profesional 群i nu urmeaz< niciun program educa郡ional 
sau de formare (14,7%, în cre群tere u群oar< fa郡< de 2018).  În timp ce rata PT訓 în marile ora群e este 
sub media UE 群i se încadreaz< în obiectivul na郡ional pentru 2020 de 11.3%, rata PT訓 în zonele 
rurale este considerabil mai mare - 26%, înregistrând o tendin郡< de cre群tere. Participarea redus< la 
educa郡ie accentueaz< inegalitatea de 群anse între elevi.  st
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P<r<sirea timpurie a 群colii, precum 群i abandonul 群colar, reprezint< un proces de distan郡are gradual< 
fa郡< de 群coal<, asociat cu absen郡e nemotivate, sc<derea rezultatelor 群colare 群i comportament 群colar 
nepotrivit frecvent. Toate aceste semnale de avertizare ale procesului de distan郡are fa郡< de 群coal< 
apar în timp 群i tocmai de aceea este deosebit de important< sesizarea lor 群i remedierea situa郡iei 
într-o faz< incipient<. Cu cât situa郡ia se cronicizeaz<, iar semnalele se multiplic< 群i se diversific<, 
cu atât o interven郡ie eficient< devine mai dificil<. 

Efectul pandemiei Covid - 19 va multiplica efectele negative pe care educa郡ia trebuie s< le 
contrabalanseze. Deoarece p<rin郡ii vor avea dificult<郡i în g<sirea unui loc de munc<, acest lucru va 
duce la acordarea unui suport minim copilului 群i chiar la încercarea de a-l atrage în câmpul muncii. 

35,3 mii de elevi din ciclurile primar 群i gimnazial au abandonat 群coala în anul 群colar 2018-2019, 
potrivit raportului pentru starea înv<郡<mântului pentru anul 2020. Cu un an înainte, num<rul 
elevilor care au abandonat era de 28 de mii, la fel 群i cu un an înaintea acestuia. Pe ansamblul 
înv<郡<mântului primar 群i gimnazial, rata abandonului 群colar (indicator calculat pe baza metodei 
„intrare-ie群ire”) în anul 2018/2019 a fost de 2,1% (procent ce reprezint< 35,3 de mii de elevi). În 
compara郡ie cu anul anterior, valoarea indicatorului este în cre群tere. Efectele abandonului 群colar 
sunt: genereaz< 群omaj, excluziune social<, s<r<cie 群i probleme de s<n<tate. Sunt multe motive care 
pot explica de ce unii tineri renun郡< prea devreme la studii: probleme personale sau familiale, 
dificult<郡i de înv<郡are sau o situa郡ie socio-economic< precar<. Al郡i factori importan郡i sunt 
func郡ionarea sistemului de înv<郡<mânt, atmosfera din 群coli 群i rela郡iile dintre profesori 群i elevi. 

Efectele abandonului şcolar se resimt pe termen lung asupra evoluYiei societ<Yii şi creşterii 
economice. Cei care au p<r<sit timpuriu şcoala au tendinYa s< participe mai puYin la procesul 
democratic şi sunt cet<Yeni mai puYin activi. Abandonul şcolar afecteaz< şi procesul de inovare şi 
creştere, pentru c< aceasta se bazeaz< pe forYa de munc< competent< în întreaga economie, nu doar 
pe cea din sectoarele de înalt< tehnologie. 

La nivel na郡ional au fost identificate dou< decalaje relevante în actualul cadru na郡ional de politici 
pentru prevenirea 群i reducerea abandonului 群colar: 

- nu exist< proceduri clare 群i obligatorii pentru colectarea datelor privind grupurile expuse riscului 
de abandon 群colar; 

- nu exist< un mecanism comprehensiv de interven郡ie care s< implice inspectoratele 群colare 群i 
群colile 群i care ar asigura coordonarea implement<rii m<surilor de reducere a  abandonului 群colar 
la nivel na郡ional.  

Obiectivul reformei  

O1. Cre群terea autonomiei 群i a capacit<郡ii unit<郡ilor de înv<郡<mânt în utilizarea resurselor, prin 
implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educa郡ie (MATE) în vederea reducerii 
absenteismului, îmbun<t<郡irii rezultatelor la evalu<ri, ob郡inerea unei  rate mai mari de participare st
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la examenele na郡ionale, ob郡inerea unui procent mai mare de elevi care finalizeaz< înv<郡<mântul 
obligatoriu; 

O2. Monitorizarea, prin aplicarea MATE,  elevilor cu risc de p<r<sire timpurie a 群colii 群i abandon 
群colar 群i sprijinirea unit<郡ilor de înv<郡<mânt în colectarea de date relevante, realizarea planurilor 
de activit<郡i individualizate 群i formare.  

Implementare 

Ministerul Educa郡iei are în implementare proiectul cu titlul ”Dezvoltarea unui sistem integrat de 
prevenire, interven郡ie 群i compensare pentru a cre群te participarea 群colar<” finan郡at de Comisia 
European< prin DG REFORM, cu sprijin tehnic din partea B<ncii Mondiale (2020-2021) – 
continuând finan郡area prin care a fost realizat Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educa郡ie 群i  
Metodologia de colectare a datelor în sprijinul MATE. Dup< o testare în 2 jude郡e, se afl< în etapa 
de finalizare pilotarea mecanismului cu activit<郡i 群i sprijin pentru directori 群i cadre didactice în 11 
unit<郡i de înv<郡<mânt  群i colectarea datelor prin modulul informatic MATE de identificare a 
riscurilor de abandon 群colar în 467 de unit<郡i de înv<郡<mânt din 10 jude郡e cu risc crescut de p<r<sire 
timpurie a 群colii 群i abandon 群colar. Cele zece jude郡e în care se piloteaz< MATE (Bac<u, Bra群ov, 
Bucure群ti, C<l<ra群i, Constan郡a, Dolj, Gala郡i, Ia群i, Sibiu 群i Vaslui) au fost identificate în baza unui 
num<r mare de 群coli vulnerabile, cu rezultate sc<zute 群i num<r mare de elevi în  risc de abandon. 
Pilotarea mecanismului de avertizare timpurie în educa郡ie se încheie în Q2 2021 cu o analiz< de 
impact 群i va fi  scalabil  la nivel na郡ional în Q4 2021. 

Pilotul MATE este  implementat  pe dou< planuri concomitent, dup< cum urmeaz<:  

錨 Pilot l<rgit în 467 de unit<郡i de înv<郡<mânt cu ciclul gimnazial selectate la nivel na郡ional ca 
având prioritatea cea mai mare de interven郡ie 群i num<rul cel mai mare de elevi în risc de 
abandon pe unitatea de înv<郡<mânt. În aceste 群coli se implementeaz< modulul MATE 
dezvoltat în cadrul acestui proiect, ca parte integrant< din  SIIIR, pentru colectarea datelor 
în vederea identific<rii elevilor în risc de abandon;  

錨 Pilot restrâns în 11 群coli din cele 467 selectate pentru fiecare jude郡 din cele zece, în care pe 
lâng< implementarea modulului MATE în SIIIR se desf<群oar< activit<郡i de sprijin 群i 
formare pentru detectarea 群i prevenirea p<r<sirii timpurii a 群colii. 

MATE este bazat pe un plan de ac郡iune care grupeaz< activit<郡ile în patru etape: identificarea, 
planificarea, implementarea 群i monitorizarea. În faza de pilotare, în cadrul fiec<rei etape se 
deruleaz< activit<郡i de sprijin 群i de cre群tere a capacit<郡ii de implementare la nivelul 群colii, astfel:  

錨 Identificarea în cadrul c<reia se realizeaz< un screening al copiilor atât la nivelul clasei prin 
chestionarul SASAT  la care r<spund elevii, cât 群i prin Fi群a de Observare, un chestionar 
aplicat de c<tre diriginte/persoan< resurs< fiec<rui copil identificat la risc;  st
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錨 Planificarea care prevede înregistrarea copiilor în  risc, folosirea instrumentelor 群i 
introducerea datelor în Observatorul 訓colii în vederea stabilirii planurilor educa郡ionale de 
interven郡ie; 

錨 Implementarea presupune cre群terea capacit<郡ii 群colilor de derulare a activit<郡ilor din planul 
de ac郡iune propuse la nivelul clasei 群i la nivel individual al elevilor prin formare, facilitare 
群i coaching; 

錨 Monitorizarea presupune introducerea datelor în SIIIR, raportarea periodic< 群i ajustarea 
planurilor la timp. 

Rezultatele acestor proiecte implementate stau la baza scal<rii la nivel na郡ional a Mecanismului de 
Avertizare Timpurie în Educa郡ie, iar raportul de pilotare va sta la baza deciziilor de implementare 
la nivel na郡ional. Vor fi analizate rezultatele func郡ion<rii modulului informatic 群i ale cursului de 
formare pentru utilizarea acestuia 群i vor fi propuse eventuale actualiz<ri. 

Dup< adoptarea prin Hot<râre de Guvern a Programului Na郡ional pentru reducerea abandonului 
群colar, Mecanismul  de Avertizare Timpurie în Educa郡ie va fi implementat la nivel na郡ional, în 
toate unit<郡ile de înv<郡<mânt de stat 群i 群colile aflate în coordonare,  ceea ce  va duce atât la 
reducerea ratei de p<r<sire timpurie a 群colii, cât 群i la sporirea coeziunii, competitivit<郡ii, cre群terii 
durabile 群i cre<rii de locuri de munc< în România, va permite o interven郡ie integrat< în func郡ie de 
nevoi, cu monitorizare na郡ional< realizat< de Ministerul Educa郡iei pentru analizarea 群i asumarea 
rezultatelor. Mecanismul va fi implementat la nivel na郡ional prin modulul informatic MATE 
integrat în SIIIR (de colectarea a datelor ce permit identificarea riscurilor de abandon) 群i va fi 
corelat cu reforma guvernan郡ei, proiectele complementare din Programele Opera郡ionale, alte 
interven郡ii 群i proiecte – precum ROSE 群i programul remedial aflate în implementare.  Utilizarea 
MATE la nivel na郡ional va permite identificarea elevilor în risc de p<r<sire timpurie a 群colii, de 
abandon 群colar, chiar dac< aceasta problematic< nu este una specific< unit<郡ii de înv<郡<mânt. Acest 
mecanism implementat va permite identificarea primelor semne de risc, precum 群i adresabilitatea 
c<tre to郡i elevii, inclusiv de cazuri izolate, astfel încât m<surile luate s< fie integrate, adecvate 群i s< 
asigure succesul interven郡iei.  

Mecanismul pentru reducerea abandonului 群colar este corelat cu reforma guvernan郡ei pentru 
management 群colar, formarea sistemic< propus< va fi corelat< cu cre群terea autonomiei decizionale 
în unit<郡ile de înv<郡<mânt 群i înt<rirea capacit<郡ii administrative, m<surile de sprijin pentru grupurile 
vulnerabile din educa郡ia timpurie 群i cu reforma înv<郡<mântului profesional 群i tehnic, inclusiv dual, 
de asigurare a rutei continue, flexibile, deschise din înv<郡<mântul secundar superior 群i ter郡iar. Prin 
reformele propuse ne adres<m integrat, întregului sistem educa郡ional preuniversitar, urmând ruta 
educa郡ional< a elevilor, priorit<郡ile 群i interesele acestora corelat cu integrarea lor pe pia郡a muncii.  

Mecanismul include un cadru metodologic coerent pentru m<surile de detectare/identificare 群i 
interven郡ie 群i o arhitectur< institu郡ional< cu resurse umane specializate capabile s< ofere servicii 
eficiente, un plan de ac郡iune pentru coordonarea 群i implementarea interven郡iilor. st
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Principalii actori din cadrul acestui program vor fi 群colile, care vor fi implicate în mod activ în 
furnizarea serviciilor de calitate c<tre beneficiari (elevi, p<rin郡i, comunitate), având capacitatea de 
a r<spunde exact nevoilor identificate. 

Programul Na郡ional va fi gestionat prin 2 structuri (metodologic 群i  implementare) din cadrul 
Ministerului Educa郡iei. În cadrul Ministerului Educa郡iei a fost înfiin郡at<  Direc郡ia General< 
România Educat< care va avea rol de coordonare metodologic< a componentei pentru educa郡ie din 
Planului Na郡ional pentru Redresare 群i Rezilien郡<, atribu郡ii de policy, monitorizare a abandonului 
群colar, va asigura atingerea rezultatelor 群i sustenabilitatea. Unitatea de Implementare a 
Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educa郡ie din cadrul Ministerului Educa郡iei va 
implementa Programul Na郡ional. Acestea vor gestiona mecanismul într-un mod integrat 群i 
centralizat pentru a asigura atingerea obiectivelor la nivel na郡ional. În fiecare an se va face un 
raport tematic ce va con郡ine rezultatele în vederea multiplic<rii, ajust<rii 群i contribu郡iei la 郡inta 
propus< 群i 郡inta asumat< la nivel european. 

Mecanismul implementat la nivel na郡ional este util 

錨 Ministerului Educa郡iei, conducerii 群i direc郡iilor Ministerului, în special Grupului Tehnic de 
Lucru pentru prevenirea p<r<sirii timpurii a 群colii, responsabil cu monitorizarea Strategiei 
Na郡ionale privind Reducerea P<r<sirii Timpurii a 訓colii; 

錨 Inspectoratelor 訓colare, mai ales cele din jude郡ele cu rate ridicate de abandon 群colar; 

錨 Directorilor de 群coli, cadrelor didactice; 

錨 Tinerilor care au p<r<sit timpuriu educa郡ia 群i copiilor în risc de p<r<sire timpurie a 群colii 
sau de abandon 群colar 群i familiilor lor; 

Alte p<r郡i interesate: 

錨 Institu郡ii 群i agen郡ii aflate în subordinea MEd; 

錨 Alte ministere, agen郡ii 群i structuri locale cu responsabilit<郡i în promovarea drepturilor 
copiilor;  

錨 Asocia郡ii ale cadrelor didactice 群i ale p<rin郡ilor; 

錨 ONG-uri 群i grupuri informale active în domeniul educa郡iei sau protec郡iei copilului. 

 

 Monitorizarea 群i raportarea la nivel na郡ional se va face prin: 

- Unitate MATE la nivel na郡ional în cadrul Ministerului Educa郡iei 群i la nivel de jude郡ean; 

- elaborarea Raportului Na郡ional de Progres privind P<r<sirea Timpurie a 訓colii pe baza 
informa郡iilor furnizate de la nivel jude郡ean – o dat< pe an; st
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- raportul na郡ional va reflecta implementarea mecanismului pe parcursul anului 群colar 群i va 
prezenta provoc<rile cheie în aplicarea mecanismului în 群coli 群i comunit<郡i, provoc<ri ce trebuie 
abordate de p<r郡ile interesate institu郡ionale 群i politice la nivel central 群i local. 

Unit<郡ile de Implementare MATE se vor baza pe raportul pilot<rii MATE, experien郡a, lec郡iile 
înv<郡ate, recomand<rile, respectiv  Ordinul de ministru 3746 din 28.04.2021 prin care au fost 
înfiin郡ate Grupuri de lucru la nivelul Ministerului Educa郡iei 群i la nivelul jude郡elor pilot.  

Interven郡iile la nivel de 群coal< 群i sistemice vor aborda factorii institu郡ionali 群i personali care 
împiedic< elevii s< treac< de la înv<郡<mântul secundar superior la cel ter郡iar, s< finalizeze 
înv<郡<mântul obligatoriu, s< se ajung< la p<r<sirea timpurie a 群colii 群i la abandon. Interven郡iile la 
nivel 群colar vor  sprijini tranzi郡ia elevilor din înv<郡<mântul secundar inferior în înv<郡<mântul 
secundar superior utilizând o abordare descentralizat< bazat< pe granturi necompetitive acordate 
unit<郡ilor de înv<郡<mânt  publice, cu personalitate juridic<, dar 群i 群colilor subordonate, cu 
performan郡e reduse. Granturile vor fi acordate unit<郡ilor de înv<郡<mânt pentru o perioad< de 3 ani 
pentru a permite suficient timp pentru implementarea activit<郡ilor care vizeaz< sprijinirea elevilor. 
Meniul de activit<郡i va permite formarea competen郡elor, inclusiv digitale, formarea cadrelor 
didactice în func郡ie de nevoile identificate, cu tematici precum educa郡ia parental<, predarea pentru 
elevii cu CES, predarea 群i comunicarea cu elevii 群i familiile roma tradi郡ionale. Interven郡iile 
sistemice - finan郡eaz< interven郡ii la nivelul întregului sistem de înv<郡<mânt preuniversitar legate 
de curriculum, evaluarea elevilor 群i formarea profesorilor, precum 群i campanii de sensibilizare. 
Granturile sunt acordate unit<郡ilor de înv<郡<mânt cu personalitate juridic<, beneficiare vor fi 群i 
toate 群colile sub coordonarea acestora  acestora.  

Vor fi sprijinite activit<郡i de creare a unui mediu pozitiv în clas<, utilizarea tehnicilor de înv<郡are 
activ<, dezvoltarea competen郡elor socio-emo郡ionale, asigurarea mentoratului, consiliere 群colar<, 
lec郡ii remediale, implicarea resurselor comunit<郡ii (mediator 群colar, asistent social, voluntari, 
ONG-uri), activit<郡i culturale, extracurriculare, formare 群i altele. Fiecare unitate de înv<郡<mânt cu 
personalitate juridic< 群i 群colile în coordonare î群i vor putea achizi郡iona minim câte 2 clever 
classroom 群i abonamente de internet, în condi郡iile în care unitatea de înv<郡<mânt nu dispune deja 
de echipamente 群i internet care s< le permit< digitalizarea Unit<郡ile de înv<郡<mânt vor încheia 
parteneriate cu ONG-uri din educa郡ie în func郡ie de nevoile identificate 群i activit<郡ile specifice prin 
care acestea pot sus郡ine atingerea rezultatelor privind reducerea abandonului 群colar. Vor fi acordate 
subven郡ii elevilor din grupuri vulnerabile pentru a-i sus郡ine 群i sprijini în finalizarea înv<郡<mântului 
obligatoriu, asigurarea rutei educa郡ionale complete. Realizarea parteneriatelor 群i acordarea 
subven郡iilor vor fi stabilite prin metodologie de implementare 群i respectarea legisla郡iei na郡ionale 群i 
europene. 

Principalii actori ai programului na郡ional vor fi unit<郡ile de înv<郡<mânt implicate în furnizarea 
serviciilor de calitate c<tre beneficiari (elevi, p<rin郡i, comunitate). Unit<郡ile de înv<郡<mânt  
împreun< cu al郡i parteneri  sociali identific< copiii/tinerii în risc 群i desf<群oar< o serie de activit<郡i 
în func郡ie de tipul componentei 群i de planul de servicii educa郡ionale având în vedere coeziunea st
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social<, rezilien郡a institu郡ional<, desegregarea, educa郡ia incluziv<, formarea competen郡elor de baz<, 
echitatea, monitorizeaz< semnalele de avertizare timpurie agregat la nivel de clas<: absen郡e, note, 
comportament elevi; realizeaz< Raportul de Progres MATE pentru fiecare elev la risc 群i Raportul 
de Progres al 訓colii privind P<r<sirea Timpurie a 訓colii, care reflect< m<surile implementate 群i 
rezultatele ob郡inute în anul 群colar respectiv la nivelul 群colii. 

Pilonul 1: Abordarea multidisciplinar< 

Experien郡a interna郡ional< arat< c< abordarea multidisciplinar< este singurul mod eficient de a 
reduce PT訓. P<r<sirea Timpurie a 訓colii este determinat< de un set complex de cauze 群i, prin 
urmare, doar o echip< multidisciplinar< de speciali群ti poate aborda - în mod holistic - nevoile 
copiilor 群i tinerilor afla郡i în situa郡ie de risc sau a celor care deja au renun郡at la 群coal<. Astfel, toate 
郡<rile care au avut succes în reducerea 群i prevenirea PT訓 investesc în echipe de interven郡ie 
multidisciplinare 群i integrate, formate din diferi郡i speciali群ti - psihologi, logopezi, cadre didactice, 
profesori de sprijin, educatori, speciali群ti în protec郡ia copilului, asisten郡i sociali etc. - care lucreaz< 
în mod direct atât cu copiii în situa郡ie de risc, cât 群i cu familiile acestora. 

Pilonul 2: Colaborarea 

Este nevoie de o coordonare pe dou< nivele, o colaborare institu郡ional< 群i o colaborare cu alte p<r郡i 
interesate. Colaborarea institu郡ional< va fi asigurat< atât la nivel central, cât 群i la nivel local. 
Colaborarea între institu郡ii va avea în vedere schimburile permanente de informa郡ii 群i dezvoltarea 
unor sisteme de referin郡< între institu郡ii, astfel încât interven郡iile planificate pentru copiii 群i tinerii 
în risc s< fie cât mai eficiente. Cooperarea de la nivel central 群i jude郡ean între serviciile de educa郡ie 
群i autorit<郡ile locale va viza ac郡iuni eficace în reducerea P<r<sirii Timpurii a 訓colii. Implicarea 
altor p<r郡i interesate cu rol cheie, p<rin郡ii 群i organiza郡iile societ<郡ii civile, de la ONG-uri la 
grupurile informale sau religioase din comunit<郡i constituie un factor important care contribuie la 
succesul implement<rii mecanismului de avertizare timpurie în educa郡ie prin încheierea de 
parteneriate la nivelul 群colilor pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

Pilonul 3: M<suri de prevenire 

Prin acest mecanism se va aplica un set de m<suri diferen郡iate în func郡ie de nivelul de gravitate 
astfel: 

Nivelul 1 se refer< la m<surile de prevenire care vizeaz< cre群terea calit<郡ii educa郡iei 群i 
îmbun<t<郡irea climatului 群colar de care beneficiaz< to郡i elevii, cu asigurarea principiilor echit<郡ii, 
incluziunii, desegreg<rii 群i egalit<郡ii de 群anse la nivelul unit<郡ilor înv<郡<mânt de nivel primar 群i 
gimnazial. 

Pilonul 4: IntervenМii diferenМiate pe niveluri de gravitate a situaМiei 

Nivelul 2 are în vedere cazurile de elevi în risc de PT訓 care au multe absen郡e sau dificult<郡i de 
înv<郡are etc. st
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Nivelul 3 se refer< la interven郡iile în cazul elevilor care încep s< cumuleze mai multe semnale de 
avertizare, precum o rat< mare de absenteism 群i rezultate 群colare slabe. 

Nivelul 4 se aplic< în cazul elevilor care cumuleaz< mai mul郡i factori de risc, precum absen郡e, 
rezultate 群colare slabe sau comportament nepotrivit la 群coal< legate de abuz, neglijare, violen郡<, 
exploatarea copilului, eventual corelate cu s<r<cie extrem<, lipsa locuin郡ei sau condi郡ii precare de 
locuit, probleme de s<n<tate, dizabilitate, CES etc. 

În timp ce m<surile de prevenire de nivel 1 pot fi implementate în 群coal<, de c<tre speciali群tii 群colii, 
de regul<, interven郡iile de nivel 2 群i 3 presupun colaborarea unor echipe formate în cadrul 群colilor 
cu sprijinul altor speciali群ti din sistemul de educa郡ie (consilier, psiholog 群colar, speciali群ti CJRAE 
etc.), iar interven郡iile de nivel 4 pot fi rezolvate doar prin conlucrarea unei echipe multidisciplinare 
în care reprezentan郡ii 群colii (群i ai sistemului de educa郡ie) colaboreaz< cu asistentul social, medicul, 
poli郡ia 群i al郡i speciali群ti din comunitate care provin din afara sistemului de educa郡ie. 

Pilonul 5: Preg<tirea cadrelor didactice 

Cadrul de elaborare a politicilor de P<r<sire Timpurie a 訓colii nu prevede politici 群i m<suri care s< 
permit< profesorilor s< în郡eleag< mai bine provoc<rile, prin formarea ini郡ial< a profesorilor sau 
dezvoltarea profesional< continu<. Astfel, este foarte important< formarea cadrelor didactice 群i a 
speciali群tilor din sistemul de educa郡ie, cu privire la subiecte precum: p<r<sirea timpurie a 群colii 群i 
provoc<rile asociate acesteia, lucrul cu elevii în risc de P<r<sire Timpurie a 訓colii, modalit<郡i de 
aducere în 群coal< a copiilor 群i tinerilor din afara sistemului de educa郡ie, lucrul cu familiile 
copiilor/tinerilor care au p<r<sit 群coala sau sunt în risc de PT訓, abord<rile multidisciplinare, 
interven郡ia integrat< 群i lucrul în echipe multidisciplinare, înv<郡area centrat< pe elev, crearea unui 
mediu pozitiv de înv<郡are la clas<,  combaterea discrimin<rii, violen郡ei, abuzului 群i a neglij<rii, 
mobilizarea 群i facilitarea comunit<郡ii, metode de lucru pentru copiii cu probleme de comportament, 
sprijinirea diversit<郡ii 群i toleran郡ei în cadrul 群colii. 

În cadrul programului, cadrele didactice pot propune participarea la programe de formare continu< 
în func郡ie de nevoile identificate. 

 Programul  pentru reducerea abandonului include trei componente majore 

1. Prevenirea – va fi aplicat< tuturor unit<郡ilor de înv<郡<mânt 群i elevilor la nivel na郡ional. Vor fi 
identifica郡i elevi în risc de p<r<sire timpurie a 群colii folosind modulul informatic MATE din SIIIR 
群i semnalele de avertizare: absen郡e, rezultate 群colare slabe (e群ecul 群colar), comportamentul 
nepotrivit. 

- componenta de prevenire - acoper< m<surile care au drept scop cre群terea calit<郡ii procesului de 
predare 群i de înv<郡are, precum 群i îmbun<t<郡irea climatului 群colar de care vor beneficia to郡i elevii 
din 群coal<, pentru reducerea ratei de absenteism, abandon 群i pentru îmbun<t<郡irea rezultatelor 
群colare. Aceste m<suri sunt implementate la nivelul 群colii de c<tre profesori 群i dirigin郡i sub st
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coordonarea directorului 群colii.  Vor fi încheiate parteneriate pentru îmbun<t<郡irea climatului 
群colar. 

 2. Interven郡ia -  vizeaz< elevii în risc de abandon 群colar; identificarea, evaluarea 群i diagnoza 
factorilor de risc, planificarea interven郡iei individuale, implementarea interven郡iilor în func郡ie de 
nivelul de gravitate al riscurilor identificate 群i monitorizarea progresului la nivel de elev, individual 
群i în func郡ie de gradul de gravitate. 

- componenta de interven郡ie - în func郡ie de nivelul de gravitate, personalul didactic al<turi de al郡i 
speciali群ti care ofer< sprijin, planific< m<suri specifice pentru fiecare elev identificat în situa郡ie de 
risc. Aceste m<suri vor fi luate în cadrul unui plan de servicii educa郡ionale. Astfel de m<suri includ 
furnizarea de servicii de consiliere, lec郡ii suplimentare, consiliere parental< obligatorie 群i/sau 
educa郡ie, terapie psihologic<, programe de preven郡ie 群i remediale func郡ionale, incluzând resurse 
educa郡ionale adaptate, alte activit<郡i adecvate. În situa郡ia în care m<surile nu dau rezultate, 群coala 
decide adoptarea m<surilor, solicitând furnizarea serviciilor integrate în comunitate apelând la 
echipe integrate care intervin la nivel local. 

3. Compensarea - se adreseaz< copiilor 群i tinerilor din afara 群colii. Ace群tia vor fi sprijini郡i s< se 
reînscrie la 群coal< în programe de tip ”a Doua 訓ans<”, dar 群i în programe de înv<郡are/recuperare 
accelerate. 

- componenta de compensare se adreseaz< copiilor 群i tinerilor din afara sistemului de educa郡ie 群i 
formare (elevii în proces de abandon, copiii migran郡i);  se concentreaz< asupra m<surilor de 
reintegrare a elevilor în sistemul educa郡ional 群i de formare, oferindu-le programe speciale 群i 
parcursuri flexibile, ca programele de tip a doua 群ans<, orele la seral, clasele cu frecven郡< redus<, 
formarea ini郡ial< 群i continu<. Deoarece num<rul de copii de vârst< 群colar< 群i de tineri afla郡i în afara 
sistemului de educa郡ie 群i de formare a crescut foarte mult ace群tia vor fi sprijini郡i cu programe 
integrate. Unit<郡ile de înv<郡<mânt  împreun< cu al郡i parteneri  identific< copiii/tinerii în risc 群i 
desf<群oar< o serie de activit<郡i în func郡ie de tipul componentei 群i de planul de servicii educa郡ionale 
având în vedere coeziunea social<, rezilien郡a institu郡ional<, desegregarea, educa郡ia incluziv<, 
formarea competen郡elor de baz<, echitatea. 

- monitorizeaz< semnalele de avertizare timpurie agregat la nivel de clas<: absen郡e, note, 
comportament elevi; 

-  aplic< chestionarul SASAT.ro pentru a m<sura sprijinul p<rin郡ilor, mediul 群colar 群i aspira郡ii de 
viitor ale elevului; 

- identific< elevii la risc de abandon 群i pe cei în proces de abandon prin aplicarea Fi群ei de 
Observa郡ie MATE care include semnalele de avertizare timpurie (absen郡e, note, comportament 
elevi); 

- elaboreaz< Planul de Activit<郡i al 訓colii ca parte a planului multianual de dezvoltare institu郡ional< 
pe baza analizei semnalelor de avertizare ini郡iale 群i a datelor din chestionarul SASAT; st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  2.VI.1 RomâCia Edpcamă 

 

 

- elaboreaz< Planul de Servicii Educa郡ionale pentru fiecare elev la risc 群i semneaz< acordul pentru 
implementare; 

- realizeaz< Recens<mântul Rapid din cadrul Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educa郡ie  
pentru identificarea copiilor din afara 群colii. Aceast< activitate presupune coordonarea între 群coli, 
autorit<郡ile locale 群i serviciile sociale; 

-  înregistreaz< copii 群i tinerii din afara 群colii în Registrul Reintegr<rilor în Educa郡ie 群i Formare la 
nivel comunitar; 

-  înscrie elevii în diferite niveluri 群i filiere (înv<郡<mânt primar, gimnazial, ÎPT 群i liceal) la zi, f<r< 
frecven郡< 群i programe A Doua 訓ans<. Va avea loc completarea Fi群ei de Observa郡ie MATE 群i a 
Registrului Elevilor la Risc de P<r<sire Timpurie a 訓colii pe baza Planului de Servicii  
Educa郡ionale pentru elevii reintegra郡i în sistemul de educa郡ie; 

- distribuie Registrul Reintegr<rilor în Educa郡ie 群i Formare c<tre 群coli, agen郡ii jude郡ene de ocupare 
a for郡ei de munc<, furnizori de formare acredita郡i, unit<郡i ÎPT, etc; 

-  înregistreaz< datele din Registrul Reintegr<rilor în Educa郡ie 群i Formare în SIIIR doar în cazul 
elevilor care sunt reintegra郡i în sistemul de educa郡ie (înv<郡<mânt gimnazial 群i unit<郡i ÎPT); 

- faciliteaz< participarea în programe AD訓, cursuri la seral sau f<r< frecven郡<, în func郡ie de caz; 

- furnizeaz< servicii de consiliere 群i orientare în carier<; 

-  realizeaz< Raportul de Progres MATE pentru fiecare elev la risc 群i Raportul de Progres al 訓colii 
privind P<r<sirea Timpurie a 訓colii, care reflect< m<surile implementate 群i rezultatele ob郡inute în 
anul 群colar respectiv la nivelul 群colii. 

O echip< de monitori va asigura monitorizarea, iar o echip< de mentori va oferi asisten郡< tehnic< 
aprofundat< pentru activit<郡i pedagogice 群i de sprijin, precum 群i activit<郡i extracurriculare, în 
cadrul granturilor. Monitorii vor fi numi郡i pentru întregul ciclu de implementare 群i vor juca un rol 
cheie în asigurarea respect<rii prevederilor legate de implementare, prin revizuiri periodice de 
birou 群i în 群coli.  訓colile care necesit< sprijin mai intens vor primi vizite mai frecvente de la 
monitorul lor, dup< cum este necesar. Între vizite, monitorii vor p<stra un contact permanent cu 
echipele pentru consiliere 群i sprijin, cu privire la implementarea grantului, revizuirea programului 
de activit<郡i, eligibilitatea cheltuielilor, preg<tirea rapoartelor tehnice 群i de progres etc.  

Monitorii vor revizui rapoartele trimestriale de progres, precum 群i rapoartele finale 群i vor aproba 
pe cei care p<streaz< coeren郡a între faptele de pe teren 群i informa郡iile raportate. Dac< se constat< 
neconcordan郡e semnificative, monitorii nu vor aproba aceste documente 群i vor solicita conducerii 
unit<郡ilor cererile revizuite.  

Mentorii vor consilia 群i vor ajuta echipa pedagogic< a 群colii în proiectarea 群i implementarea 
interven郡iilor pedagogice care abordeaz< problemele de abandon 群colar, precum 群i în îmbun<t<郡irea 
abord<rilor 群i practicilor didactice, oferind sprijin prin întâlniri de coordonare, observa郡ii la clas< / st
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activitate, sesiuni de îndrumare individuale 群i de grup pentru profesori etc. Ace群tia se vor asigura 
c< activit<郡ile preconizate r<spund nevoilor elevilor 群i obiectivelor grantului aprobat, iar abord<rile 
pedagogice sunt adecvate, atractive, eficiente 群i probabile  pentru a duce la îmbun<t<郡irea 
performan郡elor elevilor. 

Complementaritate 

Reforma propus< este complementar< cu m<surile din POEO, în special cele subsumate Priorit<郡ii 
3 - Prevenirea p<r<sirii timpurii a 群colii 群i cre群terea accesului 群i a particip<rii grupurilor 
dezavantajate la educa郡ie 群i formare profesional<, care au ca obiective: dezvoltarea/extinderea 群i 
cre群terea calit<郡ii programului „群coal< dup< 群coal<” (SDS), complementar cu programul „mas< 
cald<”; m<suri de sprijin pentru revenirea în sistemul de înv<郡<mânt, pentru finalizarea 
înv<郡<mântului obligatoriu, precum 群i pentru continuarea studiilor la un nivel superior de educa郡ie, 
în special pentru elevii apar郡inând grupurilor vulnerabile, inclusiv romi; dezvoltarea 群i extinderea 
Programului „A doua 群ans<” (ADS), pentru facilitarea finaliz<rii înv<郡<mântului obligatoriu, de 
c<tre persoanele care au p<r<sit timpuriu 群coala 群i cu POEO Prioritatea 5 - cre群terea accesibilit<郡ii, 
atractivit<郡ii 群i calit<郡ii înv<郡<mântului profesional 群i tehnic prin: 1. M<suri pentru prevenirea 群i 
combaterea abandonului 群colar 群i a p<r<sirii timpurii a 群colii la nivelul ÎPT; identificarea nevoilor 
educa郡ionale specifice ale elevilor din grupurile vulnerabile 群i centrarea pe elev a demersului 
educa郡ional; extinderea/ generalizarea interven郡iilor complementare de sprijin, pentru elevii din 
grupuri vulnerabile (programe de sprijin individualizat); 2. Dezvoltarea de programe remediale în 
vederea sprijinirii elevilor din clasa a IX-a, pentru cre群terea nivelului de competen郡< în citit, 
matematic< şi 群tiin郡e. 

Reforma este complementar< 群i cu subcomponenta 1.1 a proiectului ROSE, care are în vedere 
interven郡ii la nivelul 群colilor, liceelor mai pu郡in performante din sistemul public de înv<郡<mânt, în 
scopul cre群terii particip<rii 群colare 群i a ratei de absolvire, precum 群i pentru îmbun<t<郡irea 
performan郡elor 群colare. 

Alocarea granturilor pentru liceele din proiectul ROSE a fost calculat< pe baza unei formule cu 
cinci factori pondera郡i: indicele s<r<ciei; num<rul de elevi din grupuri defavorizate, inclusiv romi, 
cu nevoi speciale sau al郡ii; num<rul total de elevi; rata de absolvire pe liceu; 群i rata de promovare 
a Bacalaureatului.  

În cadrul acestui proiect alocarea este similar< modelului ROSE adaptat< nevoilor 群colilor primare 
群i gimnaziale pe baza indicelui de vulnerabilitate stabilit la nivelul 群colii deja în Metodologia de 
colectare 群i utilizare a datelor pentru sprijinirea implement<rii MATE, dezvoltat< de Banca 
Mondial< în cadrul proiectului finan郡at de DG REFORM. Acest indice compozit este similar celui 
ROSE 群i cuprinde cinci indicatori calcula郡i la nivelul 群colii, permi郡ând ierarhizarea 群i clasificarea 
群colilor pe baza factorilor declan群atori ai PT訓. Indicele este creat pentru a fi utilizat în înv<郡<mântul 
secundar inferior, oferind aceea群i importan郡< fiec<rui indicator, adic< 20%, 群i folosind o scal< de 
la 1 la 5, în care 1 este cel mai mic grad risc, iar 5 este cel mai mare grad de risc. În consecin郡<, 
indicele compozit este rezultatul ponderilor egale ale celor cinci indicatori 群i poate fi un num<r pe st
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o scal< de la 1 la 5, cu intervale de 0,2 (1, 1,2, 1,4 ... 4.8, 5). Fiecare 群coal< a primit un punctaj 
final. 

Mai specific, indicatorii surprind aspecte esen郡iale, ponderea profesorilor suplinitori, ponderea 
repeten郡ilor, absolven郡ilor 群i a abandonului, num<rul elevilor înscri群i 群i rezultatele lor la 
examinarea na郡ional<. Indicele valorific< o baz< de date cuprinz<toare, de 4.627 de 群coli din 
înv<郡<mântul secundar inferior, care au statutul de persoan< juridic<10 în re郡eaua 群colar< actual<. 
În acest context, echipa BM a creat o baz< de date privind PT訓 prin cartografierea 群i armonizarea 
unor serii de date din SIIIR 群i a diferitelor module care furnizeaz< date despre elevi, profesori etc. 
modulele  PMIPN11 群i EDUSAL12 pentru 2018-2019. 

Modul de calcul al indicatorilor. Cei cinci indicatori au fost calcula郡i la nivelul 群colii pentru 
înv<郡<mântul gimnazial. Pentru fiecare indicator, au fost stabilite diferite praguri pentru a clasifica 
priorit<郡ile de la cea mai mic<, marcat< cu 1, la cel mai înalt<, marcat< cu 5. To郡i indicatorii sunt 
calcula郡i pe baza unei ponderi care analizeaz< cantitatea, adic< num<rul de elevi 群i de profesori, 
sau calitatea, adic< notele ob郡inute la evaluarea na郡ional<. 

Praguri de referin郡< pentru Indicele de vulnerabilitate al 群colilor privind PT訓 

DefiCiｨia ICdice<pi de ｬp<Cedabi<imame 
adiｬiCd PTȘ 

Pdagpdi de defediCｨăし de <a gcăｻpm <a didicam 
はde <a ┷ <a ┻ひ 

PTȘさVI ┷   PdHfegHdi gpa<iCimHdi ね Cdさ mHma< 
de adHfegHdi 

 Ä┶さ┷┶   ┶さ┷┶Ä┶さ┸┶   ┶さ┸┶Ä┶さ┹┶  ┶さ┹┶Ä┶さ┺┶   
ぺ┶さ┺┶ 

PTȘさVI ┸   AbgH<ｬeCｨiねÎCgcdiｧi îC c<aga a ┾-a 
 ぷ┷さ┶┶   ┷さ┶┶ぺ┶さ┿┻ ┶さ┿┻ぽ┶さ┿┶  ┶さ┿┶ぽ┶さ┾┻  
Ä┶さ┾┻ 

PTȘさVI ┹ はReaemeCｨi ぱ E<eｬi cade ap 
abaCdHCamひね ÎCgcdiｧi îC c<age<e ┻-┾ 

 ぷ┶さ┶┶   ┶さ┶┶Ä┶さ┶┹   ┶さ┶┹Ä┶さ┶┼  ┶さ┶┼Ä┶さ┷┶  
ぺ┶さ┷┶ 

PTȘさSVI ┺   PadmiciaaCｨi <a eｬa<padea 
CaｨiHCa<ăねAbgH<ｬeCｨi ai c<agei a ┾-a 

 ぷ┷さ┶┶   ┷さ┶┶ぺ┶さ┿┶ ┶さ┿┶ぽ┶さ┾┶  ┶さ┾┶ぽ┶さ┽┶  
Ä┶さ┽┶ 

PTȘさSVI ┻   E<eｬi cade ap HbｨiCpm CHme gpb 
┼ねPadmiciaaCｨi <a eｬa<padea CaｨiHCa<ă 

 Ä┶さ┸┶   ┶さ┸┶Ä┶さ┺┶   ┶さ┺┶Ä┶さ┻┶  ┶さ┻┻ぼ┶さ┽┻   
ぽ┶さ┽┻ 

 
10 O ゼIﾗ;ﾉB I┌ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷデ;デW ﾃ┌ヴｷSｷIB WゲデW ﾗ ゼIﾗ;ﾉB I┌ ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ｷﾐゲデｷデ┌バｷﾗﾐ;ﾉB ゼｷ SWIｷ┣ｷﾗﾐ;ﾉB ゼｷ I┌ IﾗﾐS┌IWヴW 
ヮヴﾗヮヴｷWが I┌ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉが H┌ｪWデが ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ┌ ヮヴﾗヮヴｷ┌ ゼｷ I┌ IﾗS SW ｺﾐヴWｪｷゲデヴ;ヴW aｷゲI;ﾉBく E┝ｷゲデB ┌ﾐｷデBバｷ ゼIﾗﾉ;ヴW ﾐ┌mite 

ゎゲデヴ┌Iデ┌ヴｷゎ I;ヴW ﾐ┌ ;┌ ﾐｷIｷﾗ Wﾐデｷデ;デW ﾃ┌ヴｷSｷIB ゼｷ I;ヴW ゲ┌ﾐデ ゲ┌HﾗヴSﾗﾐ;デW ┌ﾐWｷ ゼIﾗﾉｷ I┌ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷデ;デW ﾃ┌ヴｷSｷIBく 
11 PMIPN WゲデW Pﾉ;デaﾗヴﾏ; IT ヮWﾐデヴ┌ Pヴﾗｪヴ;ﾏWﾉW N;バｷﾗﾐ;ﾉW ｪWゲデｷﾗﾐ;デW SW MEC I;ヴW ｷﾐIﾉ┌SW W┝;ﾏWﾐWﾉW ﾐ;バｷﾗﾐ;ﾉW SW 
clasa a VIII-; ゼｷ H;I;ﾉ;┌ヴW;デ┌ﾉ 
12 EDUSAL WゲデW ゲｷゲデWﾏ┌ﾉ SW ゲ;ﾉ;ヴｷ┣;ヴW ; ヮヴﾗaWゲﾗヴｷﾉﾗヴが I;ヴW ｷﾐIﾉ┌SW S;デW ヮヴｷ┗ｷﾐS W┝ヮWヴｷWﾐバ; ゼｷ I;ﾉｷaｷIBヴｷﾉW ヮヴﾗaWゲﾗヴｷﾉﾗヴく st
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Indicele este compus din cinci indicatori pondera郡i în mod egal cu 20 la sut<. Fiecare 群coal< poate 
primi între 1 群i 5 puncte pentru fiecare indicator. 

Stabilirea priorit<郡ilor de interven郡ie. Pe baza indicelui de vulnerabilitate privind PT訓, s-au 
clasificat 群colile MATE în  trei categorii, în func郡ie de prioritatea interven郡iei: ridicat<, medie 群i 
sc<zut<. 訓colile prioritare pot fi diferen郡iate în func郡ie de zona rural-urban<, iar acestea pot fi 
grupate 群i la nivel jude郡ean în scopul clasific<rii; clasificarea ar trebui s< vizeze calcularea unui 
num<r cât mai mare de elevi din 群colile prioritare. 

Sunt considerate 群coli cu prioritate ridicat<, care au nevoie de interven郡ie imediat<, acele 群coli care 
primesc un punctaj total între 3,5 群i 5 群i care prezint< mai multe elemente de vulnerabilitate, cum 
ar fi un num<r ridicat de cadre didactice suplinitoare, o rat< ridicat< de abandon, o rat< sc<zut< de 
participare 群i rezultate slabe la evaluarea na郡ional<. Celelalte 群coli sunt clasificate ca având o 
prioritate medie sau sc<zut< 群i sunt grupate în intervalele prezentate în tabelul de mai jos. 

Intervalele utilizate pentru clasificarea priorit<郡ilor. 

PdiHdimamea iCmedｬeCｨiei ICmedｬa<p< ae H gca<ă de <a ┷ <a ┻ 

RIDICATĂ ┹さ┻-┻さ┶ 

MEDIE ┸さ┻-┹さ┻ 

SCĂZUTĂ ┷さ┶-┸さ┻ 

În cadrul acestui proiect s-a decis s< intre la finan郡are 群colile care au intrat în prioritatea ridicat< 
de interven郡ie (în jur de 1360) 群i 群colile cu prioritate medie (în jur de 1900). Alocarea financiar< 
pe grant mic, mediu, mare se va face în func郡ie de: mediu (urban, rural) 群i punctajul de severitate 
ob郡inut (prioritate ridicat< între 90 群i 125 群i prioritate medie între 65 群i 85) în urma aplic<rii acestui 
indice compozit de vulnerabilitate la nivelul 群colii. 

În baza Regulamentului delegat (UE) 2019/2170 al Comisiei din 27 septembrie 2019 de modificare 
a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al 
Parlamentului European 群i al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce prive群te 
definirea baremelor standard pentru costuri unitare 群i a sumelor forfetare pentru rambursarea 
cheltuielilor statelor membre de c<tre Comisie pentru înv<郡<mântul secundar inferior România are 
un barem de 1.326 EUR/an 群i pentru înv<郡<mântul primar 701 euro/an. Acest barem pe elev ne 
ajut< s< ne încadr<m în bugetul total al interven郡iei de 500 milioane euro ce va sprijini cel pu郡in un 
num<r de 325.000 de elevi din înv<郡<mântul secundar 群i 52.850 de elevi din înv<郡<mântul primar. 
Vom folosi modelul proiectului ROSE deoarece acesta include într-o valoare total< de 200 de 
milioane, un mix de scheme de granturi 群i interven郡ii sistemice, mai ales acolo unde capacitatea 
este foarte sc<zut< 群i activit<郡i de mentorat 群i de sprijin sunt absolut necesare. st
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ROSE sprijin< 450.000 elevi 群i studen郡i, beneficiari de interven郡ii directe pentru a îmbun<t<郡i 
înv<郡area. 

Beneficiari vizaМi: 

Beneficiari finali vor fi peste 2.500 de unit<郡i de înv<郡<mânt cu personalitate juridic<, din care 
1.859 din mediul rural 群i 650 din mediul urban, reprezentând peste 50% din num<rul total de unit<郡i 
de înv<郡<mânt cu personalitate juridic< cu 群coli sub coordonare, de nivel primar 群i gimnazial. 
Aceste unit<郡i de înv<郡<mânt sunt selectate dintre cele cu risc ridicat 群i mediu de abandon 群colar, 
înv<郡<mânt primar 群i gimnazial, identificate în cadrul pilot<rii 群i dezvolt<rii mecanismului de 
avertizare timpurie în educa郡ie 群i pe baza unei estim<ri de inten郡ie de participare de peste 75%. În 
aceste 群coli înva郡< un num<r de  cca 320.000 elevi 群i activeaz< un num<r de 75.000 profesori, iar 
programul na郡ional î群i propune s< le ofere sprijin prin planuri individuale de interven郡ie. În acela群i 
timp estim<m c< 45.000 de profesori  din aceste 群coli, reprezentând cca 50%, vor înv<郡a 群i vor 
folosi instrumente digitale în practicile din clas< în timpul procesului de predare.  

La nivelul grupurilor de copii 群i tineri în risc de abandon 群colar sau p<r<sire timpurie a 群colii sunt 
prezen郡i în mod special copii: din mediul rural 群i din zonele urbane mici; din zonele marginalizate 
unde riscul de separare a copiilor de familie este foarte mare; de etnie rom<; cu nevoi educa郡ionale 
speciale (cu CES sau dizabilit<郡i); din sistemul de protec郡ie special<; din ciclul gimnazial, în special 
din clasele a VII-a 群i a VIII-a; cu p<rin郡i pleca郡i în str<in<tate; cu risc de excluziune social< legat 
de s<r<cie, din familii f<r< locuin郡<, din familii monoparentale, din familii cu mul郡i copii, care au 
p<rin郡i analfabe郡i, alcoolici, cumulând diverse riscuri de natur< social<;  profesorii din ciclul primar 
群i gimnazial; inspectorii 群colari,  precum 群i asisten郡ii sociali 群i/sau personal cu competen郡e în 
domeniu. 

Riscuri Кi soluМii  

Risc: Unitatea de înv<郡<mânt are dificult<郡i în a gestiona grantul. 

Solu郡ie: Interven郡ia exper郡ilor MEd pentru a sprijini unitatea de înv<郡<mânt. 

Risc: Unitatea de înv<郡<mânt nu alege din meniul de activit<郡i propus, activitatea corespunz<toare 
nevoii identificate. 

Solu郡ie: Organizarea de cursuri specifice de formare a directorilor 群i cadrelor didactice din unit<郡ile 
de înv<郡<mânt ce vor beneficia de granturi, astfel încât ace群tia s< aib< informa郡iile necesare 群i 
capacitatea de a identifica corect activit<郡ile eligibile în raport cu nevoile specifice. 

Perioada de realizare: Se va implementa gradual pân< în 2026.  

I4. Schem< necompetitiv< de granturi pentru unit<郡ile de înv<郡<mânt cu risc crescut de 
abandon 群colar prin activit<郡i educa郡ionale diversificate, m<suri remediale, programe sociale 
群i monitorizarea activit<郡ilor. 
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Provoc<ri adresate 

P<r<sirea timpurie a 群colii, precum 群i abandonul 群colar, reprezint< un proces de distan郡are gradual< 
fa郡< de 群coal<, asociat cu absen郡e nemotivate, sc<derea rezultatelor 群colare 群i comportament 群colar 
nepotrivit frecvent. Toate aceste semnale de avertizare ale procesului de distan郡are fa郡< de 群coal< 
apar în timp 群i tocmai de aceea este deosebit de important< sesizarea lor 群i remedierea situa郡iei 
într-o faz< incipient<. Cu cât situa郡ia se cronicizeaz<, iar semnalele se multiplic< 群i se diversific<, 
cu atât o interven郡ie eficient< devine mai dificil<. 

Pandemia Covid - 19 a multiplicat efectele negative pe care educa郡ia trebuie s< le contrabalanseze. 
Deoarece p<rin郡ii vor avea dificult<郡i în g<sirea unui loc de munc<, acest lucru va duce la acordarea 
unui sprijin minim copilului 群i chiar la încercarea de a-l atrage în câmpul muncii pentru 
supravie郡uire.  

Obiective 

O1. Reducerea abandonului 群colar prin implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în 
Educa郡ie 群i acordarea de granturi  unit<郡ilor de înv<郡<mânt cu risc crescut de abandon 群colar. 

Implementare  

Va fi implementat< o schem< necompetitiv< de granturi prin preidentificare cu ajutorul 
Metodologiei MATE 群i a modulului informatic MATE devenit component< SIIIR. Dezvoltarea 
unui mecanism de acordare a resurselor financiare care prevede resurse suplimentare pentru 
unit<郡ile de înv<郡<mânt  care deservesc preponderent comunit<郡i minoritare sau s<race, inclusiv 
pentru angajarea de personal suport 群i activit<郡i de implicare a comunit<郡ii în via郡a 群colii.Aceast< 
subcomponent< sprijin< tranzi郡ia elevilor din înv<郡<mântul secundar inferior în înv<郡<mântul 
secundar superior 群i utilizeaz< o abordare descentralizat<, acordând autonomie 群i sprijin tehnic 
群colilor în personalizarea planurilor de activit<郡i cu care s< r<spund< nevoilor identificate, bazat< 
pe acordarea de granturi unit<郡ilor de înv<郡<mânt. Granturile vor fi acordate într-un mod 
necompetitiv, pentru o perioad< de maxim 3 ani, astfel încât s< poat< fi puse în aplicare toate 
activit<郡ile care vizeaz< sprijinirea elevilor din grupul 郡int<. Unit<郡ile de înv<郡<mânt vor realiza 
analize de nevoi 群i vor preg<ti propuneri de m<suri, planuri de activit<郡i ce vor fi finan郡ate, fiind 
sprijinite pentru aceasta cu  îndrum<ri, ghiduri 群i asisten郡< de specialitate, r<spunzând nevoilor 
identificate printr-un plan de activit<郡i pe deplin personalizat. Unit<郡ile de înv<郡<mânt  identific< 
copiii/tinerii în risc (din 群coal< 群i din afara 群colii) 群i desf<群oar< planul de servicii educa郡ionale în 
func郡ie de tipul vulnerabilit<郡ilor identificate (s<r<cie, comunit<郡i roma, elevi cu dizabilit<郡i, elevi 
cu CES, copii cu p<rin郡i pleca郡i la munc< în str<in<tate, p<rin郡i analfabe郡i).  Granturile vor sprijini 
activit<郡ile care reduc ratele de abandon 群colar, cresc ratele de absolvire 群i îmbun<t<郡esc rezultatele 
群colare ale elevilor. Activit<郡ile eligibile includ activit<郡i pedagogice 群i de sprijin (de exemplu, 
cursuri de remediere, îndrumare, consiliere, îndrumare / instruire, dezvoltarea abilit<郡ilor socio-
emo郡ionale etc.), activit<郡i extracurriculare (de exemplu, programe de sensibilizare, excursii / vizite 
documentare, stagii, concursuri, re郡ea 群colar< etc.), lucr<ri minore 群i achizi郡ionarea de bunuri, st
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subven郡ii pentru elevii din grupuri vulnerabile de asigurare a tranzi郡iei din înv<郡<mântul secundar 
inferior c<tre înv<郡<mântul secundar superior pentru finalizarea înv<郡<mântului obligatoriu, 
parteneriate cu activit<郡i de sprijin sau extracurriculare cu ONG-uri. 

MATE include un cadru metodologic coerent pentru m<surile de detectare/identificare 群i 
interven郡ie 群i o arhitectur< institu郡ional< cu resurse umane specializate capabile s< ofere servicii 
eficiente 群i un plan de ac郡iune pentru coordonarea 群i implementarea interven郡iilor. Proiectul pilot 
finan郡at prin DG REFORM st< la baza Programului Na郡ional de reducere a abandonului 群colar prin 
scalarea MATE la nivel na郡ional, în toate unit<郡ile de înv<郡<mânt din România. Unit<郡ile de 
înv<郡<mânt cu grad ridicat de risc de p<r<sire timpurie a 群colii devin parte a programului prin 
stabilirea unit<郡ilor identificate ca având num<r mare de elevi cu risc de abandon 群colar sau cu 
trend ascendent de cre群tere a riscurilor, pe baza reglement<rilor în vigoare, a num<rului de elevi, 
a indicelui de s<r<cie 群i a planului de activit<郡i întocmit. 

R<spunsul Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educa郡ie la nivel de elev/copil are la baz< 
cinci piloni: abordare multidisciplinar<, colaborare, m<suri de prevenire, interven郡ii diferen郡iate pe 
niveluri de gravitate a situa郡iei, preg<tirea cadrelor didactice. Calendarul precum 群i 郡intele 
intermediare asumate  au fost stabilite în baza unor estim<ri pe baza datelor cu privire la elevi, 
profesori 群i re郡ea din SIIIR 群i modulele interconectate. Pentru a stabili valorile anuale au fost 
considerate dou< runde de competi郡ie la granturile acordate 群colilor în 2022, 30% vor participa 群i 
70% în 2023. Vor fi  acordate un minim 2.500 de granturi de un maxim de 200.000 de euro pentru 
fiecare unitate de înv<郡<mânt cu personalitate juridic< 群i 群coli sub coordonare, în func郡ie de 
num<rul de elevi, gradul de risc de p<r<sire a 群colii, indicele  de s<r<cie. În cadrul granturilor va 
exista posibilitatea achizi郡ion<rii de c<tre unit<郡ile de înv<郡<mânt cu personalitate juridic<, inclusiv 
pentru 群colile în coordonare, de CLEVER CLASSROOM  pentru predare - înv<郡are digitalizat<, 
conexiune la internet. Acestea vor avea un caracter complementar cu celelalte interven郡ii de 
digitalizare a unit<郡ilor de înv<郡<mânt preuniversitar. Costul estimat conform analizei de pia郡<: 
2.500 granturi (PJ + 群coli sub coordonare) x 2 clever classroom/grant. CLEVER CLASSROOM – 
componente: tabl< interactiv< (display),  sta郡ie mobil< pentru  înc<rcare inteligent<, 
tablete/cromebooks, router wireless, multifunctional< A4 wireless (170-600), licen郡< educa郡ional<, 
suport mobil universal, scaun & birou – modular, dulap, carti o, abonament internet, altele. Buget 
estimat: 100 mil euro 

Buget total  estimat: 500 mil euro 

Investi郡ia se va realiza cu urm<rirea urm<toarelor etape:  

-identificarea unit<郡ilor de înv<郡<mânt cu  num<r mare de elevi cu risc de p<r<sire timpurie a 群colii 
sau cu trend ascendent de cre群tere a riscurilor, pe baza reglement<rilor în vigoare, a num<rului de 
elevi, a indicelui de s<r<cie 群i a planului de activit<郡i întocmit; 

-acordarea unei scheme de granturi necompetitive pentru unit<郡ile de înv<郡<mânt cu risc crescut de 
abandon 群colar în baza analizei de nevoi 群i propunerilor formulate de c<tre acestea; st
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-identificarea de c<tre unit<郡ile de înv<郡<mânt a copiilor/tinerilor în risc (din 群coal< 群i din afara 
群colii) 群i derularea planului de servicii educa郡ionale în func郡ie de tipul vulnerabilit<郡ilor identificate 
(s<r<cie, comunit<郡i roma, elevi cu dizabilit<郡i, elevi cu CES, copii cu p<rin郡i pleca郡i la munc< în 
str<in<tate, p<rin郡i analfabe郡i); 

Ajutor de stat  

Nu intr<  sub inciden郡a ajutorului de stat, nu este vizat< o activitate economic<. În  România, 
înv<郡<mântul public este finan郡at 群i controlat de stat aplicându-se prevederile pct. 28 群i 29 din 
Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 
107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene. 

Grup Мint<  

Unit<郡ile de înv<郡<mânt cu grad ridicat de risc de p<r<sire timpurie a 群colii. 

Principalii actori din cadrul acestui program vor fi 群colile, care vor fi implicate în mod activ 群i 
considerabil pentru furnizarea serviciilor de calitate c<tre beneficiari (elevi, p<rin郡i, comunitate). 

Perioada de realizare a investiМiei: 2022-2026 

 

I5. Interven郡ii sistemice în vederea sprijinirii reformelor precum evalu<ri, analiza de impact, 
activit<郡i de mentorat 群i coaching pentru cadre didactice 群i directori ai unit<郡ilor de 
înv<郡<mânt, formare în utilizarea mediilor de înv<郡are virtuale sau hibrid, instrumentelor 
de înv<郡are, observarea la clas< etc. 

Provoc<ri adresate 

Cuantumul finan郡<rii publice per elev în România este cel mai mic din spa郡iul european (”1.359 
SPC (România) la 12.322 SPC (Luxemburg). Mai concret, 12 sisteme de educa郡ie cheltuiesc mai 
pu郡in de 5.000 SPC pe elev în înv<郡<mântul primar, 16 între 5.000 群i 10.000 SPC, în timp ce doar 
dou< sisteme (Elve郡ia 群i Luxemburg) cheltuiesc peste 10.000 SPC („Echitatea în înv<郡<mântul 
群colar din Europa. Structuri, politici 群i performan郡ele elevilor”, Comisia 
European</EACEA/Eurydice, 2020). Dar dincolo de cuantumul finan郡<rii, alocarea nu 郡ine cont 
de nevoi specifice ale 群colilor. Conform aceluia群i studiu, în România nu sunt prev<zute fonduri 
suplimentare sau sprijin non-financiar pentru 群colile dezavantajate care concentreaz< în mare parte 
elevii cu performan郡e sc<zute. Aceste dou< aspecte, finan郡are redus< 群i inechitabil<, descurajeaz< 
群colile care se confrunt< cu provoc<ri multiple ce 郡in de abilit<郡ile studen郡ilor, nevoi de înv<郡are, 
probleme de participare/ abandon, a群tept<ri academice sc<zute 群i climat 群colar nefavorabil, în a 
g<si solu郡ii 群i în a mobiliza personal calificat pentru cre群terea performan郡elor educa郡ionale  ale 
elevilor. 

 st
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Obiective 

O1. Dezvoltarea unui mecanism de sprijin pentru utilizarea resurselor 群i de formare a 
competen郡elor digitale de predare pentru cadrele didactice în utilizarea Mecanismului de 
Avertizare Timpurie în Educa郡ie 群i de reducere a abandonului 群colar. 

Implementare  

În ceea ce prive群te profesorii, ne dorim ca pân< în 2026 s< evalu<m practicile la clas<  minim 
45.000 de profesori, mai mult de 50%, nu numai s< fi parcurs o formare specific<, ci 群i s< fie 
evalua郡i în folosirea instrumentelor digitale în predarea la clas<. Ne propunem implementarea la 
nivel na郡ional a unui program de formare a utilizatorilor modulului informatic aferent MATE, 
informaticieni 群i cadre didactice care introduc datele în modul 群i care sunt utilizatori ai modulului 
ca profesori dirigin郡i care au elevi în risc de abandon la clas<, minim 50% din personalul existent. 
În aceste 群coli înva郡< un num<r de  cca 320.000 elevi 群i activeaz< un num<r de 75.000 profesori, 
iar programul na郡ional î群i propune s< le ofere sprijin prin planuri individuale de interven郡ie. Pentru 
schema de granturi pentru unit<郡i de înv<郡<mânt cu risc ridicat de abandon 群colar vor fi furnizate 
群i cursuri de formare, instrumente 群i sprijin pentru a facilita aplicarea 群i implementarea activit<郡ilor 
pedagogice, precum: dezvoltarea personal< 群i coaching; activit<郡i de remediere 群i îndrumare; 
consiliere 群i îndrumare profesional<; dezvoltarea abilit<郡ilor socio-emo郡ionale, educa郡ie incluziv<. 
Minim 45% dintre cadrele didactice participante la program vor participa la cursuri de formare 
pentru utilizarea modulului informatic, cursuri. 

 În acela群i timp estim<m c< 45.000 de profesori  din aceste 群coli, reprezentând peste 50%, vor 
înv<郡a 群i vor folosi instrumente digitale în practicile din clas< în timpul procesului de predare. 
Costurile de formare vor fi raportate la costurile din programul Erasmus, 70 EUR/participant/ zi - 
cheltuieli pentru instruire, dezvoltare profesional< 群i alte activit<郡i asociate, inclusiv seminarii, 
ateliere 群i vizite de studiu, indemniza郡ii de c<l<torie 群i de 群edere pentru participan郡ii la instruire 
(cazare, mese, transport), onorarii pentru formatori, închirierea facilit<郡ilor de instruire (spa郡ii, 
echipamente, închirierea mijloacelor de transport), preg<tirea 群i reproducerea materialelor de 
instruire 群i a altor activit<郡i conexe preg<tirii 群i implement<rii activit<郡ilor de formare (cum ar fi 
muzeul, spectacolul, culturalul sau artisticul). De asemenea, este posibil s< se includ<, cu 
justificare, taxe de participare la evenimente, ateliere, conferin郡e 群i diverse programe de studiu; 
taxe pentru ob郡inerea de certificate / diplome sau taxe de examen (în alte institu郡ii decât cea 
beneficiar<). 

45.000 x 5 zile x 70 euro/zi = 15.750.000 euro - formare specific< (mentorat, coaching, leadership); 
45.000 x 5 zile x 70 euro/zi = 15.570.000 - formare pentru utilizare modul informatic 群i predare în 
sistem online (formare în utilizarea mediilor de înv<郡are virtuale sau hibrid, instrumentelor de 
înv<郡are). st
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Interven郡ia va include pe lâng< formarea sistemic< a cadrelor didactice în vederea utiliz<rii 
granturilor, corelat cu reforma guvernan郡ei,  asisten郡< tehnic<, monitorizare, evaluare, analiz< de 
impact, observare la clas<. Buget estimat: 11.500.000 euro 

Buget total estimat: 43 mil euro 

Ajutor de stat  

Nu intr< sub inciden郡a ajutorului de stat, nu este vizat< o activitate economic<. În  România, 
înv<郡<mântul public este finan郡at 群i controlat de stat aplicându-se prevederilor pct. 28 群i 29 din 
Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 
107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene. 

În cazul în care activit<郡ile de coaching 群i mentorat pentru profesori se realizeaza de firme 
specializate, apreciem c< m<sura nu va implica elemente de ajutor de stat, întrucât se va pl<ti pentru 
serviciile respectiv pre郡ul pie郡ei iar aceste firme vor alese printr-o procedura transparenta, deschis<, 
necondi郡ionat<, din care s< rezulte cel mai bun pre郡 (pre郡ul pie郡ei) pentru serviciile oferite. 

Grup Мint<: peste 45% din  personalul didactic 群i de conducere din înv<郡<mântul obligatoriu de 
stat. 

Perioada de realizare a investiМiei: 2022-2026 

 

Înv<郡<mânt profesional 群i tehnic 

R3. Constituirea unei rute profesionale complete, facilitat< de un bacalaureat reformat,  care 
s< ofere elevilor oportunitatea unei rute deschise, cu acces la institu郡ii de înv<郡<mânt superior 
cu profil tehnic 

Provoc<ri 

Neatractivitatea rutei profesionale 群i lipsa unei rute continue între IPT secundar 群i ter郡iar 

Educa郡ia 群i formarea profesional< ini郡ial< din România se deruleaz< prin înv<郡<mântul profesional 
群i tehnic. În România, 56% dintre elevii din ciclul secundar superior (clasele IX-XII) sunt înscri群i 
în sectorul IPT, peste media UE de 48%.  Durata de 群colarizare pentru înv<郡<mântul profesional 
este de 3 ani, pentru înv<郡<mântul liceal de 4 ani, iar pentru înv<郡<mântul postliceal variaz< între 1 
群i 3 ani. Absolven郡ii înv<郡<mântului profesional nu au acces direct la înv<郡<mântul superior. Dup< 
cei 3 ani de preg<tire în sistem dual, respectiv clasele a IX-a, a X-a 群i a XI-a, absolvirea se 
finalizeaz< cu examen de certificare pentru meserii de nivel 3 de calificare. Astfel, ruta 
educa郡ional< profesional< poate continua în func郡ie de alegere, pentru calific<ri de nivel 4 (liceu), 
5 (群coala postliceal<) sau nivel 6 (studii universitare), doar prin continuarea studiilor liceale, pentru 
ob郡inerea calific<rii nivel 4, a diplomei de bacalaureat, în condi郡iile în care ruta de formare actual< 
nu permite accesul direct la înv<郡<mânt ter郡iar. Curriculum-ul 群colar depinde de redefinirea st
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standardelor profesionale, care este un proces greoi 群i de durat<. Exist< o discrepan郡< atât sub 
aspect cantitativ, cât 群i calitativ între elevii de la liceele tehnologice, care fac mai pu郡ine ore de 
practic< (1.000 ore) 群i cei de la 群coala profesional<, care în 3 ani fac un num<r dublu de ore de 
practic<. În acela群i timp, de群i elevii 群colilor profesionale sunt mult mai bine preg<ti郡i din punct de 
vedere practic, nivelul lor de calificare este ISCED 3, respectiv muncitor, iar al celor de la liceele 
tehnologice este ISCED 4 - tehnicieni. Aceast< discrepan郡< creeaz< nemul郡umire în rândul elevilor, 
dar 群i al agen郡ilor economici care consider< c< absolven郡ii 群colilor profesionale sunt mult mai bine 
preg<ti郡i pentru cerin郡ele pie郡ei muncii. O alt< nemul郡umire a mediului economic o reprezint< lipsa 
tehnicienilor forma郡i prin înv<郡<mântul ter郡iar. Prima promo郡ie de absolven郡i ai înv<郡<mântului 
dual înregistra, în vara anului 2020, 1.847 de absolven郡i certifica郡i, pentru un total de 39 de 
calific<ri profesionale, nivel 3, din 12 domenii de formare profesional<. Dintre ace群tia, doar 882 
au continuat studiile dup< absolvirea nivelului 3 de calificare din înv<郡<mântul dual. 

Obiectivul reformei  

O1. Dezvoltarea înv<郡<mântului dual, atât din punct de vedere transversal, prin cre群terea num<rului 
de domenii, de calific<ri 群i a num<rului de absolven郡i, cât 群i longitudinal prin adaptarea cadrului 
legislativ pentru calific<rile de nivel 4 群i 5, precum 群i la nivel universitar tehnologic. 

Viziunea este ca educa郡ia profesional< s< devin< preponderent dual<, centrat< pe nevoile elevilor 
群i în acord cu evolu郡iile pie郡ei muncii, cu nevoile mediului economic. Reforma vine s< ofere o 
群ans< real< la profesie, carier<, educa郡ie 群i dezvoltare personal< a adolescen郡ilor, tinerilor 群i 
adul郡ilor precum 群i op郡iunea unui parcurs educa郡ional complet. 

Avantajele constau în ob郡inerea unei certific<ri 群i a unei calific<ri profesionale, pe lâng< tr<s<turile 
specifice absolven郡ilor de înv<郡<mânt secundar superior. Astfel, pe lâng< inser郡ia rapid< pe pia郡a 
muncii, devenind absolven郡i opera郡ionali imediat 群i posesori ai competen郡elor necesare, tinerii vor 
beneficia de o rut< educa郡ional< complet< 群i flexibil<. 

Componenta de reform< va avea urm<toarele efecte : 

ズ introducerea examenului de bacalaureat reformat pentru to郡i absolven郡ii de înv<郡<mânt 
profesional, inclusiv dual, astfel încât absolvenYii care susYin şi promoveaz< examenul de 
bacalaureat reformat s< poat< continua studiile în înv<郡<mântul superior. Ca atare, se 
deschide calea c<tre rute educa郡ionale diversificate, complete şi deschise. 

ズ crearea unei re郡ele na郡ionale de universit<郡i tehnologice/înv<郡<mânt profesional 群i tehnic, 
cu expertiz< european<, care s< ofere programe de formare dual<; 

ズ fiecare program va fi elaborat prin consultarea actorilor universitari 群i economici care s< 
contribuie la definirea con郡inuturilor, în corelare direct< cu necesit<郡ile economice 
identificate în ecosistemul local/regional; 

ズ fiecare program va permite prezen郡a studen郡ilor 群i elevilor, în mod alternativ, în spa郡iile 
universit<郡ii 群i ale întreprinderilor/operatorilor economici partenere; st
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ズ ob郡inerea unei diplome 群i a unei calific<ri profesionale; inser郡ia rapid< pe pia郡a muncii; 
absolven郡i posesori ai competen郡elor necesare întreprinderilor. 

ズ absolven郡ii de IPT, care acceseaz< înv<郡<mântul superior, vor avea ocazia s< beneficieze 
de un nivel de calitate al actului educa郡ional 群i al dot<rilor comparabil cu cel din 
înv<郡<mântul teoretic. 

Implementare 

Ministerul Educa郡iei va coordona implementarea reformei 群i va actualiza cadrul legislativ necesar. 
Prima etap< const< în realizarea propunerii de act normativ pentru modificarea cadrului legislativ 
actual. Aceast< propunere va permite elaborarea rutei complete de înv<郡<mânt dual de nivel liceal 
群i, respectiv, tertiar în vederea dezvolt<rii programelor de educa郡ie 群i formare profesional< 
complet< (calificare 3-7), a flexibilizarii parcursului educa郡ional al tinerilor din educa郡ia 
profesional<, al cre群terii atractivit<郡ii înv<郡<mântului profesional în regim dual, pentru asigurarea 
unei rute complete 群i accesul la înv<郡<mântul superior tehnologic etc. Prin apari郡ia bacalaureatului 
reformat, elevii din invatamantul dual vor avea posibilitatea de a sus郡ine acest tip de examen de 
finalizare a studiilor liceale, f<r< sa fie nevoi郡i s< parcurg< o ruta suplimentar< educa郡ional< (clasele 
XI-XIII). Modificarea legislativ< implic< transformarea perioadei de 群colarizare a elevilor din 
înv<郡<mântul dual de la 3 la 4 ani. Astfel, dup< parcurgerea unui ciclu complet de înv<郡<mânt dual 
de 4 ani, respectiv 2022-2026, se va analiza num<rul elevilor înscri群i la înv<郡<mântul dual 
preuniversitar care finalizeaz< studiile de formare profesional< dual< prin sus郡inerea 
bacalaureatului reformat. A doua etap< const< în completarea cadrului legislativ pentru 
introducerea noilor calific<ri, în func郡ie de nevoile operatorilor economici, care se vor implica în 
dezvoltarea centrelor (clusterelor) de înv<郡<mânt dual (preuniversitar 群i universitar), prin 
constituirea unui grup de lucru interinstitu郡ional, format din reprezentan郡i ai Ministerului 
Educa郡iei, Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale, ai unit<郡ilor de înv<郡<mânt profesional 群i tehnic 
群i ai mediului de afaceri etc.  

Complementaritate 

Reforma propus< va fi complementara 群i va utiliza o serie de m<suri în domeniul ÎPT, între care 
dezvoltarea 群i utilizarea unor mecanisme de anticipare a competen郡elor solicitate de pia郡a muncii 
în stabilirea profilurilor, care va fi dezvoltat în cadrul unui proiect finantat prin POCU (proiect 
considerat condi郡ie favorizant< de c<tre CE). De asemenea, reforma propus< este complementara 
m<surilor viitoare din FSE+, Programul Opera郡ional Educa郡ie 群i Ocupare, Prioritatea 5, focalizate 
pe dezvoltarea de metodologii privind organizarea de programe de educa郡ie profesionale în regim 
dual de nivel ter郡iar, inclusiv o procedur< de admitere integrat<. 

Beneficiari vizaМi 

Elevii 群i studen郡ii din centrele de înv<郡<mânt dual 群i din universit<郡ile tehnologice care vor organiza 
programe de studiu în parteneriat cu operatorii economici. st
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Riscuri Кi soluМii  

Risc: Întârzieri în modificarea cadrului legislativ. 

Solu郡ie: Respectarea graficului de implementare prin formarea grupurilor de lucru 
interministeriale. 

Risc: Slab< implicare a agen郡ilor economici la nivel na郡ional 群i cre群terea decalajului 
înv<郡<mântului dual între regiunile de dezvoltare. 

Solu郡ie: Campanie de promovare a rutei complete de educa郡ie profesional< la nivel na郡ional 群i 
regional  pentru informarea  cu privire la beneficiile  群i selectarea centrelor pentru campusuri 
integrate în corelare cu nevoia local< exprimat<. 

Perioada de realizare: 2022 - 2026 - 4 ani 群colari pentru a monitoriza elevii dintr-un un ciclu 
complet de înv<郡<mânt dual care vor sus郡ine bacalaureatul reformat, la finalizarea noii rute 
flexibile. 

 

I6.  Scheme de sprijin pentru dezvoltarea a 10 consor郡ii regionale (clustere de invatamant 
dual) între unit<郡ile administrative teritoriale, unit<郡ile de înv<郡<mânt - licee 群i universit<郡i, 
camere de comer郡 群i/sau agen郡i economici, al郡i parteneri relevan郡i, exclusiv pentru crearea 
condi郡iilor optime de pregatire a elevilor, 群i pentru dezvoltarea 群i dotarea a 10 campusuri 
profesionale integrate,  liceale 群i universitare (infrastructur< social< care s< deserveasc< 
înv<郡<mântul dual preuniversitar 群i universitar tehnologic) 

Provoc<ri adresate 

Una dintre principalele probleme cu care se confrunt< ÎPT în momentul de fa郡< este ineficien郡a 
preg<tirii practice, explicabil< prin cel pu郡in trei categorii de factori: 

ズ raportul inadecvat dintre teorie 群i practic< (mai cu seam< în cazul înv<郡<mântului liceal 
tehnic); 

ズ lipsa sau slaba calitate a dot<rii din atelierele 群coal<; 

ズ preg<tirea modest< a personalului de specialitate din 群coli 群i absen郡a unor raporturi 
contractuale clare între 群coal< 群i poten郡ialii angajatori, mai ales pentru anumite specializ<ri 
sau parteneriate foarte recente. 

O alta provocare const< în lipsa unor spa郡ii educa郡ionale în care elevul din ÎPT sa se familiarizeze 
cu întreaga ruta profesional< completa în regim dual. ÎPT nu poate func郡iona într-un mod eficient 
în lipsa unui parteneriat solid cu partenerii sociali, mai ales cu cei din mediul economic, astfel 
încât s< se poat< realiza înv<郡area la locul de munc<. Exist< costuri crescute la nivelul operatorilor 
economici pentru organizarea activit<郡ilor 群i a spa郡iului de lucru pentru sustinerea elevilor pentru 
înv<郡<mântul dual. În metodologia de implementare a înv<郡<mântului profesional de tip dual exist< st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  2.VI.1 RomâCia Edpcamă 

 

 

un contract cadru între unit<郡ile de înv<郡<mânt 群i agen郡ii economici în care sunt specificate clar 
atribu郡iile acestora. Conform Metodologiei de organizare 群i func郡ionare a înv<郡<mântului 
profesional de tip dual, angajatorii trebuie s< asigure elevilor burse, cheltuieli cu examin<rile de 
medicina muncii 群i analize medicale obligatorii, asigurare de risc 群i echipamente de lucru 群i de 
protec郡ie. Costurile operatorilor economici pentru sus郡inerea preg<tirii practice a elevilor la locul 
de munc< (alocarea de tutori pentru preg<tirea practic<, asigurarea materiilor prime, materialelor 
群i echipamentelor necesare derul<rii stagiilor de preg<tire practic<, echipamente de protec郡ie) 
influen郡eaz< decizia acestora de a se implica în formarea elevilor. Exist< obliga郡ia agentului 
economic s< acorde suport financiar elevilor care s< con郡in< cel pu郡in: burs<, cheltuieli cu 
examin<rile de medicin< a muncii 群i analize medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente 
de lucru 群i de protec郡ie, conform cerin郡elor 群i riscurilor la locul de munc<. Pân< în prezent, num<rul 
total al operatorilor economici, implica郡i în preg<tirea practic< a primei genera郡ii de absolven郡i de 
înv<郡<mânt dual certifica郡i, a atins cifra de 236. 53 % dintre operatorii economici implica郡i în 
înv<郡<mântul dual, care au devenit angajatori, au preluat ca for郡< de munc< aproximativ o treime 
din num<rul total al absolven郡ilor de înv<郡<mânt dual certifica郡i, din promo郡ia 2020.  

Obiective 

O1. Asigurarea accesului egal la educa郡ie 群i formare profesional< ini郡ial< de calitate, cu accent pe 
identificarea 群i incluziunea poten郡ialilor beneficiari, inclusiv a celor apar郡inând grupurilor 
vulnerabile/dezavantajate, prin dezvoltarea de parteneriate cu agen郡i economici sau al郡i parteneri 
relevan郡i în vederea adapt<rii înv<郡<mântului profesional tehnic la cerin郡ele pie郡ei muncii; 

O2. Realizarea a 10 structuri parteneriale/consor郡ii regionale (fiecare fiind alc<tuit< cel pu郡in din 
urm<toarele tipuri de entit<郡i: autorit<郡i publice locale, operatori economici, unit<郡i de înv<郡<mânt 
profesional 群i tehnic, inclusiv dual, universit<郡i tehnice, al郡i parteneri relevan郡i pentru scopul 
educational al consor郡iului) pentru sprijinirea angajatorilor de a de郡ine rolul activ în domeniul 
preg<tirii profesionale a elevilor 群i studen郡ilor, precum 群i dezvoltarea 群i dotarea a 10 campusuri 
profesionale integrate, liceale 群i universitare, care s< deserveasc< înv<郡<mântul dual preuniversitar 
群i universitar tehnologic. 

Investi郡iile în construc郡ia campusurilor profesionale integrate pentru înv<郡<mântul profesional 群i 
tehnic, pentru acces la educa郡ia bazat< pe inova郡ie, creativitate 群i specializare inteligent< vor 
conduce la înt<rirea leg<turii cu mediul economic 群i social. Agen郡ii economici vor deveni mai 
interesa郡i în a fi conecta郡i la procesele de educa郡ie 群i formare profesional<, contribuind la definirea 
inteligent< a noilor competen郡e. Astfel, vor fi impulsionate 群i diversificate tipurile duale de formare 
profesional<. Totodat<, investi郡iile vor contribui atât la asigurarea unui cadru calitativ de formare 
profesional< în campus 群i în întreprinderi, cât 群i la valorificarea în parteneriat a resurselor. 
Ecosistemele industriale locale 群i regionale vor fi astfel sprijinite cu viitori angaja郡i (absolven郡i sau 
persoane recalificate) care vor de郡ine competen郡e relevante pentru noile tendin郡e de pe pia郡a for郡ei 
de munc<. În plus, prin intermediul burselor 群i a altor forme de sprijin vor fi atra群i elevii 群i studen郡ii st
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care au oportunit<郡i economice reduse 群i care datorit< ofertei constând într-un parcurs flexibil 群i 
continuu vor putea sa ob郡in< o calificare 群i acces la o universitate tehnologic<.  

Implementare  

Aceast< investi郡ie reprezint< operationalizarea cadrului legislativ 群i normativ privind func郡ionarea 
consor郡iilor/structurilor parteneriale regionale. ÎPT nu poate func郡iona într-un mod eficient în lipsa 
unui parteneriat solid cu partenerii sociali, mai ales cu cei din mediul economic. Filozofia de 
func郡ionare a ÎPT presupune existen郡a unui parteneriat solid cu mediul de afaceri astfel încât s< se 
poat< realiza înv<郡area la locul de munc<. În metodologia de implementare a înv<郡<mântului 
profesional de tip dual exist< un contract cadru între unit<郡ile de înv<郡<mânt 群i agen郡ii economici 
în care sunt specificate clar atribu郡iile. Exist< obliga郡ia agentului economic s< acorde suport 
financiar elevilor care s< con郡in< cel pu郡in: burs<, cheltuieli cu examin<rile de medicin< a muncii 
群i analize medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente de lucru 群i de protec郡ie, conform 
cerin郡elor 群i riscurilor la locul de munc<. Pentru a atrage angajatorii în dezvoltarea invatamantului 
profesional, obliga郡iile acestora vor fi finan郡ate prin intermediul granturilor deoarece costurile 
operatorilor economici pentru sus郡inerea preg<tirii practice a elevilor la locul de munc< (alocarea 
de tutori pentru preg<tirea practic<, asigurarea materiilor prime, materialelor 群i echipamentelor 
necesare derul<rii stagiilor de preg<tire practic<, echipamente de protec郡ie) influen郡eaz< decizia 
acestora de a se implica în formarea elevilor. Implementarea investi郡iei propuse se va realiza prin 
implicarea Ministerului Educa郡iei, care va avea rol de monitorizare 群i coordonare la nivel na郡ional 
a reformei 群i a celor 10 consor郡ii regionale.  

Implementarea investi郡iei va avea urm<toarele etape de realizare: 

Selectarea a 10 structuri parteneriale/consor郡ii regionale 

- Se va face o ampla campanie de promovare 群i informare la nivel na郡ional 群i regional, în special 
în cadrul 群colilor gimnaziale, cu prec<dere cele din zonele defavorizate,  a ofertelor liceelor 
agricole 群i a rutei complete de educa郡ie profesional<, cu privire la beneficiile pe care le ofer< 
formarea unor parteneriate (clustere de dual): insertie rapid< pe pia郡a muncii a tinerilor forma郡i în 
aceste consor郡ii, absolven郡i opera郡ionali posesori ai competentelor necesare întreprinderilor în 
corelare direct< cu necesit<郡ile economice identificate în ecosistemul local/regional, diversificarea 
ofertei de programe, etc. Campania se va realiza printr-o serie de întâlniri cu actorii implica郡i 群i 
prin intermediul diferitelor canale media, web site-urile Ministerului Educa郡iei 群i a autorit<郡ilor 
locale etc. Campania de promovare va fi organizat< la nivel na郡ional, prin intermediul canalelor 
media. Echipa coordonatoare ME va promova oportunitatea de finan郡are în randul angajatorilor 群i 
a elevilor de gimnaziu, în special a celor proveni郡i din medii defavorizate. TImp de 9 luni se vor 
efectua vizite în 群coli, pentru a se recruta/motiva elevii de liceu care sa se înscrie la liceele care 
vor organiza rute complete de dual. 

-  Ministerul Educa郡iei va realiza metodologia de selec郡ie a 10 consor郡ii regionale prin care vor fi 
stabilite criteriile de selec郡ie:   st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  2.VI.1 RomâCia Edpcamă 

 

 

§ Fiecare structur< partenerial< este alc<tuit< din urm<toarele tipuri de entit<郡i: unit<郡i de 
înv<郡<mânt profesional 群i tehnic inclusiv dual, universit<郡i tehnologice, agen郡i economici 群i UAT-
uri, al郡i parteneri na郡ionali/europeni relevan郡i care pot aduce plusvaloare consor郡iului; 

§ Consor郡iile regionale participa ca structuri func郡ionale, în baza unui acord de colaborare agreat 
înainte de depunerea ofertei de participare; 

§  Poten郡ialul economic 群i demografic oferit de zona unde va func郡iona consor郡iul regional; 

§ De preferat, fiecare structur< partenerial< se va amplasa în câte 1/regiune de dezvoltare, pentru 
a asigura o egal< distribu郡ie geografic< la nivel na郡ional. 

Anuntul de selec郡ie va fi publicat pe pagina de internet a Ministerului Educa郡iei, conform legisla郡iei 
în vigoare. Vor fi selectate, respectând toate criteriile de transparen郡<,  10 consor郡ii regionale, 
fiecare alc<tuit din minim 4 tipuri de entit<郡i, respectiv: unit<郡i de înv<郡<mânt profesional 群i tehnic 
inclusiv dual, universit<郡i tehnologice, agen郡i economici 群i UAT-uri, al郡i parteneri 
na郡ionali/europeni relevan郡i (clustere de înv<郡<mânt dual). Consor郡iile regionale particip< la 
selec郡ie ca structuri func郡ionale pentru dezvoltarea înv<郡<mântului dual preuniversitar 群i tertiar, în 
baza unui acord de colaborare, cu un plan relevant, experien郡< na郡ional< 群i european<, acord agreat 
pe o perioada de minim 5 ani, înainte de depunerea ofertei de participare la procesul de selec郡ie 
organizat de ME. Procesul de selec郡ie va avea la baz< o metodologie unitar<, aplicabil< la nivel 
na郡ional pentru a identifica cele mai adecvate 群i de impact structuri parteneriale regionale. 
Rezultatele acestui proces de selec郡ie vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului 
Educa郡iei.  

 Scheme de granturi  pentru 10 consor郡ii/centre regionale 

Cele 10 consor郡iile profesionale regionale selectate vor fi sprijinite prin intermediul schemei de 
granturi, direc郡ionate exclusiv în vederea asigur<rii unor condi郡ii optime de preg<tire a cursan郡ilor 
群i studen郡ilor. Pentru a cre群te interesul angajatorilor 群i rata de angajabilitate a absolven郡ilor de 
înv<郡<mânt profesional se vor finanta scheme de granturi pentru centrele de înv<郡<mânt dual. 
Acestea vor deveni poli ai rutelor profesionale complete, prin implicarea  simultan< a liceelor cât 
群i a universit<郡ilor tehnologice,  dar în acela群i timp reprezenta oportunit<郡i pentru angajatori de a 
contribui la preg<tirea programelor de studii pentru for郡a de munc< proprie. Granturile prev<zute 
de prezenta schem< se acord< pentru sus郡inerea înv<郡<mântului profesional în regim dual, de nivel 
preuniversitar 群i tertiar.  Pentru a beneficia de scheme granturi, consortiile trebuie sa depun< o 
Cerere de finan郡are c<tre Ministerul Educa郡iei care s< con郡in<, cel pu郡in: 

- contractul de parteneriat încheiat între unul sau mai mulYi operatori economici sau între o 
asociaYie /un consorYiu de operatori economici, unitatea de înv<Y<mânt, universitate şi unitatea 
administrativ-teritorial< pe raza c<reia se afl< unitatea şcolar<, al郡i parteneri relevan郡i, inclusiv de 
la nivel european, contract care stabileşte condiYiile de colaborare, drepturile şi obligaYiile p<rYilor, 
precum şi costurile asumate de parteneri; st

iri
pe

su
rs

e.r
o



  2.VI.1 RomâCia Edpcamă 

 

 

- analiza poten郡ialului economic al zonei, din perspectiva domeniilor angajatorilor implica郡i în 
consor郡iu ; 

- existenYa autoriz<rii/ acredit<rii operatorilor economici implicaYi în formarea profesional< prin 
înv<Y<mântul dual. Contractul se va încheia pentru o durat< de 5 ani  群i trebuie sa stabileasc< 
planurile de 群colarizare pentru ruta complet< de dual, obligaYiile fiec<rei entit<郡i a consor郡iului 
regional 群i va con郡ine prevederi clare privind asigurarea sustenabilitatii interven郡iilor finan郡ate prin 
PNRR. 

Granturile vor fi utilizate pentru : 

1.  organizarea şi desf<şurarea stagiilor de practic< prev<zute în planul-cadru de înv<Y<mânt pentru 
nivelul respectiv de calificare; 

2.  asigurarea condiYiilor materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, 
energie şi celelalte utilit<Yi necesare pentru practica elevilor organizat< în r<spunderea lor, în 
conformitate cu standardele de preg<tire profesional<, planurile de înv<Y<mânt şi curriculumul în 
vigoare, inclusiv curriculumul în dezvoltare local< (CDL) pentru stagiile de practic< proiectate în 
colaborare cu unitatea de înv<Y<mânt; 

3. asigurarea resurselor umane (tutori, formatori) necesare pentru preg<tirea practic< a elevilor, 
organizat< la operatorul economic; 

4.  asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecYie pentru elevi, pe perioadele de formare 
derulate la agentul economic; 

5.  asigurarea securit<Yii şi s<n<t<Yii în munc< a elevilor pe parcursul perioadelor de formare 
derulate la agentul economic; 

6.  angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securit<Yii şi s<n<t<Yii în munc<, examin<rile 
de medicin< a muncii şi analize medicale obligatorii pentru elevi;  

7.  angajarea cheltuielilor pentru asigur<ri de r<spundere civil< în cazul unor eventuale accidente, 
daune sau v<t<m<ri corporale generate în timpul preg<tirii practice la operatorul economic, pentru 
elevi (în func郡ie de domeniul de activitate); 

8.  asigurarea pentru elevi si studenti, cel pu郡in la nivelul celei acordate din fonduri publice; 

9. acordarea altor forme de sprijin materiale şi stimulente financiare convenite prin contractul de 
parteneriat; 

10. asigurarea condiYiilor necesare (dot<ri, materii prime, materiale consumabile, utilit<Yi etc.) 
pentru derularea probelor de admitere 群i a examenelor de certificare a calific<rii profesionale a 
elevilor, în funcYie de locaYia convenit< pentru organizarea acestora; 

11. asigurarea condiYiilor necesare (dot<ri, materii prime, materiale consumabile, utilit<Yi, resurse 
umane etc.) pentru derularea examenelor de certificare a calific<rii profesionale a elevilor; st
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12. asigurarea condiYiilor necesare pentru evaluarea continu< a elevilor în cadrul preg<tirii practice 
la operatorul economic; 

13. contribuYii pentru îmbun<t<Yirea dot<rii şi a condiYiilor de desf<şurare a procesului de educaYie 
şi formare profesional< din unitatea de înv<Y<mânt; 

14. organizarea de stagii de practic< în state membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat 
progrese vizibile în domeniul tehnologiilor, industriilor 群i serviciilor vizate; 

15. organizarea competi郡iilor profesionale, concursurilor pe meserii, competi郡iilor 群i târgurilor; 

16. furnizarea de servicii de consiliere 群i orientare profesional< pentru elevi 群i studen郡i; 

17.programe de educa郡ie antreprenorial<, programe de studii universitare dezvoltate în parteneriat 
cu mediul economic; 

18. programe de formare personal didactic 群i tutori de practic<; 

19. sprijinirea demersurilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesional<; 

20. orice alte activit<郡i de sus郡inere a procesului didactic pentru formarea profesional< a elevilor 群i 
studentilor, parteneriate la nivel european etc. 

Pentru oferirea schemei de sprijin financiar, Ministerul Educa郡iei va elabora Ghidul de finan郡are 
privind sus郡inerea activit<郡ilor pentru sprijinirea a 10 consor郡ii regionale care va include meniul de 
activit<郡i eligibile pe care consor郡iile le vor derula. Ghidul va avea prevederi clare privind 
destina郡ia finan郡<rii în cadrul parteneriatelor, excluzand orice tip de activitate care ar cre群te 
competitivitatea întreprinderilor 群i a produselor operatorilor implica郡i. 

Pentru derularea activit<郡ilor în consor郡iile regionale vor semna contractele de finan郡are cu ME, 
pentru oferirea de sprijin financiar pentru o durat< de 4 ani.  În plus, centrele regionale vor primi 
finan郡are pentru construc郡ia unui campus mixt, liceal 群i universitar, pentru asigurarea dimensiunii 
incluzive a acestei componente. Sunt viza郡i în special elevii 群i studen郡ii care provin din medii 
dezavantajate 群i care vor fi sustinuti de o echip< de monitori va asigura monitorizarea subven郡iilor 
în curs de implementare 群i o echip< de mentori va oferi asisten郡< tehnic< aprofundat< pentru 
activit<郡i pedagogice 群i de sprijin, cadrul granturilor pentru licee 群i universit<郡i. Monitorii vor fi 
numi郡i pentru întregul ciclu de implementare 群i vor juca un rol cheie în asigurarea respect<rii 
prevederilor legate de implementarea subven郡iilor, prin revizuiri periodice a subven郡iilor aprobate 
în curs de execu郡ie în licee 群i universit<郡i. Monitorii vor vizita liceele cel pu郡in o dat< pe trimestru 
群i vor raporta rezultatele lor, conform procedurii stabilite. 訓colile care necesit< sprijin mai intens 
vor primi vizite mai frecvente la monitorul lor corespunz<tor, dup< cum este necesar. Între vizite, 
monitorii vor p<stra un contact permanent cu echipele de granturi din licee pentru consiliere 群i 
sprijin, cu privire la implementarea grantului, inclusiv elaborarea Planului de achizi郡ii, revizuirea 
programului de activit<郡i, eligibilitatea cheltuielilor, procedurile de achizi郡ii, preg<tirea a 
rapoartelor tehnice 群i de progres etc. Monitorii vor elimina / aprob< cererile de modificare a st
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Programului de activit<郡i 群i a celorlalte varia郡ii/modific<ri solicitate de Beneficiar, în conformitate 
cu prevederile Acordului/contractului. În plus, monitorii vor revizui cererile pentru tran群e 
financiare suplimentare, rapoartele de progres fizic 群i financiar, precum 群i rapoartele finale 群i vor 
aproba pe cei care p<streaz< coeren郡a între faptele de pe teren 群i informa郡iile raportate. Dac< se 
constat< neconcordan郡e semnificative, monitorii nu vor aproba aceste ea documente 群i vor solicita 
autorit<郡ilor liceului/universit<郡ii s< solu郡ioneze deficien郡ele observate 群i s< retransmit< rapoartele 
群i/sau cererile revizuite. Mentorii vor consilia 群i vor ajuta echipa liceului/universit<郡ii în 
proiectarea 群i implementarea interven郡iilor pedagogice care abordeaz< problemele pentru care au 
fost solicitate granturile, precum 群i în îmbun<t<郡irea abord<rilor 群i practicilor didactice, oferind 
sprijin prin întâlniri de coordonare, observa郡ii la clas< / activitate, sesiuni de îndrumare individuale 
群i de grup pentru profesori etc. Ace群tia se vor asigura c< activit<郡ile preconizate r<spund nevoilor 
elevilor 群i studentilor 群i obiectivelor grantului aprobat, iar abord<rile pedagogice sunt adecvate, 
atractive, eficiente 群i probabile. Se a群teapt< ca mentorii s< ofere sprijin 群i asisten郡< întregii echipe 
de profesori din liceu/universitate, dar 群i celorlal郡i actori care particip< la proiect, precum al郡i 
angaja郡i 群i diferi郡i consultan郡i implica郡i în activit<郡ile pedagogice 群i de practic<. 

 Investi郡ii în  10 campusuri profesionale integrate mixte (licee 群i universit<郡i tehnice) 

Campusurile profesionale integrate vor reprezenta infrastructura 群colar< 群i universitar< (c<mine, 
cantine, baze sportive, spa郡ii de recreere 群i lectur< care vor deservi liceele 群i universit<郡ile tehnice) 
群i vor fi situate în cadrul structurilor parteneriale /consor郡iilor regionale. Ele  vor fi sub dubla 
coordonare, atât a Ministerului Educa郡iei, cât 群i a autorit<郡ilor locale, astfel încât s< fie asigurat< 
func郡ionalitatea lor pe termen lung. 

Prin intermediul autorit<郡ilor locale se vor lansa procedurile de achizi郡ie public< a furnizorilor de 
servicii de construc郡ie pentru 10 campusuri liceale 群i universitare. Spa郡iile nou construite vor fi 
dotate cu echipamente, mobilier, astfel încât s< reprezinte un sprijin suplimentar pentru elevii 群i 
studen郡ii înscri群i la rutele de dual, în special pentru cei proveni郡i din categorii dezavantajate. 

Prin cooptarea în structura partenerial< a universit<郡ilor 群i unit<郡ilor de înv<郡<mânt profesionale 群i 
tehnice vor fi elaborate pârghii pentru un cadru na郡ional 群i european de calitate pentru a preg<ti pe 
cei care doresc s< urmeze o facultate tehnic<, dar se confrunt< cu dificult<郡i de natur< economic<. 
Finan郡area oferit< prin intermediul granturilor celor 10 clustere de dual va fi completat< exclusiv 
de fonduri de la bugetul de stat, ele fiind excluse de la finan郡area prin intermediul altor PO, pentru 
a se evita dubla finan郡are. 

Cl<dirile nou construite vor respecta solicitarea privind necesarul de energie primar< cu cel pu郡in 
20 % mai mic decât cerin郡a pentru cl<dirile al c<ror consum de energie este aproape egal cu zero 
(NZEB).  

Cele 10 universit<郡i care vor fi implicate în structura partenerial< aferent< clusterelor de înv<郡<mânt 
dual vor putea beneficia de granturi dedicate, în valoare max de 3.380.000 euro/ univ, pentru 
dezvoltarea de centre digitale, modernizarea instrumentelor 群i metodelor virtuale de predare, st
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optimizarea utiliz<rii resurselor educa郡ionale online, încurajarea programelor noi de studiu în 
domenii emergente, în valoare total< de 33,8 mil euro. 

 

Complementaritate  

Investi郡iile propuse vor fi complementare cu m<suri din POEO care vizeaz< dezvoltarea de 
programe de ÎPT de nivel ter郡iar, derulate în regim dual pentru calific<rile profesionale de nivel 4 
群i 5, prin asigurarea de burse pentru studen郡ii din cadrul programelor de ÎPT de nivel ter郡iar în 
primii ani de derulare. Spre deosebire de aceste m<suri, PNRR sus郡ine programele IPT în regim 
dual, finalizandu-se prin realizarea infrastructurii 群i a dot<rilor 群i cu m<suri soft de cre群terea 
accesului elevilor din categorii defavorizate pentru a finaliza ruta dual< complet< din înv<郡<mântul 
dual. 

De asemenea, m<surile propuse sunt complementare 群i cu POEO, obiectivul referitor la 
promovarea accesului egal la educa郡ie 群i formare de calitate 群i favorabile incluziunii, precum 群i 
completarea studiilor 群i a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, prin 
acordarea de sprijin financiar pentru cazare, mas< 群i transport, pentru elevii din grupuri sau medii 
defavorizate (apar郡inând etniei rom<, persoanelor cu dizabilit<郡i sau deficien郡e sau din mediul rural 
etc.), pentru creşterea particip<rii şi facilitarea accesului la programele de formare profesional<. 

Ajutor de stat 

M<surile propuse nu intr< sub inciden郡a ajutorului de stat deoarece toate investi郡iile vor fi  stabilite 
conform legisla郡iei na郡ionale 群i 群i europene 群i nu sunt vizate activit<郡i economice având în vedere 
c< în România, înv<郡<mântul public este finan郡at 群i controlat de stat aplicându-se prevederile pct. 
28 群i 29 din Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< 
la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene. 

Investi郡iile vor fi direc郡ionate doar în interesul procesului educa郡ional al elevilor 群i nu pentru 
cre群terea capacit<郡ii economice, de produc郡ie a întreprinderilor implicate. 

Apreciem c< nu sunt implicate elemente de ajutor de stat nici la nivelul operatorilor economici 
implica郡i în acest proces, având în vedere ca ace群tia vor fi selecta郡i pe baza unor criterii obiective, 
transparente 群i nu li se ofer< niciun avantaj economic întrucât toata infrastructura/dot<rile finan郡ate 
din bani publici vor fi folosite exclusiv în activitatea de practic< a elevilor/studen郡ilor iar eventualul 
venit/profit ob郡inut în urma valorific<rii acestor activit<郡i va fi reinvestit în scopuri educa郡ionale, 
pentru dezvoltarea abilit<郡ilor elevilor implica郡i, în conformitate cu prevederile pct. 28 群i 29 群i 31 
din Comunicare Comisie privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 
107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene.  
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Grup Мint< 

Elevii din înv<郡<mântul dual, studen郡ii de la universit<郡ile tehnice, operatorii economici, 
autorit<郡ile publice locale. 

Perioada de realizare a investiМiei: pân< în 2025 

  

I7. Dotarea laboratoarelor de informatic< din unit<郡ile de înv<郡<mânt IPT 

Provoc<ri adresate 

În prezent la nivelul unit<郡ilor de înv<郡<mânt IPT dotarea laboratoarelor de informatic< este una 
deficitar<. Asigurarea dot<rilor pentru laboratoarele informatic< constituie înc< o prioritate la nivel 
na郡ional. De asemenea, se remarc< necesitatea adapt<rii elevilor la cerin郡ele pie郡ei prin  formarea 
de competen郡e digitale pentru elevii din sistemul dual. 

Obiective 

O1. Atenuarea impactului social 群i economic generat de criza epidemiologic< prin reabilitarea/ 
modernizarea/extinderea infrastructurii educa郡ionale a laboratoarelor de informatic<. 

Rezultatele evalu<rii spa郡iilor de înv<郡are din 群colile IPT au eviden郡iat spa郡ii foarte limitate în 
proximitatea s<lilor de clas<. A fost observat< existen郡a câtorva s<li de informatic< (TIC), îns< 
acestea p<reau a fi destinate elevilor din ciclul gimnazial. Pe de alta parte, conform percep郡iei 
angajatorilor, exist< o cerere ridicat< de personal calificat, de exemplu speciali群ti în tehnologia 
informa郡iei (IT), cu competen郡e analitice 群i de rezolvare a problemelor de înalt nivel. Aceast< 
situa郡ie a fost subliniat< de angajatori care au semnalat c< sunt astfel obliga郡i s< angajeze personal 
cu competen郡e cognitive 群i tehnice 群i IT insuficiente, care necesit< instruire intens< la locul de 
munc<. Analizând aceste probleme, ME inten郡ioneaz< dotarea cu echipamente a laboratoarelor de 
informatic< din toate 群colile ITP, pentru a asigura conexiunea cu meseriile viitorului.  

Implementare  

Pentru cre群terea calit<郡ii ofertelor educa郡ionale a 群colilor din re郡eaua IPT, ME are ca prioritate 
dotarea acestora cu echipamente TIC având urm<toarele obiective, pân< în anul 2025: 

- Diversificarea metodologiei didactice 群i adecvarea acestor laboratoare la specificul ÎPT, 

- Cre群terea calit<郡ii 群i diversificarea resurselor pentru înv<郡are utilizate în egal< m<sur< pentru 
transmiterea de cuno群tin郡e 群i dezvoltarea competen郡elor pentru meseriile emergente. 

Pentru dotarea laboratoarelor de informatic< din cele 909 de unit<郡i de înv<郡<mânt IPT va fi lansat< 
o  schema de finan郡are care va include tipurile de echipamente standard pentru dotarea 
laboratoarelor de informatic<. Achizi郡iile se vor realiza prin ISJ sau prin UAT/scoala. Astfel, 
群colile 群i autorit<郡ile locale, prin Consiliile Judetene si Primarii, vor lansa în sistem competitiv st
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schemele de finan郡are pentru dotarea laboratoarelor de informatic< din cadrul unit<郡ilor de 
invatamant IPT. Prin intermediul schemei de finan郡are, fiecare institu郡ie va beneficia de un grant 
în valoare maxim< de 18.000 euro, pentru dotarea unui laborator de informatica.   

Ca urmare a implement<rii schemei se preconizeaz< c< vor fi dotate în mod etapizat 909 de 
laboratoare de informatic<.  

Complementaritate 

Investi郡iile în infrastructura laboratoarelor de informatic< din unit<郡ile IPT sunt complementare cu 
cele propuse a fi finan郡ate prin POR-uri prin care se va  asigura dezvoltarea liceelor tehnologice, 
inclusiv în sistem dual (dotarea atelierelor 群colare cu echipamente didactice/ aparatur< pentru 
practica elevilor, dotarea laboratoarelor).  

Ajutor de stat 

Schema de granturi oferita pentru dotarea a 909 laboratoare de informatic<, în valoare total< de  
16.362.000 euro nu intr< sub inciden郡a ajutorului de stat,  ele vor fi în administrarea 群colilor IPT, 
nu implica elemente de ajutor de stat, având în vedere ca înv<郡<mântul public din Romania nu este 
activitate economica, fiind finan郡at de stat, în conformitate cu prevederile pct. 28 群i 29 din 
Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 
107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene. 

Grup Мint<  

Elevii 群i cadrele didactice din 群colile IPT, exclusiv cele cu profil agricol.  

Perioada de realizare a investiМiei: pân< în 2025 

  

I8. Dotarea atelierelor 群colare din unit<郡ile de înv<郡<mânt IPT 

Provoc<ri adresate 

Atelierele reprezint< o resurs< fundamental< pentru realizarea preg<tirii practice în unit<郡ile de 
înv<郡<mânt profesional 群i tehnic, îns< acest tip de dotare lipse群te în aproximativ 20% dintre 群colile 
profesionale din România. Aceast< lips< are impact asupra a aproximativ 18% din popula郡ia 
群colar< din ÎPT. La nivel na郡ional, 13% dintre 群colile profesionale dispun de un singur atelier, 
spa郡iu insuficient având în vedere num<rul de elevi 群i calific<rile oferite. 

Obiective 

O1. Atenuarea impactului social 群i economic generat de criza epidemiologic< prin reabilitarea/ 
modernizarea/extinderea infrastructurii educa郡ionale a atelierelor 群colare. 
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Implementare  

Pentru dotarea atelierelor de practic< din cele 909 de unit<郡i de invatamant IPT, exclusiv liceele cu 
profil agricol, va fi lansat< o schem< de finan郡are care va include tipurile de echipamente standard 
pentru dotarea atelierelor de practic<. Achizi郡iile se vor realiza prin ISJ sau prin UAT/scoala. 
Astfel, 群colile 群i autorit<郡ile locale, prin Consiliile Jude郡ene 群i Prim<rii, vor lansa în sistem 
competitiv schemele de finan郡are pentru dotarea a câte 4 ateliere 群colare din cadrul unit<郡ilor de 
invatamant IPT. Prin intermediul schemei de finan郡are, fiecare institu郡ie va beneficia de un grant 
in valoare maxim< de 25.000 euro, pentru fiecare atelier de practica.  Astfel, fiecare institu郡ie va 
avea dotate cate 4 ateliere de practica. 

Ca urmare a implement<rii schemei se preconizeaz< c< vor fi dotate în mod etapizat 3636 de 
ateliere de practic<.  

Atelierele de practic< vor fi echipate conform standardelor didactice pentru 4 capitole de baz<: 
mecanic<, electricitate 群i magnetism, termodinamica 群i optic< cu componente integrate de robotic< 
群i digitale care va duce la dezvoltarea competen郡elor pentru meseriile emergente. Atelierele de 
practic< astfel dotate vor cre群te calitatea ofertei educa郡ionale a 群colilor din re郡eaua IPT, prin 
diversificarea metodologiei didactice 群i adecvarea acesteia la specificul ÎPT: accentuarea înv<郡<rii 
prin descoperire, a explor<rii, a rezolv<rii de probleme, înv<郡<rii prin ac郡iune (learning by doing) 
etc., stimularea gândirii 群i a atitudinilor de tip antreprenorial etc. dezvoltarea deprinderilor 
practice.  

Vor fi dotate 909 unit<郡i de invatamant din reteaua IPT ( cate 4 ateliere scolare x 909 unit<郡i IPT) 
= 3636 ateliere 群colare, valoarea totala a investi郡iei este  estimat< la 90.900.000  euro, din care 
componenta digital< ( simulatoare, echipamente digitale didactice etc) reprezinta 30.000.000 euro. 

Complementaritate 

Investi郡iile în infrastructur< unit<郡ilor IPT sunt complementare cu cele propuse s< fie finan郡ate prin 
POCIDIF, de creare pentru centrele de înv<郡<mânt dual (altele decat cele 10 consor郡ii regionale 
finan郡ate prin PNRR) a unor laboratoare de tehnologii avansate 群i infrastructur< mobil<, caravane 
smart city sau smart rural 群i o re郡ea de fab lab uri, huburi na郡ionale pentru centre universitare.  

Ajutor de stat 

Schema de granturi oferit< pentru dotarea atelierelor 群colare nu intr< sub inciden郡a ajutorului de 
stat,  ele vor fi în administrarea 群colilor IPT, nu implica elemente de ajutor de stat, având în vedere 
ca înv<郡<mântul public din România nu este activitate economica, fiind finan郡at de stat, în 
conformitate cu prevederile pct. 28 群i 29 din Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de 
stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea 
Uniunii Europene. 
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Grup Мint<  

Elevii 群i cadrele didactice din 群colile IPT,  exclusiv cele cu profil agricol.  

Perioada de realizare a investiМiei: pân< în 2025 

 

I9. Investi郡ii pentru transformarea liceelor agricole în principalele locuri de profesionalizare 
a viitorilor fermieri antreprenori 群i salariati în domeniul agriculturii 

Provoc<ri adresate 

Principalele cauze ale declinului înv<郡<mântului liceal agricol o reprezint< subfinan郡area   
investi郡iilor în infrastructura acestora, cum ar fi investi郡ii în infrastructura la nivel de liceu  
aferent< educa郡iei specifice agriculturii 群i ramurilor conexe acesteia, inadecvarea curriculei cu 
realit<郡ile socio-economice din agricultura modern<, precum 群i lipsa posibilit<郡ii realiz<rii 
stagiilor de practic< în cadrul unor ferme didactice. Pornind de la aceast< situa郡ie real<, se impune 
luarea unor m<suri de finan郡are a unor investi郡ii specifice care s< determine atragerea 
absolven郡ilor de clasa a VIII-a c<tre acest domeniu de înv<郡<mânt, cât 群i asigurarea unei bune 
preg<tiri profesionale a elevilor   pe parcursul liceului, astfel încât s< se poat< asigura for郡< de 
munc< tân<r< 群i calificat< în agricultur<, în concordan郡< cu progresul tehnologic în acest 
domeniu, dar 群i cu cerin郡ele PAC de practicare unei agriculturi durabile. Interven郡ia propus< se 
încadreaz< la reforme de adaptare a competen郡elor dobândite de elevi la cerin郡ele politicilor 
europene 群i la reforma remedial< - cre群terea capacit<郡ii de rezilien郡< în toate domeniile esen郡iale 
群i recuperarea decalajului de dezvoltare în raport cu celelalte state membre ale UE. Dac< la nivel 
european tendin郡a în ceea ce prive群te liceele tehnologice 群i agricole este axarea pe înv<郡area la 
locul de munc< (work-based learning), în România elevii care le frecventeaz< au beneficiat în 
mic< m<sur< de asemenea solu郡ii.  

Obiective 

O1. Cre群terea num<rului de absolven郡i de clasa a VIII–a care opteaz< pentru înv<郡<mântul liceal 群i 
profesional agricol, prin transformarea liceelor agricole în principalele locuri de profesionalizare 
a viitorilor fermieri antreprenori 群i salaria郡i în domeniile agriculturii 群i conexe acesteia, în strâns< 
leg<tur< cu nevoia de înlocuire a fermierilor vârstnici 群i a 群efilor de exploata郡ii agricole. 

Implementare  

Ministerul Agriculturii 群i Dezvolt<rii Rurale va lansa ghidul de finan郡are a liceelor agricole, care 
va stabili lista activit<郡ilor eligibile, pentru îmbun<t<郡irea calit<郡ii procesului educa郡ional.  

Schema de finan郡are dedicat< celor 57 de licee agricole, avand un plafon maxim, pe parcursul a 5 
ani, va avea în vedere cel pu郡in urm<toarele tipuri de activit<郡i:  

Investi郡ii pentru dezvoltarea/modernizarea infrastructurii liceelor: st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.VI.1 RomâCia Edpcamă 

 

 

Modernizarea 群i/sau extinderea spa郡iilor (lucr<ri de construc郡ii) necesare pentru func郡ionarea 
laboratoarelor de informatic< (cate un laborator de informatic< pentru fiecare liceu agricol) 群i a 
atelierelor 群colare de specialitate, cu respectarea condi郡iilor de protec郡ia mediului (câte 4 ateliere 
群colare pentru fiecare liceu agricol); modernizarea unor cantine 群i internate 群colare pentru 
asigurarea condi郡iilor necesare de mas< 群i cazare, în vederea atragerii unui num<r mai mare de 
elevi pentru înv<郡<mântul agricol; înfiin郡area/modernizarea unor construc郡ii existente în cadrul 
actualelor microferme didactice cu profil vegetal, zootehnic sau de mic< industrie alimentar<, cu 
respectarea condi郡iilor de mediu; achizi郡ia de animale 群i material biologic în scop didactic în 
func郡ie de profilul fiec<rui liceu; achizi郡ia de utilaje 群i echipamente agricole necesare pentru 
efectuarea lucr<rilor agricole pe actualele loturi didactice. Un num<r de 30 de licee (din cele 57) 
dispun de o suprafa郡< agricol< de peste 10 ha în proprietate sau în administrare pentru care necesit< 
investi郡ii în utilaje agricole 群i echipamente în vederea cre<rii deprinderilor elevilor de a folosi 
utilajele pentru efectuarea lucr<rilor agricole; alte cheltuieli aferente acestora. Investi郡iile vor fi 
realizate începând din anul 2022 pe un grup de 14 - 15 licee/an 群i se vor finaliza în anul 2026. 

Instruirea 群i perfec郡ionarea profesional< a cadrelor didactice de specialitate din cadrul celor 57 
licee agricole  

Ministerul Agriculturii 群i Dezvolt<rii Rurale, în colaborare cu Ministerul Educa郡iei, va elabora 
necesarul de perfec郡ionare a cadrelor didactice de specialitate pe discipline 群i domenii de activitate 
specifice agriculturii (domeniul vegetal, zootehnie, horticultur<, medicin< veterinar<, protec郡ia 
mediului, digitalizare, legisla郡ie, proiecte privind atragerea fondurilor europene etc.). Programul 
de perfec郡ionare va fi elaborat în trimestru IV 2021 – trimestrul I 2022. Implementarea programului 
de perfec郡ionarea va începe din trimestrul II al anului 2022 pentru un num<r de circa 350 de cadre 
didactice de specialitate 群i tutori de practic<. Ulterior, va fi organizat câte 1 curs/an în perioada 
2023 – 2026 pentru însu群irea noilor cerin郡e 群i a noilor tehnologii din domeniile specifice 
agriculturii. Transferarea cuno群tin郡elor acumulate de cadrele didactice de specialitate este necesar< 
deoarece în prezent, se constat< un decalaj între progresul tehnologic 群i nivelul de cuno群tin郡e 
transferat elevilor. Cele 57 licee agricole vor fi organizate pentru perfec郡ionare pe 5 centre 
regionale corespunz<tor celor 5 universit<郡i agricole de profil consacrate în România. Formarea 
formatorilor (a profesorilor de specialitate din cadrul liceelor) va fi realizat< de c<tre cadrele 
didactice din cele 5 universit<郡i. 

Revizuirea manualelor de specialitate 群i reforma curricular< 

În urma unei analizei realizate asupra nomenclatorului meseriilor 群i calific<rilor în domeniul 
agriculturii, inclusiv a ramurilor conexe acesteia, precum 群i a cerin郡elor de pe pia郡a muncii, a reie群it 
faptul c< este necesar< revizuirea a unui num<r de circa 20 manuale de specialitate (domeniul 
vegetal, zootehnic, medicin< veterinar<, pomicultur<, viticultur<, floricultur<, peisagistic<, 
protec郡ia mediului etc.). Actualele manuale de specialitate cuprind tehnologii specifice perioadei 
1990 – 2000 群i nu sunt prezentate noile tehnologii 群i noile cerin郡e referitoare, în special, la protec郡ia 
mediului. Metodologia de revizuire a acestora va cuprinde: elaborarea unui plan de revizuire, st
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stabilirea disciplinelor pe meserii, stabilirea autorilor 群i a comisiilor, autorizarea, elaborarea 
tematicilor, aprobarea/validarea, redactarea, tip<rirea 群i multiplicarea manualelor.  

Elaborarea planului de m<suri se va realiza în trimestrul IV 2021 – trimestrul I 2022. 

Perfec郡ionarea stagiilor de practic< a elevilor din înv<郡<mântul profesional, liceal 群i postliceal 
agricol 

În scopul unei mai bune coerente între preg<tirea teoretic< din clas< 群i preg<tirea practic< realizat<, 
dup< caz, stagiile de practic< ale elevilor vor fi realizate pe loturile didactice care urmeaz< a fi 
modernizate 群i la agen郡ii economici care doresc s< primeasc< elevi în stagii de practic< (ferme 
pedagogice). Implementarea acestei m<suri se va face anual începând cu anul 2022 群i se va finaliza 
în anul 2026 pentru a prinde un întreg ciclu 群colar. Institu郡ia responsabil< pentru administrarea 
schemei de finan郡are pentru sprijinul liceelor agricole este Ministerul Agriculturii 群i Dezvolt<rii 
Rurale.  

Ca urmare, cele 57 de licee agricole vor primi e群alonat, pe parcursul a 5 ani, in total, cate  
764.912.280  euro, care sa conduc< pe termen scurt la cre群terea calit<郡ii ofertelor educa郡ionale 群i a 
bazei materiale. Valoarea totala a acestei investi郡ii este de 43.600.000 euro. Fiecare liceu agricol 
va putea dota, prin intermediul grantului,  cate un laborator informatic în valoare de 18.000 euro, 
valoarea medie estimat< la nivel de costuri de pia郡<, iar 50.000 euro pentru fiecare liceu agricol 
vor fi aloca郡i pentru achizi郡ionarea de simulatoare 群i softuri necesare activit<郡ilor teoretice 群i 
practice, în valoare totala de 3,88 mil. euro. 

Complementaritate 

Acest obiectiv este complementar cu obiectivul m<surii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri 群i al m<surii 11 – Agricultura ecologic< din PNDR. 

Ajutor de stat 

Masura propusa nu implica elemente de ajutor de stat avand in vedere ca se adreseaz< exclusiv 
institu郡iilor de invatamant public liceal, care vor beneficia de asisten郡< tehnic< aprofundat< pentru 
activit<郡i pedagogice în scopul adapt<rii acestora la evolu郡iile actuale din pia郡a si a cre群terii 
atractivit<郡ii in randul elevilor. In Romania, invatamantul public din Romania nu este activitate 
economica, fiind finantat de stat a群a cum este descris si la  pct. 28 群i 29 din Comunicarea Comisiei 
privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 107 alineatul (1) din 
Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene. 

Grup Мint< 

Elevii 群i cadrele didactice din liceele agricole, fermele care reprezinta baze de practica pedagogica.  

Perioada de realizare a investiМiei: pân< în 2026 
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Digitalizarea educa郡iei 

R4. Adoptarea cadrului  legislativ pentru digitalizarea educa郡iei 

În ultimul deceniu, în România s-au derulat o serie întreag< de programe de formare pentru cadrele 
didactice, care au cuprins inclusiv module de competen郡e digitale. De exemplu, programul Intel 
Teach (2007-prezent) ale c<rui module se reg<sesc în oferta actual< de formare a unor Case a 
Corpului Didactic, programele de formare EduApps, CRED, care con郡ine o component< dedicat< 
competen郡elor digitale profesionale etc Adoptarea tehnologiei  în educa郡ie este un proces extrem 
de complex, care presupune o mul郡ime de factori. Nu este suficient s< existe o decizie care s< cear< 
profesorilor integrarea tehnologiilor în predare-înv<郡are, trebuie s< existe un întreg context care s< 
favorizeze folosirea lor. De exemplu,  disponibilitatea unor echipamente performante, resurse 
educa郡ionale deschise optime, adaptabile nivelului elevilor 群i mai ales detinerea unor competen郡e 
digitale la un nivel adecvat pentru a utiliza resursele 群i tehnologia.  

Prin reformele 群i investi郡iile finan郡ate prin PNRR, se încearc< o interven郡ie integrat< a digitaliz<rii 
educa郡iei, pentru adaptarea 群colii exigentelor viitorului, prin dezvoltarea unui ecosistem dinamic 
群i inovator de educa郡ie digital< de înalt< performan郡<, prin corelarea fluxurilor privind 
infrastructura hard (echipamente) 群i cea soft (competen郡e). 

Reforma presupune:  

- Modific<ri legislative pentru digitalizarea proceselor 群i con郡inuturilor în educa郡ie, precum 
群i a derul<rii evalu<rilor elevilor  în sistem online. 

- Reglementarea standardelor minime 群i optime pentru asigurarea calit<郡ii activit<郡ilor 
educa郡ionale derulate în mediul virtual 群i prin intermediul tehnologiei virtuale. Noul cadru 
va reglementa standardele minime 群i optime pentru a asigura calitatea activit<郡ilor 
educa郡ionale desf<群urate în mediul virtual 群i prin intermediul tehnologiei virtuale. 

- Alinierea la Cadrul european al competen郡elor digitale (DigComp)  pentru elevi, inclusiv 
actualizarea curriculumului pentru îmbun<t<郡irea competen郡elor digitale ale elevilor din 
înv<郡<mântul gimnazial 群i liceal, cu accent pe cele 21 de competen郡e ale DigComp, 
alfabetizare digital<, precum 群i dezvoltarea de materiale didactice digitale. 

- Opera郡ionalizarea rela郡iilor dintre profilul de competen郡e al cadrului didactic, cu prec<dere 
referirile la competen郡ele digitale, 群i curriculumul pentru formarea profesional< ini郡ial< 
(FPI) 群i formarea profesional< continu< (FPC) 群i curriculumul asociat form<rii 
competen郡elor.Prin integrarea rezultatelor proiectelor POCU, în implementare la ME, 
PROF 群i Master didactic se va elabora Profilul cadrului didactic, componenta competente 
digitale. 
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Provoc<ri  

România, începând cu luna martie 2020 a reconfigurat practicile educa郡ionale de la interac郡iunea 
„fa郡<-în-fa郡<” la mediul online. Aceast< provocare a eviden郡iat rolul educa郡iei digitale ca obiectiv-
cheie pentru predarea-înv<郡area-evaluarea de înalt< calitate, accesibil< 群i favorabil< incluziunii, 
precum 群i necesitatea unei abord<ri strategice privind dobândirea competen郡elor digitale pe tot 
parcursul vie郡ii, pentru to郡i actorii implica郡i. Ministerul Educa郡iei, pe perioada suspend<rii 
cursurilor, a transferat în mediul virtual diferite tipuri de activit<郡i de înv<郡are, dar  f<r< s< reu群easc< 
s< acopere nevoile tuturor categoriilor de elevi.   O serie de alte m<suri sistemice au sprijinit elevii 
群i cadrele didactice pentru asigurarea continuit<郡ii procesului educa郡ional (tele群coal<, programul 
Euro 200 etc). Sunt necesare în continuare m<suri 群i instrumente care s< sprijine procesul 
educa郡ional transferat în mediul online. Acestea sunt subsumate obiectivului strategic al 
Ministerului Educa郡iei, de a asigura 群anse egale de acces 群i condi郡ii calitative pentru participarea 
la un înv<郡<mânt incluziv 群i de calitate, în  special pentru pentru copiii/elevii apar郡inând grupurilor 
cu risc ridicat (grupuri dezavantajate socio-economic, copii/elevi din mediul rural, popula郡ia rom<, 
tineri cu dizabilit<郡i). 

 În aceast< perioad<, provoc<rile cu care s-au confruntat 群colile din România au fost legate de: 

- existen郡a unei re郡ele 群colare eterogene, cu un puternic decalaj digital între unit<郡ile de 
înv<郡<mânt; 

- competen郡e digitale insuficient dezvoltate pentru organizarea eficient< a procesului 
didactic în mediul online; 

- acces redus la tehnologie 群i conectivitate redus< la internet; 

- posibilit<郡i reduse ale familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educa郡iei, elevii 群i copii 

- dificult<郡i în asigurarea particip<rii la lec郡ii online. 

În condi郡iile confrunt<rii cu o criz< de s<n<tate public< pe parcursul anului 群colar 2019 – 2020, 
ME a dezvoltat cadrul legal în vederea asigur<rii accesului cât 群i a educa郡iei incluzive de calitate, 
pe fundalul prevenirii 群i combaterii efectelor pandemiei de COVID – 19. În contextul unei 
poten郡iale limit<ri a desf<群ur<rii activit<郡ii didactice fa郡< în fa郡<, în anul 群colar 2020-2021, din 
perspectiva asigur<rii dreptului fundamental la o educa郡ie de calitate, pe baza prevederilor OUG 
141/2020 群i a LEN nr.1/2011 cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare, a fost elaborat< legisla郡ia 
secundar< prin care se introduce posibilitatea desf<群ur<rii activit<郡ii didactice prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului, ca form< de organizare a procesului didactic ce implic< înlocuirea 
orelor de predare-înv<Yare-evaluare, care presupun prezenYa fizic< a preşcolarilor/ elevilor în sala 
de curs, cu activit<Yi de studiu individual şi activit<Yi didactice în sistem online.  
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 În continuare, România are nevoie de: 

-elaborarea unor metodologii de evaluare pentru mediul online, a performan郡elor 群colare ale 
elevilor, inclusiv elaborarea unei platforme de evaluare securizat<  a competen郡elor elevilor,  prin  
crearea unei b<nci cu itemi obiectivi de evaluare, la nivel na郡ional (grupa郡i pe nivel de 
înv<郡<mânt/discipline/unit<郡i de înv<郡are), într-un format care s< poat< fi importat pe diverse 
platforme de evaluare sau s< permit< importul pe o platforma unic< de evaluare, aceea群i la nivel 
na郡ional, platforma  care sa devina  standard pentru evaluarea obiectiv< a rezultatelor înv<郡<rii; 

- elaborarea cadrului de derulare a inspec郡iei 群colare (monitorizarea 群i evaluarea activit<郡ilor 
didactice derulate în mediul virtual); 

-cadru legislativ pentru elaborarea unor standarde de dotare a 群colilor cu echipamente tehnologice 
în scop educa郡ional, pentru asigurarea unui impact durabil al investi郡iilor propuse; 

-elaborarea 群i validarea profilului de competen郡e al cadrului didactic, componenta de competen郡e 
digitale, care va fi ulterior baza programelor de formare ini郡ial< 群i continu< a cadrelor didactice. 

Obiectivul reformei  

O1. Adaptarea cadrului legislativ pentru dobandirea competentelor digitale ale elevilor 
transdisciplinar. 

Implementare 

Ministerul Educa郡iei va coordona implementarea reformei, prin revizuirea cadrului legislativ cu 
ajutorului unui comitet consultativ format din exper郡i, atât din domeniul educa郡iei, de nivel 
preuniversitar 群i universitar, precum 群i a unor exper郡i din domeniul IT.  Astfel, Comitetul 
consultativ va face propuneri legislative ce vor fi supuse unei largi consult<ri publice,  înainte de 
a fi aprobate. Ministerul Educa郡iei are atribu郡ii exclusive de revizuirea curriculumului 群colar 
obligatoriu 群i este responsabil de revizuirea planului cadru pentru disciplina TIC la toate nivelele.  

Se are în vedere : 

I. Clarificarea 群i validarea profilului de competen郡e al profesionistului în educa郡ie, inclusiv 
componenta de competen郡e digitale prin integrarea în Planul-cadru de înv<郡<mânt, aferent 
Programelor de formare psihopedagogic< 群i în cel aferent Masteratului didactic, a unor module 
pentru dezvoltarea competen郡elor digitale ale viitoarelor cadre didactice 群i pentru familiarizarea  群i 
utilizarea de metode 群i tehnici de predare moderne, conform Cadrului DigCompEdu. Astfel, se 
urm<re群te o schimbare semnificativ< a rolurilor profesorului, care sa aiba în profilul de competen郡e 
profesionale explicit formulat< competen郡a de elaborare 群i/sau adaptare a resurselor de înv<郡are, 
inclusiv elaborarea de curriculum. 

II.  Elaborarea 群i aprobarea Cadrului de referin郡< na郡ional privind competen郡ele digitale pentru 
Invatamantul Preuniversitar (CRCDIP).    st
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Se are în vedere elaborarea unui document cadru pentru îmbun<t<郡irea competen郡elor digitale ale 
elevilor din înv<郡<mântul primar, gimnazial 群i liceal, cu accent pe cele 21 de competen郡e ale 
DigComp, precum 群i crearea de descriptori, prin abordare transdisciplinara, precum 群i prin 
revizuirea programelor de  Informatic< 群i TIC. Documentul va fi elaborat în conexiune cu Legea 
Educa郡iei Na郡ionale, dar 群i cu alte instrumente relevante ale Comisiei Europene precum cadrele de 
competen郡e digitale pentru cet<郡eni (DigComp), pentru cadrele didactice (DigCompEdu). Ca 
urmare, competen郡a digital< va fi  format< permanent, prin intermediul unei abord<ri 
interdisciplinare, în înv<郡<mântul primar 群i în înv<郡<mântul secundar, în paralel cu integrarea TIC 
în anumite discipline sau predarea acestuia ca disciplin< separat<. Cadrul na郡ional de referinY< 
pentru competen郡ele digitale va defini fundamentele conceptuale 群i metodologice privind 
introducerea 群i dezvoltarea competen郡elor digitale în înv<郡<mântul preuniversitar şi  va fi dezvoltat 
etapizat,  astfel: 1. analiza conceptelor propuse de DigComp la nivel European 群i asumarea 
domeniilor de competen郡< digital<  adecvate  înv<郡<mântului din România; 2. stabilirea domeniilor 
de competen郡< digital< care vor fi incluse în cadrul de referin郡<; 3 selectarea 
abilit<郡ilor/competen郡elor digitale specifice înv<郡<mântului românesc 群i adoptarea  la nivelul 
sistemului educa郡ional din România; crearea de descriptori pentru competen郡ele digitale şi  
corelarea acestora cu competen郡ele digitale; 4. stabilirea unit<郡ilor de timp necesare pentru 
formarea/ dezvoltarea diferitelor abilit<郡i/ competen郡e digitale); 5. stabilirea mediului de formare 
a abilit<郡ilor/ competen郡elor digitale (ex. laborator dedicat sau integrarea în sala de clas< a 
echipamentelor necesare; înv<郡<mânt online); 6.realizarea unor repere pentru evaluarea abilit<郡ilor/ 
competen郡elor digitale, inclusiv pentru pilotarea evalu<rilor na郡ionale, la clasa a IV-a, VIa în 
format digital; revizuirea programelor de Informatic< şi TIC din perspectiva competen郡elor vizate 
pe vertical< ) de la un ciclu de înv<郡<mânt la altul, de la o clas< la alta, şi pe orizontal< ) prin 
utilizarea competen郡elor digitale la alte discipline de studiu). 

Reglementarea activit<郡ilor didactice derulate în mediul online sau prin utilizarea mijloacelor 
multimedia, în sistem blended learning va conduce la cre群terea calit<郡ii ofertei educa郡ionale, astfel 
incat,  chiar în condi郡iile relu<rii 群colii în format fizic, noile metode 群i tehnici de predare moderne 
群i resursele digitale dezvoltate, vor putea fi utilizate 群i ca metode de predare-invatare 
complementare.  

Beneficiari vizaМi:  întreaga re郡ea de înv<郡<mânt din România, elevii, cadrele didactice, p<rin郡ii. 

Riscuri Кi soluМii 

Riscuri: Întârzieri în adoptarea actului legislativ    

Solu郡ii: Se va avea în vedere o atent< monitorizare a procesului ce vizeaz< modificarea cadrului 
legislativ, în vederea ajust<rii procesului de implementare a reformei cu rezultatele monitoriz<rii 
群i evalu<rii etapelor de implementare. ME va monitoriza rezultatele 群i va coordona m<surile 
aferente pe baza unei  metodologii de implementare a fiec<rui obiectiv de etapa. 

Perioada de realizare:  Se va implementa gradual pân< în 2024.  st
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I10. Program de formare continu< a personalului didactic, accesibil la nivel na郡ional, aliniat 
Cadrului european al competen郡elor digitale pentru cet<郡eni (DigComp), cu accent pe 
îmbun<t<郡irea competen郡elor de pedagogie digital< ale cadrelor didactice 

Investi郡ia presupune: 

Dezvoltarea unui cadru privind competen郡ele digitale ale profesorilor ca standard profesional 
pentru cadrele didactice actuale 群i viitoare din România pentru a sprijini regândirea proceselor 
educa郡ionale încât s< r<spund< provoc<rilor noilor contexte digitale prin: 

(a) Adoptarea unui sistem de referin郡< pentru evaluarea competen郡elor digitale profesionale ale 
cadrelor didactice din sistemul preuniversitar, inclusiv în cadrul examenelor de grad didactic. 

(b) Dezvoltarea unui program na郡ional de formare continu<, în vederea dobândirii de cuno群tin郡e 
avansate în domeniul utiliz<rii tehnologiilor noi 群i emergente în procesele educa郡ionale. 

Provoc<ri adresate 

În august 2020, Centrul Na郡ional de Politici 群i Evaluare în Educa郡ie, din cadrul Ministerului 
Educa郡iei  a elaborat o cercetare la nivel na郡ional, cu privire la înv<郡area la distan郡<, analizând 
procesul educa郡ional realizat la distan郡< în perioada suspend<rii cursurilor fa郡< în fa郡<, în vederea 
identific<rii percep郡iilor 群i opiniilor responden郡ilor cu privire la accesul, modul de desf<群urare, 
participarea la activit<郡ile 群colare la distan郡<, nevoile de sprijin 群i ariile prioritare de interven郡ie din 
partea autorit<郡ilor centrale 群i locale 群i formul<rii de propuneri de cre群tere a eficien郡ei organiz<rii 
procesului de înv<郡are la distan郡<. Datele de cercetare din acest studiu au permis 群i identificarea 
unor concluzii privind competen郡ele digitale necesare pentru desf<群urarea activit<郡ilor de înv<郡are 
online, astfel: 

- conform r<spunsurilor profesorilor, 40% dintre ace群tia nu au utilizat aplica郡ii pentru comunicare 
colaborativ< în perioada 群colii de acas<, în timp ce doar 10% au utilizat aplica郡ii în activit<郡ile de 
înv<郡are cu elevii (de exemplu, Geogebra, Kahoot, Padlet, Livresq, Socrative, Menti, Canva etc.). 

-  conform opiniilor directorilor, capitalul de competen郡e digitale ale profesorilor din 群coal< este 
unul relativ adecvat pentru desf<群urarea activit<郡ilor educa郡ionale la distan郡<. Directorii au apreciat 
c<, pe o scal< de la 1 la 10, nivelul mediu de competen郡e digitale ale profesorilor este 7,5, ceea ce 
înseamn< c<, într-o m<sur< suficient<, ace群tia se pot adapta la mediul online de predare. Este nevoie 
s< abord<m aceast< estimare cu anumite precau郡ii, dac< 郡inem cont de: influen郡a determinat< de 
nivelul propriilor competen郡e digitale asupra formul<rii acestei evalu<ri generale; varietatea 
competen郡elor digitale pe care le pot avea profesorii (de exemplu, competen郡ele de utilizare a unui 
calculator sau a unor echipamente digitale nu înseamn< automat 群i competen郡a de a identifica sau 
de a dezvolta resurse educa郡ionale deschise sau de a utiliza anumite platforme sau aplica郡ii 
educa郡ionale). st
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- cercetarea a eviden郡iat nevoia dezvolt<rii competen郡elor digitale 群i prin num<rul ridicat de 
profesori care au solicitat sprijin în derularea activit<郡ilor online. Conform datelor furnizate de 
c<tre directori, de群i cererea de sprijin a fost ridicat<, doar aproximativ jum<tate dintre 群coli au pus 
la dispozi郡ia profesorilor o persoan<-resurs< cu competen郡e digitale relevante, care s<-i sprijine în 
derularea activit<郡ilor online. Pentru profesorii din mediul rural acest sprijin a fost 群i mai rar oferit. 

-  unul din doi directori indic< faptul c< 群colile au facilitat participarea profesorilor la sesiuni de 
formare, webinare pentru dezvoltarea competen郡elor digitale necesare pentru organizarea 
activit<郡ii de înv<郡are în spa郡iul virtual. Sprijinul oferit a constat îns<, în principal, în facilitarea 
accesului la informa郡ii cu privire la oportunit<郡i de formare la nivel local, jude郡ean sau na郡ional 群i 
într-o m<sur< limitat< la înscrierea în programe de formare (online). 

-  aproximativ 25% dintre profesori declar< c< nu de郡in suficient< experien郡< în lucrul cu diferite 
instrumente 群i aplica郡ii online, o pondere similar< având 群i profesorii care au declarat c< au 
experimentat st<ri de disconfort profesional în interac郡iunea cu elevii în context online. Analiza 
datelor de cercetare indic< faptul c< principalele competen郡e necesare a fi dezvoltate 郡in de: 
proiectarea/adaptarea activit<郡ilor pentru mediul online 群i structurarea activit<郡ilor online de 
înv<郡are (echilibrul între sincron / asincron); identificarea/utilizarea/dezvoltarea de resurse 
educa郡ionale, inclusiv resurse educa郡ionale deschise (RED-uri); lucrul pe platforme de înv<郡are; 
utilizarea unor instrumente digitale în formularea de feed-back/evaluare; activarea, stimularea 
motiva郡iei 群i a autonomiei elevilor în participarea la activit<郡i online. 

- de群i elevii au semnalat foarte rar dificult<郡i ce 郡in de competen郡e digitale în participarea la 
activit<郡ile online, peste o treime dintre profesori consider< c< unii elevi din clasele cu care au 
lucrat online nu au demonstrat competen郡e digitale suficient dezvoltate, care s< le permit< 
utilizarea autonom< a diferitelor instrumente 群i aplica郡ii - în special în mediul rural 群i la nivelurile 
de studiu primar 群i pre群colar. 

Prin proiectul CRED  este format un grup 郡inta de 55.000 cadre didactice care predau în ciclul 
primar 群i gimnazial, care vor dobândi 群i competen郡e digitale de predare pana in 2024. Ministerul 
Educa郡iei, prin  Proiectul privind înv<郡<mântul secundar (România Secondary Education Project - 
ROSE), formeaz<  cel pu郡in 10.000 de cadre didactice, pentru cre群terea competen郡elor de a utiliza 
con郡inuturi, canale de comunicare, aplica郡ii 群i echipamente digitale, atât pentru predarea fa郡<-în-
fa郡<, cât 群i pentru activit<郡ile didactice derulate online sau în format hibrid. Alte 20.000 de cadre 
didactice vor dobândi competen郡e digitale prin proiectul PROF. Totu群i, pân< în acest moment doar 
25.000 de profesori au participat la cursuri de dobândirea competentelor digitale pentru predare, 
prin urmare exist< un deficit major de competen郡e digitale profesionale la nivelul cadrelor didactice 
din sistemul de înv<郡<mânt preuniversitar din România (din 230.000 cadre didactice în total). 
Aceste competen郡e nu sunt doar despre utilizarea calculatorului în predare, ci despre un anumit tip 
de strategie de predare-înv<郡are, despre dezvoltarea de resurse educa郡ionale deschise, despre o 
anumit< atitudine fa郡< de tehnologie 群.a.m.d. 

 st
iri

pe
su

rs
e.r

o



  2.VI.1 RomâCia Edpcamă 

 

 

Obiective 

O1. Dezvoltarea, pân< în anul 2025, a competen郡elor de pedagogie digital< pentru 100.000 cadre 
didactice. 

Obiectivul programului de formare este dobândirea de competen郡e de pedagogie digital<, inclusiv 
cele legate de colectarea 群i utilizarea eficient< a instrumentelor 群i resurselor disponibile, pentru 
pedagogia transdisciplinar< experimental<, a realiz<rii 群i document<rii înv<郡<rii autentice, vizibile, 
integrate 群i integrative, inclusiv, prin adoptarea 群i echivalarea unor cadre 群i programe de 
competen郡e digitale, recunoscute european 群i interna郡ional, cu testare 群i certificare standardizate, 
având în vedere existen郡a cadrelor de competen郡e europene (e.g. DigComp) 群i a programelor 
standard de competen郡e digitale recunoscute interna郡ional (e.g. ECDL). Programul de formare va 
viza toate cele 21 de competente digitale. 

Implementare 

Profesorii au nevoie 群i de un set de competen郡e specifice care s< le permit< s< utilizeze poten郡ialul 
tehnologiilor digitale pentru a-群i transforma modalit<郡ile de predare 群i înv<郡are. Aceste competen郡e 
digitale specifice se extind în toate domeniile de activitate ale profesorului, inclusiv predarea 群i 
înv<郡area, evaluarea, comunicarea cu p<rin郡ii, precum 群i pentru creare 群i schimb de con郡inut 群i 
resurse. Se urm<re群te continuarea investi郡iilor în formarea profesorilor în domeniul competen郡elor 
digitale 群i al utiliz<rii noilor tehnologii în înv<郡are, prin: cursuri de formare tematice; introducerea 
în fiecare curs de formare a unui modul de competen郡e digitale centrate pe tematic< acestuia; 
sesiuni online de instruire privind utilizarea unor aplica郡ii online. Demersurile începute deja la 
nivel na郡ional vor fi continuate prin PNRR, astfel înc< 100.000  cadre didactice din sistemul de 
educa郡ie preuniversitar (100.000 cadre didactice vor participa direct la programe de formare 群i alte 
peste 50.000 vor fi beneficiarii schimbului de bune practici prin platformele dedicate) s< de郡in< 
exerci郡iul utiliz<rii mediului tehnologic pentru proiectarea 群i desf<群urarea unor activit<郡i didactice 
complexe, relevante, semnificative,  prin organizarea de programe de formare continu< în vederea 
dezvolt<rii competen郡elor digitale la toate cadrele didactice,  focalizate pe formarea de competen郡e 
de litera郡ie digital< 群i pedagogie digital<, inclusiv cele legate de colectarea 群i utilizarea eficient< a 
instrumentelor 群i resurselor disponibile online pentru scopul educational propus.  

Selec郡ia cadrelor didactice participante se va realiza pe baza unei metodologii elaborata de ME, 
care va viza cu prec<dere profesorii din mediul rural 群i din 群colile care în ultimul an, din diverse 
motive de indisponibilitatea echipamentelor, a lipsei conexiunii la internet sau a unor metode 
pedagogice etc nu au efectuat activit<郡i didactice în mediul online cu elevii.   

Programul de formare de competen郡e de pedagogie digital< va fi completat de organizarea unui 
cadru de monitorizare 群i evaluare a gradului de aplicare în practic< a competen郡elor ob郡inute, 
pentru a asigura evaluarea competen郡elor digitale 群i pentru a ini郡ia m<suri corective. Ca rezultat al  
derul<rii programului de formare a celor 100000 cadre didactice de nivel preuniversitar se va 
alc<tui  o colec郡ie de lec郡ii multimedia (inclusiv lec郡ii derulate prin adaptarea RED diferitelor st
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niveluri de înv<郡are), ce pot constitui modele de bune practici pentru fiecare arie 
curricular</disciplin< de studiu, pentru diferite nivele de educa郡ie care vor fi publicate pe  
portaluri/platforme cu acces liber care s< fie utilizate atât în înv<郡area fa郡<-în-fa郡<, cât 群i în înv<郡area 
online. 

Sistemul de monitorizare a competen郡elor didactice ob郡inute va fi corelat direct cu indicatorii de 
performan郡< ai cadrelor didactice, nu va urm<ri doar formarea profesorilor, ci 群i performan郡a 
acestora în sala de clas< Programul de îmbun<t<郡irea competen郡elor digitale pentru profesori va fi 
realizat prin integrarea celor mai bune practici existente, astfel incat sa poat< fi adaptat tuturor 
nivelelor educa郡ionale 群i va fi implementat la nivel na郡ional prin furnizori acredita郡i. Se va institui 
un sistem de evaluare a competentelor de pedagogie digital< în cadrul examenelor de grad didactic, 
gradual, pana in 2026. 

Complementaritate 

M<surile propuse spre finan郡are r<spund principiului complementarit<郡ii cu alte proiecte 群i 
ini郡iative în domeniul educa郡iei digitale, cu men郡iunea c<  se propune crearea unui ecosistem care 
s< sus郡in< educa郡ia digital< 群i reforma necesar<. Programele de dezvoltare a competen郡elor digitale 
a cadrelor didactice sunt complementare cu proiectul POCU, Masterul didactic care va elabora 
profilul absolventului de master didactic, inclusiv din punct de vedere a competen郡elor digitale. 
Profilul absolventului de master didactic va fi un document reglator al Planurilor de înv<郡<mânt 
aplicabile în procesul de derulare a cursurilor de master didactic. Prin proiectul ”Profesionalizarea 
carierei didactice – PROF” se are în vedere cre群terea capacit<郡ii de asigurare a stagiilor de practic< 
în peste 100 de 群coli de aplica郡ie, precum 群i a activit<郡ilor de mentorat didactic. Mentoratul 群i 
dezvoltarea unor comunit<郡i profesionale de tip laborator reprezint< o solu郡ie pentru derularea 
facil< 群i cu experien郡e practice a programelor de formare, aflându-se la bunele practici. 

Implementare  

Programul de formare va fi dezvoltat de ME, cu aportul specialistilor in domeniul educa郡iei 群i IT, 
astfel incat sa fie  adaptat pe asimilarea perspectivei europene asupra competen郡elor digitale 
cuprinse în  Cadrul european de competen郡e digitale pentru cet<郡eni (DigComp). Toate cadrele 
didactice participante la formare vor fi indrumate 群i monitorizate pentru a utiliza noile competente 
dobandite in activitatea cu elevii, chiar în condi郡iile reîntoarcerii la 群coal< în format fizic. 
Programul de formare va fi organizat prin intermediul furnizorilor de formare continua autoriza郡i, 
etapizat, la nivel na郡ional. Programul de formare va promova 群i ghida utilizarea eficient< a 
instrumentelor digitale 群i va oferi modelele de studiu pentru a personaliza procesul de înv<郡are. 
Cursul va avea o durata de 100 de ore, organizate în module de formare, stabilita în func郡ie de 
diferitele categorii de profesori.  Activit<郡ile programului de formare sunt organizate în activit<Yi 
teoretice (60 ore), activit<Yi practice online (30 ore) şi activit<郡i de evaluare online (10 ore).  
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Riscuri Кi soluМii 

Riscuri- lipsa de interes pentru utilizarea mijloacelor online a profesorilor, odat< cu revenirea la 
scoala în format fizic. 

Solu郡ii - promovarea înv<郡<rii online ca metoda complementara de înv<郡are. 

Ajutor de stat 

Prezenta investi郡ie nu se supune legisla郡iei privind ajutorul de stat, formarea cadrelor didactice 
vizând asigurarea unui proces educa郡ional calitativ, în conformitate cu prevederile pct. 28 群i 29 din 
Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 
107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene. 

Astfel, dat fiind c<, în România, înv<郡<mântul public este integral finan郡at 群i controlat de stat, 
acesta nu poate fi considerat o activitate economic< 群i, prin urmare, prezenta m<sur<, în ceea ce 
priveste aceste entitati, nu reprezint< ajutor de stat. 

La nivelul form<rii, m<sura nu va implica elemente de ajutor de stat întrucât se va pl<ti pentru 
serviciile respective pre郡ul pie郡ei. In acest context, furnizorii de formare vor fi alesi printr-o 
procedura transparenta, deschisa, necondi郡ionat<, din care sa rezulte cel mai bun pre郡 (pretul pietei) 
pentru serviciile oferite. 

Grup Мint<: toate categoriile de cadre didactice din sistemul public de educa郡ie preuniversitar. 

Perioada de realizare a investiМiei : Gradual, pân< în 2025. 

 

I11: Schem< de finan郡are a echipamentelor 群i resurselor tehnologice digitale pentru unit<郡ile 
de înv<郡<mânt  

Provoc<ri adresate 

Harta Indicelui de Risc Socio-Educa郡ional 2015-2019 ierarhizeaz< 群colile dezavantajate din 
perspectiva a patru indicatori fundamentali: preg<tirea profesorilor, rezultatele elevilor, riscul de 
abandon, gradul de marginalizare al localit<郡ii 群i indic< dezechilibre majore ale sistemului de 
educa郡ie, generatoare de inechitate 群i excluziune, cauzate, în principal, de capacitatea socio-
economic< investi郡ional< în infrastructura 群i resursele tehnologice competitive. Inegalitatea de 
群anse este una dintre provoc<rile fundamentale ale sistemului de înv<郡<mânt românesc. În 
contextul întreruperii activit<郡ilor uzuale, generate de pandemia cu SARS – CoV - 19, elevii 
dezavantajati socio-economic au o probabilitate mai mare s< se deconecteze de 群coal<. 
Deconectarea de 群coal< se afl< în strâns< leg<tur< cu abandonul 群colar 群i rezultate 群colare slabe. 
Inegalitatea de 群anse la educa郡ie este una dintre problemele fundamentale cu care se confrunt< 
sistemul de înv<郡<mânt preuniversitar din România.  st
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Dotarea 群colilor pentru înv<郡area în format virtual r<mâne în continuare una deficitar<, fiind 
necesar< acoperirea întregii re郡ele de înv<郡<mânt cu echipamente 群i resurse tehnologice digitale.  

Prin HG nr. 370/2020 a fost aprobat Programul Na郡ional “訓coala de acas<”, în vederea 
achizi郡ion<rii de dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare dot<rii unit<郡ilor de 
înv<郡<mânt preuniversitar de stat pentru facilitarea activit<郡ilor didactice la distan郡< pentru elevii 
din medii defavorizate, înmatricula郡i în unit<郡ile de înv<郡<mânt preuniversitar de stat. În acest sens, 
prin OMEC nr. 4738/2020 a fost aprobat necesarul de dispozitive electronice cu conexiune la 
internet, precum şi criteriile de repartizare a acestor dispozitive achiziYionate prin programul 
naYional "Şcoala de acas<" pentru elevii din înv<郡<mântul primar, gimnazial 群i secundar, forma de 
înv<郡<mânt de zi 群i cu frecven郡< (respectiv clasa preg<titoare, clasele I-XII, 群coala profesional<), 
înmatricula郡i, la început de an 群colar, în unit<郡i de înv<郡<mânt preuniversitar de stat. Astfel, în luna 
decembrie 2020 s-a finalizat livrarea a 250.000 de tablete, 10.000 camere web 群i 22.000 de 
laptopuri. Prin HG nr. 756/2020 a fost aprobat Programul na郡ional “Educa郡ia în siguran郡<” prin 
care au fost prev<zute aloc<ri financiare din Fondul de rezerv< bugetar< aflat la dispozi郡ia 
Guvernului. Pân< la 1 aprilie 2021, prin acest program, au fost achizi郡ionate 39.149 tablete, 4.698 
camere web, 3.109 calculatoare (desktop, all-in-one, laptop).  De群i in ultimul an, s-au f<cut eforturi 
pentru dotarea 群colilor cu echipamente adecvate derul<rii procesului de înv<郡are în mediul online, 
exist< înc< nevoi neacoperite. 

În ceea ce prive群te dotarea laboratoarelor de informatic<, în prezent situa郡ia este una deficitar<. 
Asigurarea dot<rilor în înv<郡<mântului gimnazial 群i liceal cu laboratoare informatice   este înc< o 
prioritate la nivel na郡ional.  

Pentru anumite tehnologii mai scumpe se vor dezvolta hub-uri tehnologice, fixe 群i/sau mobile, care 
s< furnizeze servicii unui num<r mai mare de 群coli, cum este de exemplu, conceptul de Smart Lab, 
care este unu foarte pu郡in cunoscut la nivelul sistemului de înv<郡<mânt din România. Utilizarea 
smart lab ului va contribui la adaptarea metodelor pedagogice 群colare 群i extra群colare la noile 
tehnologii, acumularea exponen郡ial< de cuno群tin郡e. Pentru a putea face fa郡< provoc<rilor viitoare 
ale meseriilor viitorului, elevii vor beneficia, prin intermediul smart lab urilor, de noi competen郡e 
群i abilit<郡i datorit< utiliz<rii tehnologiilor 4.0: 

- Asimilarea rapid< a informa郡iilor din diverse domenii, prin vizualizare 群i practic<, pe baza 
curriculum-ului 群colar actual 群i a competen郡elor STEM 群i SMAC 8-14, respectiv STEM 群i SMAC 
14-18 ani; 

- Simul<rile realiste în realitate virtual< augmentat< contribuie la dezvoltarea unor abilit<郡i 群i 
deprinderi  practice; 

- Faciliteaz< în郡elegerea 群i con群tientizarea materialului didactic 群colar 群i extra群colar; 

- Determin< implicarea activ< 群i responsabil< a elevilor în cadrul sesiunilor de instruire; 

- Faciliteaz< dialogul dintre traineri/profesori 群i elevi prin alfabetizare digital< 群i tehnologic<; st
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- Dezvoltarea creativit<郡ii aplicate prin imprimare 3D 群i softuri de design 3D; 

- Antrenarea memoriei, a creativit<郡ii, a transdisciplinarit<郡ii 群i puterii de concentrare; 

- Faciliteaz< gândirea critic< 群i analitic< computa郡ional<; 

- Dezvoltarea capacit<郡ii de a coopera în echipe, a empatiei 群i abilit<郡ii de exprimare a emo郡iilor; 

- Ofer< o experien郡< ludic< a înv<郡<rii, memorabil< pentru elevi 群i adul郡ii interesa郡i de înv<郡are pe 
tot parcursul vie郡ii (upskilling) deopotriv<; 

- Antreneaz< capacitatea de adaptare 群i flexibilitate la o lume în continu< schimbare, în plin< 
dezvoltare tehnologic< exponen郡ial<. 

Achizi郡ionarea Centrelor educa郡ionale digitale multifunctionale inteligente = SMART LAB va 
permite alfabetizarea digital< 群i tehnologic< a elevilor, instruirea cadrelor didactice, ace群tia având 
群ansa de a-群i antrena propriile abilit<郡i 群i competen郡e digitale de baz< 群i avansate necesare pe pia郡a 
muncii în prezent 群i viitor. Activit<郡ile din cadrul SMART LAB vor permite practica noilor 
tehnologii 4.0 pentru to郡i elevii 群i cadrele didactice ale jude郡ului beneficiar. La activit<郡ile 
Centrelor vor putea participa elevii 群i cadrele didactice din jude郡ul beneficiar sau cadrele didactice 
群i elevii din orice alt< zon< a 郡<rii. 

Obiective 

O1. Asigurarea infrastructurii 群i resurselor tehnologice digitale în unit<郡ile de înv<郡<mânt din 
sistemul preuniversitar, cu prec<dere în 群colile din zonele defavorizate. 

Digitalizarea educa郡iei este o necesitate impus< de progresul tehnologic permanent al societ<郡ii. 
Tehnologia nu este un scop în sine, ci un vehicul prin care cunoa群terea de înalt< calitate, relevant< 
群i de impact este transmis< elevilor, care îi va fi folositoare în via郡< în acord cu aspira郡iile sale, 
indiferent dac< ace群tia sunt prezen郡i fizic în clas< sau înva郡< on-line. Arhitectura tehnologic< 
digital< minimal< necesar< unit<郡ilor de înv<郡<mânt î群i propune s< asigure educa郡ia digital< 
echitabil<, motivant<, relevant<, incluziv<, s< nu îi marginalizeze pe copiii din mediile defavorizate 
sau pe cei cu dizabilit<郡i. 

Prin urmare, unul din obiectivele strategiei SMART EDU este asigurarea infrastructurii 群i a 
resurselor tehnologice adaptate pentru toate unit<郡ile de înv<郡<mânt care s< stimuleze motiva郡ia 
pentru studiu. Elevii 群i cadrele didactice trebuie s< aib< acces liber la softuri, aplica郡ii 群i programe 
informatice pe care s< le poat< utiliza activ în proiectele 群colare, în variante standard sau 
prescurtate, în scop educativ. Creativitatea 群i competen郡ele digitale ale elevilor pot fi dezvoltate 
prin accesul neîngr<dit la tehnologia digital<, prin intermediul laboratoarelor informatice 群i prin 
intermediul echipamentelor TIC care pot fi utilizate în toate scenariile de func郡ionare ale 群colilor, 
online sau fata in fata, la toate disciplinele.  
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Etapele investi郡iei vor urm<ri lansarea unor scheme de granturi pentru: 

ズ Asigurarea infrastructurii 群i resurselor tehnologice în  unit<郡ile de înv<郡<mânt care nu au 
mai beneficiat de dot<ri echipamente IT prin alte tipuri de programe (achizi郡ia de 
echipamente 群coli care nu sunt dotate prin programul CLEVER, în total 249.832.000 euro 
în total, pentru un num<r de 3676 unit<郡i 群colare dotate), pentru elevii 群i cadrele didactice 
(ecrane inteligente interactive în fiecare sal< de clas<, laptopuri/tablete pentru fiecare cadru 
didactic 群i elev, cu softuri educa郡ionale preinstalate 群i conexiune la internet asigurate, 
echipamente periferice etc.).  

ズ Modernizarea a 6176 laboratoare de informatic< în laboratoare educa郡ionale digitale 
inteligente, ca spa郡ii creative de înv<郡are pentru alfabetizare digital< 群i tehnologic<, precum  
dezvoltarea de 1175  hub- uri tehologice 群colare de tip SMART LAB-uri.  

Ca urmare, toate cele 6176 scoli cu personalitate juridica vor fi dotate cu echipamente digitale 
pentru dotarea laboratoarelor informatice 群i pentru derularea in condi郡ii optime a procesului 
didactic.  

 

Implementare  

Se va realiza o analiz< la nivel de sistem la nivelul unit<郡ilor de înv<郡<mânt, în raport cu standardul 
de dotare ce va fi realizat în cadrul reformei, analiza care va sta la baza elabor<rii ghidurilor 
schemelor de granturi pentru digitalizarea 群colilor 群i a serviciilor complementare din educa郡ia 
timpurie Achizi郡iile de echipamente tehnologice vor avea loc descentralizat, la nivelul 群colilor sau 
prin intermediul ISJ urilor sau a autorit<郡ilor locale.  

Se va realiza o analiza la nivel de sistem la nivelul unit<郡ilor de invatamant de stat, în raport cu 
standardul de dotare ce va fi realizat în cadrul reformei, analiza care va sta la baza elabor<rii 
ghidului schemei de granturi pentru digitalizarea 群colilor. Implementarea acestei investi郡ii se va 
realiza prin crearea unei scheme de finan郡are pentru dotarea 群colilor cu echipamente digitale pentru 
a sprijini înv<郡area în sistem virtual 群i hibrid. Achizi郡iile de echipamente tehnologice vor avea loc 
descentralizat, la nivelul scolilor sau prin intermediul ISJ urilor sau autorit<郡ilor locale. 

Pentru a r<spunde nevoilor de echipamente 群i dispozitive electronice, în continuarea programelor 
demarate de Min Educa郡iei în anul 2020, vor fi dotate laboratoarele IT 群i s<li de clas</elevi în 6176 
scoli cu personalitate juridica pentru a asigura c< la nivelul fiec<rei 群coli exista cel pu郡in un 
laborator informatic 群i echipamente pentru derularea activit<郡ilor didactice fata în fata sau online. 
Vor fi prioritizare 群colile cu un num<r ridicat de elevi din medii dezavantajate, din mediul rural, 
ace群tia urmând a fi primii beneficiari ai interven郡iei.  

În scopul util<rii 群colilor cu noile tehnologii 4.0, software-ul aferent, aplica郡ii pentru toate materiile 
studiate, pentru activit<郡i extra-curriculare, materiale consumabile, instruire pentru cadrele 
didactice, mentenan郡< pentru un an, inclusiv amenajarea spa郡iului cu mobilier 群colar complet st
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integrat 群i adaptat tehnologiilor avansate, cu un design modern, adaptat tinerelor genera郡ii, acces 
la internet de mare vitez<, adaptabil nevoilor fiec<rei unit<郡i de înv<郡<mânt beneficiare 群i profilului 
educa郡ional va fi lansat un apel  competitiv pentru dezvoltarea de laboratoare SMART. Vor fi 
achizitionate cca 25 smart lab/jude郡/sector Smart Lab educa郡ional 4.0. performant care presupune 
urm<toarele tipuri de dot<ri: 6 imprimante 3D: 5 buc monocrome, 1 buc policolore, 2 scanere 3D: 
unul fix, unul manual; 1 laser 3D; 2 robo郡i educa郡ionali multifunc郡ionali – unul umanoid, unul bra郡 
industrial educa郡ional - 群i 30 de kituri robotice pentru încep<tori, 30 doodlere/creioane 3D, 30 
ochelari de realitate virtual< VR/AR + Mixed reality Class VR System, 30 laptopuri integrate cu 
noile tehnologii, o tabl< interactiv< cu videoproiector. 

 

Complementaritate 

Prin HG nr.370/2020 a fost aprobat Programul naYional "Şcoala de acas<" în vederea achiziYion<rii 
de dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare dot<rii unit<Yilor de înv<Y<mânt 
preuniversitar de stat pentru facilitarea activit<Yilor didactice la distanY< pentru elevii din medii 
defavorizate, înmatriculaYi în unit<Yile de înv<Y<mânt preuniversitar de stat. Principala 
complementaritate a reformei propuse este cu proiectele finan郡ate prin POC 2014-2020 aflate în 
implementare. Proiectul „Campus Wi-Fi”,  dezvolt< o platform< na郡ional< de internet wireless 
aflat< deja în curs de punere în aplicare, care va furniza servicii de acces la internet wireless (bazate 
pe Wi-Fi) pentru 群coli, acordându-se prioritate 群colilor din înv<郡<mântul secundar. Sistemul 
informatic de management al 群colarit<郡ii (SIMS) vizeaz< s< realizeze, într-un mediu online, 
managementul 群colarit<郡ii pe baza fluxurilor stabilite în proiectul eGOV (înscriere online la liceu, 
implementarea cataloagelor electronice 群i evaluarea online a lucr<rilor scrise la examenele 
na郡ionale).  

Riscuri Кi soluМii 

 

Risc - achizi郡ionarea unui excedent de echipamente sau a unora neadecvate procesului didactic. 

Solu郡ie - ME 群i ISJ urile vor monitoriza achizi郡iile de echipamente, pe baza unor analize de nevoi 
standardizate la nivelul tuturor 群colilor. 

Ajutor de stat 

Nu este cazul, toate echipamentele achizitionate sunt destinate 群colilor din re郡eaua na郡ional< de 
invatamant, care este finantata de stat 群i nu constituie activitate economica, aflându-ne în situa郡ia 
descris la pct. 28 群i 29 din Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este 
men郡ionat< la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene. st
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Dat fiind c<, în România, înv<郡<mântul public este integral finan郡at 群i controlat de stat, acesta nu 
poate fi considerat o activitate economic< 群i, prin urmare, prezenta m<sur<, în ceea ce prive群te 
aceste entit<郡i, nu reprezint< ajutor de stat. 

La nivelul furnizorilor de echipamente, pentru a exclude elementele de natura ajutorului de stat, 
va trebui organizat< o procedura de licita郡ie transparenta, deschisa, nediscriminatorie, astfel incat 
sa fie pl<tit pre郡ul pie郡ei. 

Grup Мint<: toti elevi 群i profesorii din înv<郡<mântul preuniversitar, unit<郡ile de înv<郡<mânt.  

Perioada de realizare a investiМiei: Gradual, pân< în 2025.  

 

I12. 訓coala ONLINE: realizarea de  con郡inut  群i instrumente educa郡ionale digitale, prin 
încurajarea inov<rii pentru adoptarea unor solu郡ii educa郡ionale creative, interactive  群i prin 
elaborarea 群i implementarea de programe accesibile de alfabetizare digital< pentru elevii cu 

dizabilit<郡i, sportivi, elevi spitaliza郡i. 

Provoc<ri adresate 

Principalele provoc<ri adresate sunt nevoile de abordare integrat< a desf<群ur<rii activit<郡ilor 
didactice în regim online sau în situa郡ii speciale prin asigurarea complementarit<郡ii derul<rii orelor 
on-line, cu platforme de înv<郡are, manuale digitale 群i materiale auxiliare necesare unui proces 
complet 群i complex.  

În acest context, Ministerul Educa郡iei a proiectat 群i dezvoltat un portal de informare, care s< 
sprijine activitatea didactic<, instrument online dedicat tuturor celor interesa郡i de contextul 
educativ 群i sanitar în care se va desf<群ura activitatea în anul 群colar/universitar 2020-2021, ca 
urmare a evolu郡iei pandemiei de COVID-19. Pe acest site pot fi accesate repere metodologice 
elaborate în vederea consolid<rii achizi郡iilor din anul 群colar 2019 -2020, pentru înv<郡<mântul 
pre群colar, primar, gimnazial 群i liceal, profesional 群i tehnic, voca郡ional, precum 群i pentru 
înv<郡<mântul special. In anul 2020 a fost lansat< platforma Digital pe educred.ro 
(digital.educred.ro), un spa郡iu creat pentru toate cadrele didactice care doresc s< valorifice noile 
tehnologii în activit<郡ile de înv<郡are cu elevii, platform< dezvoltat< de echipa proiectului 
„Curriculum Relevant, Educa郡ie Deschis< pentru to郡i” - CRED, cu sprijinul exper郡ilor Centrului 
Na郡ional de Politici 群i Evaluare în Educa郡ie (CNPEE). În acest spa郡iu virtual - digital.educred.ro - 
sunt centralizate mai multe tipuri de resurse digitale 群i informa郡ii utile, în activit<郡ile educa郡ionale 
desf<群urate. Toate resursele colectate pe platform< sunt gratuite. Cadrele didactice au avut 
posibilitatea de a accesa resurse de înv<郡are necesare pentru sus郡inerea activit<郡ilor la distan郡< cu 
elevii, instrumente digitale cu ajutorul c<rora pot fi dezvoltate astfel de resurse, platforme de 
înv<郡are colaborativ<, adaptat< contextului clasei de elevi (群i resurselor de la nivel de 群coal<), dar 
群i instrumente utile de comunicare 群i colaborare la distan郡<, precum 群i comunit<郡i de înv<郡are în 
care pot fi împ<rt<群ite experien郡e 群i resurse cu al郡i colegi de disciplin<. Platforma pus< la dispozi郡ie st
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de Ministerul Educa郡iei con郡ine, de asemenea, o sec郡iune de Resurse Educa郡ionale Deschise – 
RED, centralizate în sec郡iunea „Resurse ISE” a site-ului. Totu群i resursele educa郡ionale virtuale 
sunt insuficiente 群i nu sunt adaptate tuturor situa郡iilor de înv<郡are. 

Obiective 

O1. Dezvoltarea unui ecosistem digital care s< permit< extinderea dobândirii competen郡elor 
digitale la nivelul înv<郡<mântului preuniversitar. 

O2. Crearea cadrului de utilizare a mediului online pentru evalu<rile na郡ionale,  care permite 
testarea la distan郡<, prin  dezvoltarea unui sistem de evaluare 群i testare securizat la distan郡< 

Implementare  

Etapele investi郡iei vor urm<ri: 

1. crearea de con郡inut educa郡ional pentru revizuirea platformei manualelor digitale 
(manuale.edu.ro), prin completarea cu auxiliare 群colare în format digital, pentru 
înv<郡<mântul preuniversitar; 

2. crearea de con郡inut educa郡ional digital ca resurse accesibile pentru trei niveluri de 
aprofundare diferen郡iat< a cunoa群terii: remedial<, accesibil<, performan郡< (manuale 
digitale, materiale didactice digitale, lec郡ii digitale/interactive/video, cursuri inovative 
op郡ionale, aplica郡ii multitouch, jocuri educa郡ionale multiplayer etc.) ; 

3. dezvoltarea unor resurse educa郡ionale incluzive, prin elaborarea 群i implementarea de 
programe accesibile de alfabetizare digital< pentru elevii cu dizabilit<郡i, sportivi, elevi 
spitaliza郡i, etc; 

4. dezvoltarea unei platforme de evaluare a competen郡elor elevilor securizat<, a c<ror 
specificatii tehnice vor fi elaborate pe baza celor mai bune practici europene 群i a unei 
analize de nevoi realizat< la nivel na郡ional. 

Resursele Educa郡ionale Deschise provoac< o schimbare major< în educa郡ie. Cu ajutorul acestui tip 
de resurse se trece la un sistem de înv<郡are deschis. Utilizarea judicioas< a RED, în combina郡ie cu 
metodologii pedagogice adecvate, cu obiecte de înv<郡are bine concepute 群i cu activit<郡i diverse de 
înv<郡are, poate oferi o gam< mai larg< de op郡iuni pedagogice inovatoare.  Pentru dezvoltarea celor 
3 tipuri de RED men郡ionate mai sus va fi lansat un apel de proiecte în sistem competitiv, pentru 
dezvoltarea con郡inutului pedagogic digital pentru diferite nivele, adaptate diferitelor tipuri de 
utilizatori, în acord cu Cadrul european al competen郡ei digitale pentru cet<郡eni (DigComp), precum 
群i pentru elaborarea 群i asigurarea functionalitatii si mentenantei platformei de evaluare a elevilor. 
Astfel, prin aceasta investitie se are în vedere extinderea platformei manuale.edu.ro, prin 
adaugarea de auxiliare didactice  pentru toate disciplinele 群i pentru toate clasele de gimnaziu, 
precum 群i crearea de con郡inut educa郡ional digital, ca resurse accesibile pentru niveluri de 
aprofundare diferen郡iat< a cunoa群terii, inclusiv crearea de cursuri inovative op郡ionale. st
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Aceste resurse educa郡ionale deschise vor fi dezvoltate în cadrul unui apel de proiecte competitiv, 
de c<tre furnizori cu experien郡a in dezvoltarea de materiale didactice digitale 群i verificate calitativ 
de o comisie de specialitate de la ME.  

Se vor elabora diferite tipuri de RED, materiale pentru înv<郡are diferentiata, pentru elevii 
cu CES, astfel incat sa existe o oferta variata materiale in format digital,  care sa fie apoi 
adaptat< de profesori diferitelor categorii de elevi. Se va elabora un caiet de sarcini cu 
specifica郡ii clare 群i se va constitui la nivelul ME o echipa multidisciplinar< de analiz< a calit<郡ii 
RED care vor fi elaborate de furnizori specializati, înc< din etapa de elaborare a caietelor de sarcini, 
pentru ca acestea sa fie adaptate nevoilor unor categorii de elevi, sa indeplineasca standardele de 
calitate 群i s< fie complementare celor dezvoltate prin POEO 群i POCIDIF, POC etc. 

Complementaritate 

M<surile propuse sunt complementare cu cele din proiectul POCU, CRED, activitatea 2.2 în care 
vor fi dezvoltate 7200 RED, precum 群i cu activit<郡ile propuse sa fie finan郡ate prin POEO care 
vizeaz< dezvoltarea de Resurse Educa郡ionale Deschise pentru elevii cu competen郡e sc<zute în citit, 
matematic< şi 群tiin郡e, dar  si cu proiectul EDULIB, Platforma digital< cu resurse educa郡ionale 
deschise - Biblioteca virtual<, care are ca obiectiv crearea unei platforme digitale cu resurse 
educa郡ionale deschise, în special pentru licee, facilitând accesul liber la manuale în format 
electronic 群i la alte resurse educa郡ionale electronice. De asemenea, 群i prin POCIDIF vor fi finan郡ate 
o serie de centre educa郡ionale online care vor con郡ine resurse educa郡ionale deschise,  dedicate altor 
tipuri de beneficiari decât cele dezvoltate prin PNRR.  

Ajutor de stat  

Nu este cazul, nu sunt vizate activit<郡i economice, resursele educa郡ionale deschise vor fi puse la 
dispozi郡ia elevilor gratuit. Nu sunt implicate elemente de ajutor de stat nici la nivelul furnizorilor 
de servicii avand in vedere ca resursele educa郡ionale deschise vor fi dezvoltate în cadrul unui apel 
de proiecte competitiv.  

Grup Мint<: to郡i elevii din înv<郡<mântul preuniversitar pot fi beneficiarii platformei de evaluare si 
a resurselor educa郡ionale deschise dezvoltate. 

Perioada de realizare a investiМiei: Gradual, pân< în 2025. 

 

I13. Schem< de finan郡are pentru digitalizarea universit<郡ilor 

Provoc<ri adresate 

§  Universit<郡ile se confrunt< în prezent cu nevoia de schimbare a pedagogiei,  care s< valorizeze 
implicarea mai activ< 群i autonom< a studen郡ilor în propria formare, utilizarea tehnologiei 群i 
a resurselor de tip open access, astfel încât s< dezvolte o rela郡ie nou< cu societatea, dincolo de 
rolul lor tradi郡ional în generarea, diseminarea 群i transferul de cunoa群tere, accentuând 群i leg<tura st
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bidirec郡ional< cu societatea, în logica open science. Este semnalat< în acest sens nevoia de investi郡ii 
în echipamente pentru facilitarea înv<郡<rii 群i inov<rii. Sunt necesare m<suri specifice pentru a 
sprijini digitalizarea tuturor serviciilor la nivel na郡ional 群i pentru a spori gradul de con群tientizare 
cu privire la relevan郡a 群i beneficiile adopt<rii tehnologiilor digitale, prin implicarea universit<郡ilor 
care sa trebuie ofere mai multe c<i flexibile de înv<郡are 群i cre群terea abord<rilor transdisciplinare. 
În acest sens, dotarea universit<郡ilor cu centre digitale pentru crearea unor campusuri de înv<郡are 
hibrid< 群i alian郡e tehnologice vizeaz< deschiderea universit<郡ilor c<tre societate, prin oferirea de 
programe de studiu relevante 群i  flexibile. 

§  Noile tehnologii, numite uneori tehnologii noi 群i emergente, pot fi un rezultat al cercet<rii din 
universit<郡i sau institute specializate, precum 群i al inov<rii prin start-ups, în perioada de cre群tere a 
acestora sau chiar în companii cu o mai îndelungat< experien郡<. Transferul tehnologic implic<, în 
general, competen郡e care nu se reg<sesc între cele care sunt de郡inute de cei activi sau în curriculum, 
respectiv programe de studiu. Realizarea unei analize care porne群te, de exemplu, de la 
specializ<rile inteligente 群i se finalizeaz< cu portofoliul competen郡elor necesare a fi mobilizate 
pentru implement<ri comprehensive, realizat< pe întreaga vertical< definit< de complexitatea 
competen郡elor, ar permite definirea unor calific<ri/specializ<ri ce pot fi asociate nivelurilor de 
calificare. Acestea pot fi ulterior atribuite nivelurilor de înv<郡<mânt care le pot forma prin 
organizarea programelor de studiu universitare. 

§  Consiliul Na郡ional al Rectorilor reune群te rectorii institu郡iilor de înv<郡<mânt superior pentru a 
aduce vocea 群i valorile universit<郡ilor în dezbatere public<. Reprezint< o for郡< pentru propuneri, 
dezvoltare regional< 群i negocieri cu autorit<郡ile publice, diferitele re郡ele de înv<郡<mânt superior, 
parteneri economici 群i sociali, institu郡ii na郡ionale 群i interna郡ionale, reac郡ionând 群i provocând  
evolu郡iile din înv<郡<mântul superior prin transformare 群i inovare. Ca organism de reprezentare 
na郡ional< a sistemului de înv<郡<mânt superior, aceasta va fi principalul partener al autorit<郡ilor 
guvernamentale în vederea asigur<rii coeren郡ei implement<rii reformei în domeniul 
înv<郡<mântului superior sus郡inute prin PNRR. Odat< cu trecerea la era cre群terii ecologice 群i 
echitabile, înv<郡<mântul ter郡iar se afl< în inima agendei de dezvoltare bazate pe inovare 群i este vital  
pentru  maximizarea poten郡ialului capitalului uman. CNR ca factor de suport 群i informare pentru 
decizia politic< are rolul de a colabora cu practicieni, cercet<tori 群i mediul economic pentru a 
sprijini strategic investi郡iile în construc郡ia de  capacit<郡i, în crearea de oportunit<郡i, în aplicarea 
cuno群tin郡elor de la nivel global pentru a angaja economia cunoa群terii la toate nivelurile. Într-un 
context de schimb<ri profunde în sectorul înv<郡<mântului superior, Consiliul Na郡ional al Rectorilor 
are de asemenea rolul de a sprijini 群i de a promova universit<郡ile 群i valorile acestora atât în 郡ar<, 
cât 群i în str<in<tate, de a crea un parteneriat puternic cu mediul economic. CNR sprijin< dezvoltarea 
unui eco-sistem de înv<郡<mânt ter郡iar echitabil, favorabile incluziunii, dar 群i dinamic 群i inovator, 
relevant pentru pia郡a muncii.  
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 Obiective 

O1. Redefinirea guvernantei universitare, inclusiv a guvernan郡ei func郡ionale multi-nivel a 
preg<tirii pentru meserii emergente prin  reconceptualizarea guvernan郡ei universitare, de tip Open 
Source (atât pentru meserii emergente, cu accent asupra Comitetelor Sectoriale, cât 群i a 
teritorializ<rii preg<tirii, cu accent asupra dimensiunii regionale). 

O2. Sprijinirea dot<rii institu郡iilor de înv<郡<mânt superior cu dispozitive 群i platforme digitale de e-
learning 群i administrative, pentru a r<spunde provoc<rilor generate de pandemia COVID-19, 
pentru crearea noilor competente ale viitorului prin mecanisme de inovarea permanent<  a 
programelor de studiu.  

Reforma  - Dezvoltarea mecanismelor de  îmbun<t<Мire a guvernanМei  universitare, inclusiv un 
mecanism de adecvarea programelor de studii la dinamica meseriilor emergente, dezvoltarea de 
noi modalit<Мi flexibile de predare Кi înv<Мare 

Este vizata dezvoltarea unui program na郡ional pentru încurajarea dialogului dintre înv<郡<mânt 群i 
sectoarele economice înalt tehnologizate, cu poten郡ial de dezvoltare 群i inovare, prin organizarea 
unit<郡ilor de înv<郡<mânt în clustere dedicate form<rii în meserii emergente, care reunesc unit<郡i de 
înv<郡<mânt preuniversitar, institu郡ii de înv<郡<mânt ter郡iar, structuri de cercetare 群i companii. 
Acestea vor lansa rute cross-curriculare de 群tiin郡e aplicate (teoretic-voca郡ional-tehnologic). 
Aceasta se va realiza etapizat prin: 

§  Analiza din punct de vedere al guvernantei func郡ionale a tuturor structurilor regionale dedicate 
dezvolt<rii capitalului uman; 

§  Dezvoltarea parteneriatelor efective cu clusterele care promoveaz< inovarea în dezvoltarea 
regional<, între care 群i cele dedicate domeniului IT; 

§  Urm<rirea dobândirii de c<tre studen郡i a unor competen郡e specifice meseriilor emergente, prin 
stimulente acordate universit<郡ilor 群i flexibilizarea traseelor de înv<郡are; 

§  Încurajarea programelor de studii 群i a specializ<rilor inteligente, determinate în baza unui amplu 
proces de reflec郡ie 群i consultare na郡ional<, pân< în 2026. 

Responsabili - ME, Operatori economici, Institu郡ii de înv<郡<mânt superior, CNR, comitete 
sectoriale 

Perioada de realizare - Q4 2021 

Implementare 

I. ME va adopta cadrul legislativ de aprobare a mecanismului de adecvarea programelor de studii 
la dinamica meseriilor emergente, pentru dezvoltarea de noi modalit<郡i flexibile de predare 群i 
înv<郡are si va adapta nomenclatorul domeniilor 群i al specializ<rilor/programelor de studii 
universitare la ISCED care include 群i programele cross-disciplinare. st
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II. Prin dezvoltarea capacit<郡ii opera郡ionale a CNR,  va deveni un organism de reprezentare 
na郡ional< a sistemului de înv<郡<mânt superior, devenind principalul partener al autorit<郡ilor 
guvernamentale în vederea asigur<rii coeren郡ei implement<rii reformei în domeniul 
înv<郡<mântului superior sus郡inute prin PNRR.  CNR va fi un organism suport pentru ac郡iunile 
comune de îmbun<t<郡ire a calit<郡ii managementului, va participa activ la construc郡ia Spa郡iului 
european de înv<郡<mânt superior 群i la cooperarea interna郡ional< în diferite domenii oferind o 
activitate integratoare în serviciul Universit<郡ilor, va organiza schimbul de resurse 群i abilit<郡i 
stabilind condi郡iile generale de utilizare, va oferi o sinergie de competen郡e, expertiz<, activit<郡i de 
re郡ea 群i formarea personalului din înv<郡<mântul superior, va  identifica noi c<i de cooperare între 
Universit<郡i 群i mediul de afaceri, va încuraja contribu郡ia institu郡iilor de înv<郡<mânt superior la 
capacitatea de inovare european<. Ca organism de cooperare între unit<郡ile de înv<郡<mânt superior, 
aceasta va de郡ine o sinergie de know-how, oferind suport tehnic universit<郡ilor în domeniul 
digitaliz<rii 群i nu numai. Consiliul Na郡ional al Rectorilor, ca grup de interes public pentru  
organizarea cadrului de cooperare de calitate între membrii s<i, va putea organiza ac郡iunile 
comune, va dispune de o ofert< de software performant< care s< sprijine schimb<rile 群i 
modernizarea Universit<郡ilor. Se va asigura c< nevoile Universit<郡ilor sunt cunoscute 群i colectate, 
va men郡ine 群i dezvolta aplica郡ii de management adaptate profilului 群i mediului de afaceri, va 
încuraja schimbul de resurse 群i abilit<郡i, va oferi o sinergie de competen郡e, expertiz<, activit<郡i de 
re郡ea 群i formarea cooperarea cu angajatorii. Va  identifica noi c<i de colaborare între parteneri 
universitari 群i mediul economic, va sprijini formarea unor noi modele interna郡ionale de cooperare 
între Universit<郡i 群i mediul de afaceri, va asigura contribu郡ia institu郡iilor de înv<郡<mânt superior la 
capacitatea de inovare european<, va asigura conducerea grupurilor de lucru tematice, oferirea de 
informa郡ii structurate 群i partajate pe site-ul s<u web. CNR va avea capacitatea de a r<spunde 
nevoilor Universit<郡ilor membre în momente dificile precum cel din pandemie, cu accent pe 
sprijinirea activit<郡ii online. Va optimiza infrastructura de educa郡ie online prin centru de conferin郡e 
video 群i platform< digital<, dezvoltarea 群i diversificarea suporturilor de comunicare pentru elevi 群i 
profesori. Va dispune de o platforma pedagogic< ce va fi un serviciu web care va furniza 
studen郡ilor documente 群i suporturi pedagogice, platform< de educa郡ie la distan郡<, chestionare de 
autoevaluare sau autoinstruire, instrumente de comunicare. Va avea ca func郡ionalit<郡i instrumente 
de comunicare, instrumente organizatorice, instrumente de produc郡ie a resurselor educa郡ionale. 

Pentru restructurarea CNR 群i dezvoltarea mecanismelor de  îmbun<t<郡ire a guvernan郡ei  
universitare a fost estimat  un buget de 20 mil euro. 

Perioada de realizare - Q2 2022 

II. InvestiМii pentru crearea universit<Мilor digitale, prin modernizarea instrumentelor Кi metodelor 
de predare, optimizarea utiliz<rii resurselor educaМionale online, încurajarea programelor noi de 
studiu 

Centrele Universitare/Centre de Excelen郡</ Centre de Cercetare care s< sprijine organiza郡iile 
publice 群i private, precum 群i factorii de decizie, s< reimagineze, s< redefineasc<, s< în郡eleag< 群i s< st
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r<spund< la evolu郡iile noilor tehnologii 群i sisteme informa郡ionale, precum 群i la modific<rile 
revolu郡ionare asociate de tip societal 群i institu郡ional. Centrele vor activa în domenii care reprezint< 
unele dintre cele mai mari provoc<ri ale epocii actuale - de la abordarea mecanismelor de degradare 
social< 群i de mediu pân< la în郡elegerea impactului inteligen郡ei artificiale 群i al automatiz<rii asupra 
vie郡ii cotidiene, cu un focus dedicat pe domeniul tehnologiilor digitale noi 群i emergente (de ex. 
Internet of Things 群i tehnologii blockchain) 群i pe modul în care acestea pot fi utilizate pentru a 
îndeplini atât obiectivele de dezvoltare cât 群i obiectivele sociale. Transformarea digital< determin< 
tranzi郡ia c<tre o utilizare masiv< a tehnologiilor digitale în diverse sectoare ale economiei 群i 
societ<郡ii, care îmbun<t<郡esc sau înlocuiesc produsele 群i serviciile tradi郡ionale. Transformarea 
digital< ofer< un poten郡ial enorm de inovare 群i se aplic< multor industrii (de ex. logistic<, inginerie 
medical<, industria auto) precum 群i tendin郡elor sociale (de ex. modul de guvernare sau modul în 
care are loc cercetarea 群tiin郡ific<). Trecerea de la tradi郡ional la digital în înv<郡<mântul superior 
necesit< o schimbare fundamental< în modul în care universit<郡ile lucreaz<, înva郡< 群i livreaz< 
abilit<郡i noi. 

Centrul Universitar/Centrul de Excelen郡</ Centrul de Cercetare este dedicat în郡elegerii rolului 
tehnologiilor digitale în realizarea a trei transform<ri fundamentale necesare pentru succesul pe 
pia郡a global<, urm<rind atingerea urm<toarelor rezultate: 

-  Îmbun<t<郡irea modului de comunicare universitate studen郡i 群i crearea condi郡iilor pentru lucrul în 
echip< în spa郡iul virtual; 

- Automatizarea proceselor administrative interne; 

- Îmbun<t<郡irea managementului sistemului de con郡inut educa郡ional, inclusiv migrarea c<tre 
platforme educa郡ionale bazate pe realitate augmentat</realitate virtual<; 

- Crearea unei infrastructuri CDI care s< permit< abordarea tematicilor digitale moderne, de tipul 
AI, IoT, tehnologii de tip blockchain etc. prin dezvoltarea de platforme de tip cloud-oriented. 

Centrele Universitare pentru Transformare Digital< vor constitui poli regional de competen郡< în 
domeniul tehnologiilor aditive de tip 3D prin realizarea de infrastructuri publice de cercetare care 
s< permit< concretizarea tuturor fazelor de la proiectare la realizarea unui produs finit. Rezultatul 
va fi  realizarea unor „3D Printing One Stop Shops” care s< acopere toate sectoarele tehnologiei 
de imprimare 3D, adic< cercetarea de baz<, prototiparea, integrarea, testarea, dezvoltarea de noi 
aplica郡ii 群i asigurarea de instruire pentru utilizatori. Centrele Universitare pentru Transformare 
Digital< vor oferi instrumentele necesare 群i vor asigura sprijin cu expertiz< în imprimarea 3D 
pentru cercet<tori, studen郡i 群i IMM佻uri locale, determinând inova郡ii 群i noi oportunit<郡i de afaceri 
în regiune. 

În contextul actual, cu evolu郡ii rapide în plan strategic 群i tehnologic, demersul de asigurare a 
securit<郡ii cibernetice constituie o paradigm< în continu< evolu郡ie. Spa郡iul cibernetic este 
caracterizat de dinamism, complexitate 群i imprevizibilitate. Din perspectiva securit<郡ii, acest 
domeniu se transform< ca urmare a intensific<rii amenin郡<rilor asociate. Centrele Universitare st
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pentru Transformare Digital< vor r<spunde acestor provoc<ri prin crearea de poligoane de 
securitate cibernetica (cyber-range) - un mediu virtual utilizat pentru instruirea profesioni群tilor în 
domeniul securit<郡ii 群i dezvoltarea tehnologiei specifice în vederea detect<rii 群i prevenirii 
atacurilor cibernetice din lumea real<. 

 Implementare 

Vor fi acordate granturi universit<郡ilor pentru a cre群te competitivitatea interna郡ional<  a 
concentr<rilor academice 群i/sau pentru a dezvolta programe academice comune în domenii cu 
relevan郡< socio-economic< ( smart specialisation)  în val max de 4.97 mil euro/proiect, în sistem 
competitiv, în  cadrul unui apel cu o alocare total< de 224 mil euro, pentru urm<toarele tipuri de 
investi郡ii în infrastructura digital< universitar< 群i în crearea de competente digitale avansate a 
studentilor si a personalului didactic universitar: 

1. Cercetare – Inovare-Europe Digital Decade Skills & Infrastructur</ Alian郡e na郡ionale & 
interna郡ionale – partajare de resurse 群i competen郡e/ Politica Open Science – Open; Transfer 
tehnologic, Antreprenoriat – SpinOffs & StartUp Academy - Se vor dezvolta centre de cercetare-
inovare care utilizeaz< tehnology Industry 4.0 si Activatori (Enablers) Industry 5.0 in domenii 
specifice de expertiz< ale universit<郡ilor/alian郡elor. Securitate cibernetic<, GDPR, proprietate 
intelectual<  

2.E-learning 群i hybrid Platforme locale/ Medii de formare specifice – Laboratoare/Echipamente 群i 
consumabile pentru testare- Integrare cu axa de C-I prin transferul rezultatelor 群i consolidarea 
competen郡elor emergente în func郡ie de cerin郡ele UX-user experience  la nivel de domeniu de 
preg<tire pentru interna郡ionalizare & compatibilizare european<. Produc郡ie de con郡inut si partajare 
de resurse digitale – inclusiv VR, AR, MR/ Roadmap de dezvoltare curicular< a domeniilor de 
educa郡ie inteligent<, Biblioteci virtuale partajate/ Centre de resurse/Laboratoare si Demo Center 
virtuale/ Aplica郡ii & software 

3.Coresponden郡< cu Europe Digital Decade – Digitalization of Public Services/ Optimizarea 
administr<rii resurselor la nivel de universitate/Management academic Aplica郡ii de management 

Se vor dezvolta Re郡ele locale integrate pentru:Automatizarea proceselor interne – inclusiv AI/ 
Digitalizarea managementului documentelor si a fluxurilor informa郡ionale pentru îmbun<t<郡irea 
continu< a calit<郡ii serviciilor academice 

 4. Experien郡a Campus - Îmbun<t<郡irea serviciilor pentru studen郡i/ Reducerea timpilor de a群teptare/ 
Implicare ”verde”; SRM – Student Relationship Management/ Calitatea vie郡ii în campus – inclusiv 
Digital Green 

Echipamente – inclusiv IOT/ Sisteme HVAC – confort si eficien郡< energetic< 

5.Realizare de platforme de tip cloud-oriented st
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6. Realizare „3D Printing One Stop Shop”Imprimant< 3D de tip FDM (Fused Deposition 
Modelling); Aplica郡ii - Prototipare Rapid< în automotive, componente robotice nemetalice, textile 
printate 3Df 

Imprimant< 3D de tip SLA (Stereolithography) Aplica郡ii - Prototipare componente de dimensiuni 
mari, printare proteze nemetalice, Imprimant< 3D de tip Polyjet 

7. Organizarea programelor universitare si postuniversitare de formare, pentru utilizarea 
tehnologiilor inovative si de dobandirea de competente digitale avansate 

Se are in vedere dezvoltarea unor programe de formare pentru: 

§  Dezvoltarea competen郡elor profesionale 群i digitale ale studen郡ilor de la  licen郡<, master 群i 
doctorat, prin participarea în programe de practic< 群i cercetare; 

§  Dezvoltarea competen郡elor digitale 群i de cercetare ale personalului didactic 群i de cercetare, prin 
participarea în proiecte de cercetare 群i practic< 

§  Dezvoltarea modulelor /unit<郡ilor de înv<郡are care conduc la formarea prioritar< a competen郡elor 
emergente organizate 群i certificate în format microcredit/microcalificare. 

§  Dezvoltarea competen郡elor digitale avansate ale speciali群tilor din zona IT pentru tehnologii 
emergente – Quantum Computing, AI, Blockchain, IoT, etc. - cu efectul cre群terii valorii ad<ugate 
a serviciilor 群i produselor dezvoltate de c<tre companiile din domeniul IT&C române群ti 群i pentru 
a r<mâne o economie competitiv< la nivel mondial: 

§   Derularea de programe de training pentru upskilling prin intermediul Digital Innovation Hubs 
etc 

Perioada de realizare - gradual, pana in 2026 

Institu郡ia responsabil< este Ministerul Educa郡iei, în colaborare cu Consiliul Na郡ional al Rectorilor 
群i institu郡iile de înv<郡<mânt superior, în parteneriat cu ONG-uri 群i al郡i parteneri priva郡i. 

Riscuri Кi soluМii 

Risc - Lipsa de interes a universit<郡ilor pentru aceste tipuri de echipamente sau achizi郡ionarea lor 
prin intermediul altor programe 

Solu郡ii-  Promovarea în cadrul universit<郡ilor a oportunit<郡ilor oferite de finan郡area oferit< prin 
PNRR. 

Risc - Lansarea unor linii de finan郡are insuficient adaptate noilor contexte, în condi郡iile revenirii 
la înv<郡area în format fizic. 

Solu郡ie- Adoptarea tehnologiilor digitale în înv<郡<mântul superior se va baza pe o strategie 
holistic<, bine conceput< 群i integrat< care s< ia în considerare tehnologiile ca un factor cheie pentru 
toate procesele 群i activit<郡ile institu郡ionale viitoare. st
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Complementaritate 

În România exist< în prezent doar 12 centre de inovare digital< care au fost declarate câ群tig<toare 
ale apelului organizat de Autoritatea Român< pentru digitalizare. Universit<郡ile care vor primi 
finan郡are in cadrul apelului nu vor putea sa acceseze alte surse de finan郡are prin alte tipuri de 
programe, de ex POCIDIF, pentru acelea群i tipuri de investi郡ii.  

Ajutor de stat   

Achizi郡iile de echipamente vor fi destinate exclusiv institu郡iilor de invatamant superior publice, 
finan郡ate exclusiv din surse de stat sau în care elevii sau p<rin郡ii lor pl<tesc contribu郡ii financiare 
(taxe de înscriere sau de studii) care reprezint< doar o frac郡iune din costurile reale ale serviciului, 
prin urmare nu intr< sub inciden郡a ajutorului de stat, întrucât entitatea nu desf<群oar< activit<郡i 
economice (a se vedea prevederile pct. 28 群i 29 din Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de 
ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind 
func郡ionarea Uniunii Europene). 

În cazul în care entitatea desf<群oar< atât activit<郡i neeconomice cât 群i economice, finan郡area public< 
va intra sub inciden郡a normelor privind ajutorul de stat numai în m<sura în care acoper< costurile 
legate de activit<郡ile economice în cauz<. Prin urmare, se va impune obliga郡ia ca beneficiarul sa 
organizeze contabilitate separat< a acestor tipuri de activit<郡i, astfel încât finan郡area public< s< fie 
acordat< numai pentru activit<郡ile neeconomice 群i s< nu existe subven郡ionare încruci群at< a 
activit<郡ilor economice. 

La nivelul furnizorilor de echipamente, pentru a exclude elementele de natura ajutorului de stat, 
va fi organizat< o procedura de licita郡ie transparenta, deschisa, nediscriminatorie, astfel incat sa fie 
pl<tit pre郡ul pie郡ei. 

Grup Мint<: studen郡ii, personalul didactic 群i auxiliar din înv<郡<mântul superior, universit<郡ile 
publice, în parteneriat cu ONG sau al郡i parteneri priva郡i. 

Perioada de realizare a investiМiei: Gradual, pân< în anul 2025. 

 

Unit<郡i de înv<郡<mânt reziliente 

R5. Modificarea 群i eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea standardelor de 
siguran郡< 群i calitate, prietenoase cu mediul, în unit<郡ile de înv<郡<mânt preuniversitar 群i 
universitar 

Provoc<ri 

Starea, loca郡ia 群i tipul infrastructurii educa郡ionale au impact nu numai asupra accesului la educa郡ie, 
ci 群i asupra calit<郡ii acesteia. În acest sens asigurarea bazei materiale minime (cl<diri reabilitate/ 
modernizate, condi郡ii sanitare necesare pentru func郡ionare, dotarea cu echipamente, material st
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didactic, etc) pentru desf<群urarea actului educa郡ional sunt condi郡ii esen郡iale pentru descurajarea 
absenteismului 群i reducerea fenomenului de p<r<sire timpurie a 群colii, pentru cre群terea ratei de 
absolvire 群i tranzi郡ie spre niveluri superioare de educa郡ie.  Datele eviden郡iaz< c< pu郡in peste 
jum<tate (56%) din elevii români înva郡< în 群coli supraaglomerate. Astfel, infrastructura de educa郡ie 
din România este inadecvat< pentru un num<r mare de elevi (peste 1,2 milioane). 

În ceea ce prive群te mediul rural, demersul pentru asigurarea infrastructurii educa郡ionale de calitate 
este necesar cu atât mai mult cu cât a avut loc un proces de ra郡ionalizare a re郡elei 群colare, prin 
închiderea acelor unit<郡i care nu aveau un num<r suficient de elevi 群i preluarea activit<郡ilor de c<tre 
unit<郡i de înv<郡<mânt apropiate, în general aflate în centrele de comun<, cu asigurarea transportului 
elevilor. S-a urm<rit, prin concentrarea resurselor umane 群i materiale, o eficientizare a cheltuielilor 
pentru educa郡ie, o sporire a atractivit<郡ii pentru elevi 群i cadre didactice 群i, nu în ultimul rând, 
cre群terea calit<郡ii educa郡iei oferite. Aceste ”群coli de centru” au nevoie de o infrastructur< 
performant<, în condi郡iile în care, pe de o parte, 70% din 群colile care necesit< reabilitare se afl< în 
mediul rural 群i, pe de alt< parte, copiii care provin din mediul rural fac parte din grupurile 
dezavantajate educa郡ional, în primul rând din punctul de vedere al calit<郡ii educa郡iei oferite.  

Aproximativ 14% din 群colile din România func郡ioneaz< f<r< autoriza郡ie sanitar<; cauzele unei 
astfel de situa郡ii pot fi: lipsa unui sistem adecvat de alimentare cu ap< 群i/sau înc<lzire, precum 群i 
lipsa grupurilor sanitare adecvate. Similar celor men郡ionate anterior, 群colile f<r< autoriza郡ie 
sanitar< sunt, propor郡ional, mai numeroase în mediul rural comparativ cu mediul urban. În mediul 
rural, una din cinci 群coli nu are autoriza郡ie sanitar<, comparativ cu o 群coal< din dou<zeci în mediul 
urban. Mai ales în mediul rural, pân< la 80% dintre cl<dirile cu destina郡ia înv<郡<mânt nu au 
autoriza郡ie de securitate la incendiu. 

De asemenea, peste jum<tate dintre unit<郡ile de înv<郡<mânt secundar din România nu sunt dotate 
cu laboratoare, situa郡ie care are un impact negativ asupra a peste 845.000 de elevi. Legisla郡ia 
actual< nu prevede obligativitatea ca unit<郡ile 群colare s< fie dotate cu laboratoare, îns< 群colile 
trebuie s< dispun< de un nivel adecvat de dot<ri (echipamente) 群i resurse care s< sprijine atingerea 
obiectivelor programei 群colare 群i ale procesului didactic. 

Deciziile privind investi郡iile în infrastructura educa郡ional< din România  vor lua în considerare 
factori contextuali precum schimb<rile demografice, alternativele de transport pentru elevi 群i 
nevoile pie郡ei for郡ei de munc<. Aceste investi郡ii vor fi prioritizate pe baza unui set de criterii 
holistice, echitabile, bazate pe date concrete, integrate într-un cadru strategic unitar.  

Investi郡iile în infrastructur< sunt planificate în prezent în conformitate cu legisla郡ia în vigoare: 
Legea educa郡iei na郡ionale (Legea nr. 1/2011), Legea 50/1991 privind autorizarea execut<rii 
lucr<rilor de construc郡ii, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare; Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construc郡ii, republicat< în MO nr.689/11.09.2015 cu modific<rile 群i complet<rile 
ulterioare; Legea nr. 307/12.07.2006 privind ap<rarea împotriva incendiilor, cu modific<rile 群i 
complet<rile ulterioare; Hot<rârea Guvernului nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recep郡ie a lucr<rilor de construc郡ii 群i instala郡ii aferente acestora, cu modific<rile st
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群i complet<rile ulterioare; Hot<rârea Guvernului nr. 1072/11.09.2003 privind avizarea de c<tre 
Inspectoratul de Stat în Construc郡ii a documenta郡iilor tehnico-economice pentru obiectivele de 
investi郡ii finan郡ate din fonduri publice, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare; Hot<rârea 
Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare 群i con郡inutul-cadru al documenta郡iilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi郡ii finan郡ate din fonduri publice cu 
modific<rile 群i complet<rile ulterioare; Hot<rârea Guvernului nr. 225/26.03.2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investi郡ii publice cu modific<rile 群i 
complet<rile ulterioare; Ordinul nr. 901/05.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a 
avizului tehnic de c<tre Inspectoratul de Stat în Construc郡ii – I.S.C. pentru documenta郡iile tehnico-
economice aferente obiectivelor de investi郡ii finan郡ate din fonduri publice; Ordin nr. 
129/25.08.2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind avizarea 群i autorizarea de 
securitate la incendiu 群i protec郡ie civil<; Ordin nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea 
Normelor de igien< din unit<郡ile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna 群i recreerea copiilor 
群i tinerilor. Cadrul noilor standarde privind infrastructura 群colar< vor aduce modific<ri unora din 
aceste acte normative. În prezent, este în vigoare pentru stabilirea standardelor privind dot<rile 
unit<郡ilor de invatamant (dimensiuni, num<r pentru mobilier 群i obiecte sanitare) este în vigoare 
Ordinul ME 1456/2020. Tot aici sunt reglement<ri despre dot<rile laboratoare 群i ateliere (f<r< a se 
preciza minimul de dotari). 

Obiective  

O1. Stabilirea unor standarde minime pentru infrastructura unui sistem de educa郡ie modern 群i 
sustenabil prin actualizarea cadrului normativ privind standardele de siguran郡< 群i calitate a 
unit<郡ilor de înv<郡<mânt, indiferent de anul construc郡iei; 

O2. Definirea de standarde moderne pentru 群colile nou construite. 

Se consider< c< o 群coal< este sigur< 群i rezilient< în momentul în care întrune群te urm<toarele 
condi郡ii: 

- rezisten郡< corespunz<toare la seisme;  

- rezilien郡< corespunz<toare la furtuni; 

- rezilien郡< la inunda郡ii;  

- sisteme corespunz<toare 群i adecvate de înc<lzire 群i de r<cire; 

- siguran郡< la incendiu; 

- sisteme corespunz<toare de ventila郡ie 群i de calitate a aerului;  

- sisteme adecvate 群i corespunz<toare de ap< 群i canalizare.  

O 群coal< incluziv< le ofer< tuturor copiilor egalitate de 群anse pentru a înv<郡a 群i a dezvolta 
capacit<郡ile necesare pentru a se dezvolta prin:  st
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- acces general;  

- spa郡ii adecvate vârstei 群i diferen郡iate; 

- acces echitabil. 

O 群coal< sustenabil< întreprinde ac郡iuni pentru a reduce 群i a se adapta la schimb<rile climatice 群i 
sustenabile: 

- eficient< energetic<; 

- valorificarea energiei regenerabile; 

- zero de群euri; 

- bine între郡inut<.  

Implementare 

În vederea implement<rii acestei reforme, ministerele cu responsabilitate în stabilirea standardelor 
vor actualiza legisla郡ia în conformitate cu provoc<rile specifice aferente sistemului educa郡ional, 
pentru a asigura desf<群urarea  procesului educa郡ional  în condi郡ii de siguran郡<, cu respectarea 
standardelor ISU.  De asemenea, standardele vor fi actualizate pentru a permite ob郡inerea 
autoriza郡iilor în cazul situa郡iilor unit<郡ilor de înv<郡<mânt care dispun de cl<diri vechi.  Ministerul 
Educa郡iei va constitui, împreun< cu Ministerul Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei, 
precum 群i cu alte institu郡ii cu rol în elaborarea, implementarea 群i verificarea standardelor de 
siguran郡< 群i calitate, grupuri de lucru pentru a stabili priorit<郡ile 群i caracteristicile specifice 
necesare standardiz<rilor. Se va acorda o aten郡ie special< unit<郡ilor 群i institu郡iilor de invatamant 
din zone cu risc ridicat seismic 群i cl<dirilor ce fac parte din categoria de patrimoniu. 

Beneficiari vizaМi 

Unit<郡ile de înv<郡<mânt preuniversitar, institu郡iile de invatamant universitar care de郡in cl<diri care 
nu îndeplinesc standardele de siguran郡< 群i calitate. 

Riscuri Кi soluМii  

Risc: Dificult<郡i ap<rute în corelarea tuturor institu郡iilor implicate în stabilirea standardelor, pe de 
o parte 群i specificul desf<群ur<rii actului educa郡ional, pe de alt< parte. 

Solu郡ie: Constituirea unor grupuri de lucru tehnice care s< asigure coordonarea tuturor institu郡iilor 
implicate. 

Crearea cadrului legal/aprobare de guvern  

Noile standarde de siguran郡< 群i calitate acestea vor fi elaborate de speciali群ti 群i aprobate de guvern 
prin metodologii 群i acte normative specifice. 

Perioad< de implementare: 2022 st
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I14. Scheme de finan郡are pentru sistemul educa郡ional universitar pentru atingerea 
standardelor de siguran郡< 群i calitate 

Provoc<ri adresate 

Multe universit<郡i dispun de spa郡ii insuficiente pentru cazarea studen郡ilor, iar cererea suplimentar< 
pentru locuri de cazare pentru studen郡i este justificat< în special în condi郡iile cre群terii num<rului 
de studen郡i din mediul rural. Peste 50% dintre studen郡ii înscri群i în primul an de licen郡< provin din 
alte localit<郡i, ceea ce arat< c< existen郡a c<minelor reprezint< o condi郡ie important< de 
infrastructur<. În universit<郡ile situate în marile ora群e, cei mai mul郡i dintre studen郡i provin din alte 
jude郡e. Acesta este, în mod special, cazul academiilor militare în care majoritatea studen郡ilor (70%) 
au domiciliul în alte jude郡e. Aceasta indic< faptul c< cererea sau presiunea pentru locurile de cazare 
în c<mine studen郡e群ti difer< în func郡ie de num<rul de studen郡i înscri群i în respectiv< universitate 群i 
de specializarea programelor oferite. 

Modul de înv<Yare tradiYional s-a schimbat, iar studenYii cauta spaYii modern amenajate, 
flexibilitate şi un mediu de înv<Yare pl<cut. În plus, Direc郡ia de S<n<tate Public< a solicitat 
universit<郡ilor crearea unor astfel de spaYii de relaxare pentru studenYi. De aceea, pentru 
înv<郡<mântul universitar sunt necesare investi郡ii în infrastructur< pentru cantine 群i spa郡ii de recreere 
群i lectur<, cu respectarea standardelor de siguran郡< 群i calitate, pentru a asigura o dimensiune 
incluziv< accesului studen郡ilor proveni郡i din categorii defavorizate. Locurile în c<minele nou 
construite vor fi oferite cu prioritate studentilor care îndeplinesc condi郡iile de  ob郡inere a burselor 
sociale.  

Obiectiv  

O1. Asigurarea rezilien郡ei campusurilor universitare, conform standardelor de siguran郡< 群i calitate, 
pentru asigurarea dimensiunii sociale/incluzive a înv<郡<mântului superior. 

În ceea ce prive群te infrastructura universitar<, se au în vedere cu prec<dere investi郡iile care au o 
dimensiune incluziv<, pentru cre群terea num<rului de locuri din cantine 群i c<mine 群i pentru crearea 
de spa郡ii de lectur< 群i petrecerea timpului liber, dedicate studenYilor proveniYi din medii socio-
economice defavorizate, cu dizabilit<Yi, unele minorit<Yi etnice sau din familii monoparentale etc,  
care vor avea prioritate în ob郡inerea unui loc în noile campusuri construite. 

Implementare  

Astfel, ca urmare a implement<rii reformei R5, Ministerul Educa郡iei, împreun< cu Ministerul 
Dezvolt<rii, Lucr<rilor Publice 群i Administra郡iei vor clasifica tipurile de interven郡ii necesare pentru 
ob郡inerea avizelor necesare standardelor de siguran郡< 群i calitate. Se urm<re群te construirea 群i 
extinderea spa郡iilor cl<dirilor campusurilor universitare pentru crearea de noi locuri de masa, 
cazare 群i spa郡ii de lectura 群i recreere, dedicate studen郡ilor proveni郡i din medii socio-economice 
defavorizate, prin acordarea unor granturi competitive dedicate universit<郡ilor de stat. În acela群i st
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timp, Ministrul Educa郡iei, prin Inspectoratele 訓colare Jude郡ene, va inventaria nivelul dot<rilor din 
unit<郡ile de înv<郡<mânt preuniversitar, în vederea asigur<rii unui standard de calitate unitar, pentru 
a asigura un proces educa郡ional de calitate pentru to郡i elevii, atât din mediul urban cât 群i din mediul 
rural.  

Grup Мint< 

Elevi 群i studen郡i din înv<郡<mântul de stat 

Perioada de realizare a investiМiei: 2022-2025 

 

I15. 訓coli verzi: Scheme de finan郡are pentru tranzi郡ia c<tre un sistem de educa郡ie sustenabil 

群i verde 

Provoc<ri adresate 

Alternativele de transport pentru elevi sunt insuficiente, cu foarte pu郡ine op郡iuni în zonele rurale 群i 
navete lungi în cele urbane, ceea ce limiteaz< accesibilitatea. 訓colile din mediul rural sunt mai 
pu郡in accesibile 群i dispun de mai pu郡ine variante de transport. De asemenea, probabilitatea ca 
profesorii s< fac< naveta este mult mai mare în zonele rurale decât în cele urbane. 訓colile urbane 
îns< înscriu mai mul郡i elevi care, în medie, fac navete mai lungi c<tre 群i dinspre 群coal<, atât în ceea 
ce prive群te durata, cât 群i distan郡a. Tocmai de aceea transportul elevilor este 群i el important atunci 
când se iau decizii privind investi郡iile în infrastructura de educa郡ie. Investi郡iile vizeaz< 
îmbun<t<郡irea condi郡iilor de transport în zonele slab deservite prin furnizarea de microbuze 群colare 
verzi 群i a infrastructurii aferente, în zonele cu declin demografic. 

O alt< component< important< a transform<rii înv<郡<mântului într-un sistem verde o reprezint< 
asigurarea mobilit<郡ii prin microbuze/autobuze ecologice, prietenoase cu mediul 群i cu un consum 
energetic redus. Aceast< component< completeaz< reforma R2, asigurând mijloace de deplasare 
pentru elevii afla郡i în zone cu populatie sc<zut<, facilitând accesul la educa郡ie de calitate a acestora, 
cu protejarea mediului în acela群i timp. Solu郡iile pentru solu郡ionarea nevoilor de transport  vor fi 
analizate cu autorit<郡ile regionale 群i locale, din zonele izolate, unde elevii  trebuie sa parcurg< 
distan郡e mari pana la scoala 群i care vor propune alternative eficiente de rezolvare. În privin郡a 
microbuzelor 群colare, de群i crescut num<rul acestora de-a lungul timpului, în continuare nu sunt 
suficiente pentru cei aproape 70.000 de elevi care în momentul de fa郡< sunt deservi郡i insuficient. 
Asigurarea transportului, pentru ca elevii s< ajung< la 群coal< u群or 群i în siguran郡<  este o prioritate 
a ME. De men郡ionat c< ultima investi郡ie centralizat< în microbuze 群colare a fost realizat< în 2012, 
acestea ajungând la cap<tul duratei de func郡ionare. De asemenea, pentru a asigura 
complementaritatea m<surii, Ministerul Educa郡iei va avea în vedere, prin intermediul unit<郡ilor 
administrativ-teritoriale, achizi郡ionarea  la nivel de sistem a 1800 microbuze electrice. 
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Obiective 

O1. Asigurarea sustenabilit<郡ii unit<郡ilor de înv<郡<mânt preuniversitar prin tranzi郡ia la 群coli verzi 
群i mobilitate verde prin microbuze/autobuze electrice. 

Implementare 

Cele 1800 microbuze  群colare sunt destinate transportului elevilor din localit<郡ile izolate. ME va 
realiza o analiza la nivel na郡ional, cu implicarea autorit<郡ilor publice locale, pentru a identifica 群i 
alte situa郡ii  în care vor fi necesare mijloace de transport a elevilor la 群colile din alte localitati decat 
în cele în care î群i au domiciliul,  situa郡iile care vor ap<rea din cauza restructur<rii re郡elei 群colare 
datorit< curbelor demografice negative. Destina郡ia celor 1800 microbuze electrice este propus< cu 
prec<dere c<tre mediul rural, luandu-se in considerare criterii precum: num<rul elevilor din 群coal< 
care fac naveta; distan郡a pe care elevii fac naveta; repartizarea echitabil< din punct de vedere 
geografic a microbuzelor; conectarea la re郡eaua de curent electric a 群colii (condi郡ie a priori pentru 
amenajarea unei sta郡ii de înc<rcare a microbuzului ecologic) sau disponibilitatea APL-ului de a 
crea o sta郡ie de înc<rcare în localitate; angajamentul APL de a asigura, pe o durat< de minim 4 ani, 
resursa uman< (群ofer), costurile de repara郡ii 群i între郡inere a microbuzelor, costurile de alimentare 
etc 

În vederea asigur<rii tranzi郡iei c<tre un sistem educa郡ional sustenabil, Ministerul Educa郡iei va 
demara dezvoltarea unei re郡ele de 群coli sustenabile, prietenoase cu mediul, cu un curriculum la 
decizia 群colii adaptat educa郡iei pentru protectia mediului înconjur<tor. Aceste 群coli vor beneficia 
de modific<ri de structur< menite s< asigure sustenabilitate (izolare termic<, laboratoare de 群tiin郡e 
ale naturii, panouri solare, amenajare spa郡ii verzi, colectare selectiv<), în care elevii sa beneficieze 
de un sistem educa郡ional cu accent pe promovarea valorilor ecologice. Metodologia de selec郡ie a 
訓colilor Verzi, ca parte ini郡ial< a re郡elei (ea se va extinde ulterior) poate avea în vedere criterii 
precum: disponibilitatea 群colii (manifestat< prin inten郡ia scris<, a CA, de a implementa un proiect 
de transformare într-o 群coal< mai verde) ; nr. elevilor 群colii (vor fi prioritare 群colile cu mai mul郡i 
elevi);repartizarea geografic< echitabil< a 群colilor beneficiare; repartizare echitabil< rural-urban a 
群colilor beneficiare;nivelul de poluare a comunit<郡ii din care provine unitatea de înv<郡<mânt 
(pentru a o transforma într-o portavoce la nivelul comunit<郡ii, prin activit<郡ile derulate putând 
genera din interior o schimbare în plan local – principiul: 群coala în centrul comunit<郡ii);Experien郡a 
anterioar< în implementare de proiecte; experien郡< anterioar< în derularea de proiecte/activit<郡i de 
mediu. Selec郡ia 群colilor verzi va urm<ri în principiu asigurarea unei  acoperiri na郡ionale, în mediu 
rural 群i urban, pentru a crea bazele înv<郡<mântului cu valori 群i priorit<郡i europene, raportat la 
mediul înconjur<tor.  

Cl<dirile nou construite vor respecta solicitarea privind necesarul de energie primar< cu cel pu郡in 
20 % mai mic decât cerin郡a pentru cl<dirile al c<ror consum de energie este aproape egal cu zero 
(NZEB). 
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Ajutor de stat 

Prezenta m<sur< nu se supune legisla郡iei specifice ajutorului de stat, toate unit<郡ile de înv<郡<mânt 
preuniversitar vizate fiind parte a re郡elei na郡ionale de stat, care este finantata de stat si nu constituie 
activitate economica, în conformitate cu prevederile pct. 28 群i 29 din Comunicarea Comisiei 
privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 107 alineatul (1) din 
Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene. 

Dat fiind c<, în România, înv<郡<mântul public este integral finan郡at 群i controlat de stat, acesta nu 
poate fi considerat o activitate economic< 群i, prin urmare, prezenta m<sur<, în ceea ce prive群te 
aceste entit<郡i, nu reprezint< ajutor de stat.  

La nivelul furnizorilor de bunuri, pentru a exclude elementele de natura ajutorului de stat, va trebui 
organizat< o procedura de licita郡ie transparenta, deschisa, nediscriminatorie, astfel incat sa fie pl<tit 
pretul pietei. 

Grup Мint< 

Elevii 群i cadrele didactice din înv<郡<mântul preuniversitar de stat 

Perioada de realizare a investiМiei:  2022-2025 

 

I16. Asigurarea dot<rilor s<lilor de clasa si a laboratoarelor/cabinetelor 群colare din sistemul 
preuniversitar pentru atingerea standardelor de calitate, altele decât unit<郡ile gimnaziale 群i 
de IPT finan郡ate prin granturi 

Provoc<ri adresate 

Pentru a asigura 群colarizarea tuturor copiilor din circumscrip郡ia 群colar<, în unele cazuri 群colile au 
fost obligate s< renun郡e la laboratoare, s<li de informatic<, s<li de bibliotec< sau spa郡ii în care se 
desf<群oar< activit<郡i extra群colare, ceea ce conduce în mod natural la sc<derea calit<郡ii educa郡iei 
oferite. În aceste cazuri, investi郡iile trebuie s< se concentreze atât spre extinderea spa郡iilor, astfel 
încât s< poat< fi asigurat< cuprinderea tuturor copiilor de vârst< 群colar<, cât 群i pe cre群terea calit<郡ii 
actului educa郡ional, prin asigurarea spa郡iilor 群i dot<rilor necesare.  

Laboratoarele sunt distribuite inegal între mediul urban 群i mediul rural: 72% dintre unit<郡ile de 
înv<郡<mânt secundar din mediul rural nu dispun de un laborator de 群tiin郡e, comparativ cu 30% 
dintre unit<郡ile din mediul urban. Astfel, peste 3.000 de unit<郡i de înv<郡<mânt secundar din mediul 
rural nu sunt dotate cu laboratoare (comparativ cu 803 de unit<郡i de înv<郡<mânt din mediul urban). 
Lipsa laboratoarelor are impact asupra a 63% din totalul elevilor din mediul rural (群i a 19% din 
totalul elevilor din mediul urban).  
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Obiective 

O1. Asigurarea dot<rilor necesare pentru atingerea standardelor de calitate în clasele de curs, 
precum 群i în laboratoare/cabinete 群colare, în vederea asigur<rii unui sistem educa郡ional rezilient 群i 
a dezvolt<rii de competen郡e relevante pe pia郡a muncii, inclusiv asigurarea dot<rilor 群i 
echipamentelor specializate de predare pentru elevii dezavantajati, inclusiv pentru elevii cu cerin郡e 
educa郡ionale speciale. 

Implementare 

Asigurarea dot<rilor necesare pentru s<lile de clas< 群i laboratoare 群colare pentru predare 
transdisciplinara se va realiza descentralizat la nivelul scolilor, ISJ-urilor 群i autorit<郡ilor publice 
locale. Pân< în 2026 se estimeaz< dotarea cu mobilier a 75000 s<li de clasa 群i respectiv, a 10000 
laboratoare/cabinete 群colare. Investi郡iile vor fi f<cute cu prioritate în acele unit<郡i 群colare unde în 
ultimii 10 ani nu s-a mai investit in dotari pentru mobilier de sali clasa si laboratoare, cabinete 
群colare. Costul total al acestei investi郡ii este de 300 mil euro, din care 60 mil reprezinta investitiile 
in resursele digitalizate didactice aferente laboratoarelor si cabinetelor 群colare. 

Ajutor de stat 

Prezenta m<sur< nu se supune legisla郡iei specifice ajutorului de stat, toate unit<郡ile de înv<郡<mânt 
preuniversitar vizate fiind parte a re郡elei na郡ionale de stat, în conformitate cu prevederile pct. 28 群i 
29 din Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor de stat astfel cum este men郡ionat< la 
articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea Uniunii Europene. 

Dat fiind c<, în România, înv<郡<mântul public este integral finan郡at 群i controlat de stat, acesta nu 
poate fi considerat o activitate economic< 群i, prin urmare, prezenta m<sur<, în ceea ce prive群te 
aceste entit<郡i, nu reprezint< ajutor de stat.  

La nivelul furnizorilor de echipamente, pentru a exclude elementele de natura ajutorului de stat, 
va trebui organizat< o procedura de licita郡ie transparenta, deschisa, nediscriminatorie, astfel incat 
sa fie pl<tit pre郡ul pie郡ei. 

Grup Мint< 

Elevii 群i cadrele didactice din înv<郡<mântul preuniversitar de stat. 

Perioada de realizare a investiМiei: 2022-2024 

 

I17. Schema de grant pentru consor郡ii 群colare rurale  

Provoc<ri adresate 

Din cauza disparit<郡ilor la scar< larg< în ceea ce prive群te accesul la educa郡ie de calitate 群i factorii 
socioeconomici, p<r<sirea timpurie a 群colii este ridicat< îndeosebi în zonele rurale (22,4 %). La st
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evaluarea na郡ional< din anul 2020 de la sfâr群itul clasei a opta, 24% dintre candida郡i nu au ob郡inut 
nota minim< de 5, dintre ace群tia, 15 % proveneau din zonele urbane 群i 38 % din zonele rurale. 
Rezultatele în ceea ce prive群te înv<郡area ale elevilor din medii defavorizate 群i zone rurale sunt 
semnificativ mai sc<zute decât media na郡ional<. În acela群i timp, atragerea cadrelor didactice 
extrem de motivate s< lucreze în 群coli defavorizate, inclusiv în zonele rurale, r<mâne una dintre 
principalele provoc<ri. Criza COVID 19 risc< s< îi afecteze cel mai mult pe elevii vulnerabili, 
inclusiv pe cei care provin din medii socio-economice modeste 群i pe cei cu nevoi educa郡ionale 
speciale, precum 群i pe cursan郡ii din zonele rurale sau izolate. Pentru a aborda provoc<rile legate de 
reducerea num<rului de elevi 群i de calitatea sc<zut< a educa郡iei în anumite 群coli de dimensiuni 
mici, majoritatea situate în zone rurale, este necesar< regândirea re郡elei de 群coli, inclusiv prin 
organizarea unor consor郡ii 群colare moderne care s< deserveasc< mai multe unit<郡i administrativ 
teritoriale rurale asociate în urma deciziei comunit<郡ilor 群i interesate s< î群i pun< în comun 群i astfel 
s< î群i eficientizeze propriile investi郡ii în educa郡ie din bugetele locale. 

Obiective 

O1. Îmbun<t<郡irea accesului elevilor din satele 群i comunele asociate în trei Grupuri de Ac郡iune 
Local< la educa郡ie de calitate în consor郡ii 群colare rurale moderne ca r<spuns la declinul demografic 
al micro-regiunilor. 

Implementare 

Ca urmare a discrepan郡elor identificate între înv<郡<mântul din mediul rural 群i mic urban, atât la 
nivel de facilit<郡i, cât 群i la nivel de preg<tire a cadrelor didactice, propunem crearea a 3 consor郡ii 
群colare rurale (CSR), care s< lucreze la consolidarea mediul educa郡ional rural, prin asigurarea unor 
condi郡ii optime de desf<群urare a cursurilor 群i care s< asigure principiul echit<郡ii sociale. În acest 
sens, pentru a asigura infrastructur< necesar< desf<群ur<rii actului educa郡ional, se propune crearea 
unui campus modern, cu o capacitate de 300-1500 de locuri. Acestea vor fi prev<zute cu facilit<郡i 
educa郡ionale moderne, spa郡ii pentru activit<郡i de tip after-school, s<li 群i terenuri de sport, spa郡ii 
pentru ateliere de practic<, laboratoare, facilit<郡i pentru desf<群urarea activit<郡ilor nonformale, 
buc<t<rie 群i facilit<郡i de cazare pentru elevi 群i cadrele didactice, facilit<郡i pentru cadrele didactice. 
Campusurile vor dispune 群i de un parc auto pentru a asigura transportul zilnic al elevilor 群i pentru 
excursiile 群colare. Mai mult, principiile care vor sta la baza cre<rii acestor campusuri sunt: smart, 
green, digital. Propunem, de asemenea, 群i colaborarea cu cadre didactice specializate în IT 群i 
robotic<, care se faciliteze accesul la informa郡ia din acest domeniu 群i s< asigure un nivel optim de 
preg<tire al elevilor din mediul rural. Cheia acestui pilot const< în implicarea mai multor actori în 
procesul de luare a deciziilor legate de dezvoltarea 群i func郡ionarea campusurilor: Grupurile de 
Ac郡iune Local<, UAT-urile de pe raza consor郡iului, mediul de afaceri local 群i societatea civil<, 
Consiliile Jude郡ene. 

Implicarea partenerilor în stabilirea curriculumului la decizia 群colii, astfel încât elevii s< aib< 
preg<tirea necesar< pentru pia郡a muncii va fi în acord cu competen郡ele elevilor 群i a群tept<rile/ 
nevoile mediului de afaceri local 群i regional. CSR vor avea capacitate minim< de 300 de locuri 群i st
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vor asigura un pas foarte important pentru construirea egalit<郡ii de 群anse a elevilor din mediul rural 
群i mic urban. CSR vor putea fi organizate de la clasa 0 pân< în clasa a XII-a.   

Modalitatea de finan郡are a celor trei consor郡ii va fi printr-o schem< de granturi administrat< de 
c<tre Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene care va selecta cele trei GAL sau asocieri de 
GAL ce vor îndeplini cel pu郡in dou< criterii: demonstreaz< declinul demografic al microregiunii 
pe o perioad< de min 7 ani, pot prezenta un acord ferm al autorit<郡ilor publice locale arondate 
proiectului de CSR.  

Cl<dirile nou construite vor respecta solicitarea privind necesarul de energie primar< cu cel pu郡in 
20 % mai mic decât cerin郡a pentru cl<dirile al c<ror consum de energie este aproape egal cu zero 
(NZEB). 

Ajutor de stat 

Aceast< investi郡ie nu cade sub inciden郡a ajutorului de stat, întrucât activitatea în aceste campusuri 
va fi gratuit< (finan郡at< exclusiv surse de stat) sau elevii sau p<rin郡ii lor vor pl<ti contribu郡ii 
financiare (taxe de înscriere sau de studii) care reprezint< doar o frac郡iune din costurile reale ale 
serviciului, m<sura nu intr< sub inciden郡a ajutorului de stat, întrucât entitatea nu va desf<群ura 
activit<郡i economice (a se vedea pct. 28 群i 29 din Comunicarea Comisiei privind no郡iunea de ajutor 
de stat astfel cum este men郡ionat< la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind func郡ionarea 
Uniunii Europene). 

Dat fiind c<, în România, înv<郡<mântul public este integral finan郡at 群i controlat de stat, acesta nu 
poate fi considerat o activitate economic< 群i, prin urmare, prezenta m<sur<, în ceea ce prive群te 
aceste entit<郡i, nu reprezint< ajutor de stat. În plus de aceasta, o alta abordare care ar putea fi avuta 
in vedere, în condi郡iile in care este vorba despre consor郡ii 群colare la nivel rural (comune aflate în 
declin demografic), este lipsa elementelor de ajutor de stat dat< fiind neafectarea comer郡ului cu 
statele membre. 

La nivelul furnizorilor de echipamente, pentru a exclude elementele de natura ajutorului de stat, 
va fi organizat< o procedura de licitatie transparenta, deschisa, nediscriminatorie, astfel incat sa fie 
platit pretul pietei. 

Grup Мint< 

Pre群colari 群i/sau 群colari din comune aflate în declin demografic, membre ale GAL. 

Perioada de realizare a investiМiei: Gradual pân< în 2026 

 

Guvernan郡a sistemului de înv<郡<mânt preuniversitar 

R6. Reforma guvernan郡ei sistemului de înv<郡<mânt preuniversitar 群i profesionalizarea 
managementului în condi郡iile unei autonomii sporite a 群colilor st
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Provoc<ri  

Conform Strategiei România Educat<, http://www.romaniaeducata.eu/wp-
content/uploads/2019/01/Rapoarte-grupuri-de-lucru-Romania-Educata.pdf s-au identificat în sfera 
managementului educa郡ional urm<toarele probleme cu caracter general: absen郡a standardelor 
profesionale pentru func郡iile de conducere de la nivelul unit<郡ilor de înv<郡<mânt; absen郡a unui 
profil bine definit al directorului, care s< rezulte din standardele profesionale, competen郡ele, 
rolurile 群i responsabilit<郡ile acestuia, precum 群i o clarificare a situa郡iilor de incompatibilitate; 
ocuparea func郡iei de director se face f<r< o preg<tire ini郡ial< adecvat< în domeniul managementului 
educational;  inexisten郡a unui traseu predefinit de dezvoltare profesional<; politizarea func郡iei de 
conducere a unit<郡ilor de înv<郡<mânt. 

Cauzele problemelor din sfera managementului educa郡ional sunt urm<toarele: absen郡a unei viziuni 
unitare 群i coerente la nivelul sistemului de înv<郡<mânt în ceea ce prive群te rolul 群i profilul unui 
director 群i imposibilitatea alinierii sistemelor de formare ini郡ial< 群i continu<, precum 群i a celor de 
evaluare, la acestea; existen郡a în mediul educa郡ional a mentalit<郡ii potrivit c<reia directorul este 
unicul r<spunz<tor pentru evolu郡ia 群colii – în ciuda specifica郡iilor legale privitoare la rolul 
Consiliului de Administra郡ie sau la atribu郡iile autorit<郡ilor publice locale; absen郡a preg<tirii în 
management – general sau specific domeniului educa郡iei - a membrilor consiliilor de administra郡ie 
din 群coli ; absen郡a unei delimit<ri clare a drepturilor 群i responsabilit<郡ilor care revin autorit<郡ii 
publice locale – în ceea ce prive群te managementul 群colii – sau a sanc郡iunilor ce decurg din 
neîndeplinirea acestora; absen郡a unor baze de date colectate coerent 群i consecvent, care s< permit< 
fundamentarea politicilor manageriale pe dovezi, precum 群i lipsa competen郡elor directorilor de 
群coli de a interpreta aceste date, pentru a le folosi în îmbun<t<郡irea procesului decizional; 
dificult<郡ile în atingerea indicatorilor de performan郡< institu郡ional<, derivate din lipsa unei 
autonomii reale a institu郡iei privind selec郡ia resursei umane sau utilizarea resurselor financiare sau 
materiale; lipsa unui profil adecvat de competen郡e al  persoanelor care ocup< func郡ii de conducere 
în unit<郡ile de înv<郡<mânt. 

Obiectivul reformei 

O1. Unit<郡ile de înv<郡<mânt vor beneficia de un management mai eficient 群i o autonomie crescut<. 
Reforma guvernan郡ei va cre群te capacitatea, la nivel de unitate de înv<郡<mânt, de a implementa toate 
reformele propuse pentru educa郡ie.  

Implementare 

Ministerul Educa郡iei va realiza o analiza sistemica a functionarii guvernantei sistemului de 
educatie, prin implicarea unui corp de exper郡i. Analiza va reprezenta baza restructur<rii 
administra郡iei  sistemului 群i a stabilirii noului cadru de management al sistemului preuniversitar,  
în condi郡iile unei autonomii sporite a 群colilor. Analiza va contine un set de recomand<ri de 
restructurare sistemica 群i un plan de m<suri pentru opera郡ionalizarea acestora. Cre群terea calit<郡ii 
actului educa郡ional 群i atingerea obiectivelor de înv<郡are propuse în 群coli depind de mediul de st
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formare din acestea, deci implicit de managementul 群colar. Exist< tot mai multe dovezi c< 
managementul 群colar are un impact puternic asupra rezultatelor educa郡ionale. În România, 
directorii 群colilor au atribu郡ii mai ales administrative, practic< înlocuit< în majoritatea statelor 
OCDE cu un management axat preponderent pe atribu郡ii cu impact direct asupra con郡inutului 
procesului educa郡ional. Directorii moderni ai unit<郡ilor de înv<郡<mânt trebuie s<-群i asume o serie 
de roluri de conducere, inclusiv definirea obiectivelor unit<郡ii de înv<郡<mânt, urm<rirea lec郡iilor la 
clas<, pentru a oferi sfaturi pe care cadrele didactice le pot utiliza pentru a-群i consolida practica, 
sprijinirea dezvolt<rii profesionale 群i colaborarea cu cadrele didactice 群i p<rin郡ii în vederea 
îmbun<t<郡irii procesului de înv<郡are al elevilor. Pentru a îmbun<t<郡i calitatea educa郡iei prin 
modernizarea 群i transformarea managementului 群colar, se va alc<tui un Plan de m<suri de 
reformare a guvernan郡ei, care va include, printre altele, si : 

A. Dezvoltarea de standarde pentru managementul 群colar 

- Identificarea de competen郡e cheie necesare managerilor 群colari necesare pentru buna organizare 
a procesului educa郡ional 

- Reflectarea specificului local 群i/sau regional în formarea managerilor 群colari. 

- Dezvoltarea capacit<郡ii de implementare efectiv<, prin dezvoltarea de instrumente de evaluare a 
performan郡ei. 

B. Înt<rirea selec郡iei ini郡iale 群i a form<rii managerilor 群colari 

- Crearea unui model de selec郡ie a managerilor 群colari 

- Dezvoltarea de programe de formare pentru manageri 群colari centrate pe crearea unei calific<ri 
distincte de lider/manager 群colar, care s< fie definit< de achizi郡ia unor competen郡e relevante. 

C. Dezvoltarea profesional< continu< a managerilor din educa郡ie prin crearea unui cadru 
divers de experien郡e de formare pentru managerii 群colari. 

D. Dezvoltarea unei re郡ele de 60 群coli în care se va pilota noul management descentralizat. 

Pornind de la analiza func郡ional< a sistemului educa郡ional în ansamblu, Ministerul Educa郡iei va 
reorganiza ISJ-urile, pentru a le eficientiza activitatea 群i pentru a permite o mai bun< colaborare 
între acestea 群i conducerea unit<郡ilor de înv<郡<mânt preuniversitar. Aceast< reorganizare, cumulat< 
cu nevoia profesionaliz<rii managementului institu郡iilor de înv<郡<mânt preuniversitar de stat, prin 
separarea procesului administrativ de cel educa郡ional, prin metodologii de evaluare 群i examinare a 
managerilor din educa郡ie 群i training specializat, va conduce la cre群terea capacit<郡ii manageriale de 
r<spuns la toate tipurile de provoc<ri ap<rute 群i va cre群te rezilien郡a sistemului. Obiectul pilot<rii 
celor 60 群coli îl constituie intervenYii educaYionale inovative, modele curriculare şi de carier< 
didactic<, practici inovative care pun în valoare viziuni şi practici profesionale experimentate şi 
împ<rt<şite, cu impact asupra şcolii ca organizaYie, care învaY<: a) elemente inovative la nivel de 
curriculum (noi modele/tipuri de teste/subiecte/itemi din structura examenelor/evalu<rilor st
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naYionale, modalit<Yi de organizare/predare-înv<Yare a unor discipline de studiu din trunchiul 
comun, o nou< disciplin< în oferta de curriculum la decizia şcolii, o nou< disciplin< de studiu care 
propune abord<ri transversale, alte documente curriculare care necesit< calibrare); variante de 
organizare a programului şcolar de predare-înv<Yare; c) modalit<Yi de dezvoltare profesional< a 
cadrelor didactice sau de evoluYie în carier<;strategii didactice, resurse educaYionale, inclusiv din 
domeniul înv<Y<rii de tip blended learning/online; intervenYii inovative în domeniul 
managementului şcolar şi al dezvolt<rii culturii organizaYionale; modalit<Yi de evaluare a 
rezultatelor şcolare; intervenYii inovative bazate pe date de cercetare psihosocial<, pentru 
integrarea optim< în comunitate, pe piaYa muncii şi în societate, în general; abord<ri inovative şi 
tendinYe de dezvoltare a ştiinYelor educaYiei.  Criteriile de selecYie pentru 群colile pilot  vor avea în 
vedere, în primul rand, la o structur< instituYional< adecvat< aplic<rii tipului de intervenYie stabilit 
de Ministerul EducaYiei; resurse umane calificate/specializate în raport cu intervenYia pilotat<; la 
un proiect de strategie de pilotare şi plan de acYiune care s< reflecte: 

- viziunea unit<Yii de înv<Y<mânt cu privire la intervenYia care urmeaz< a fi pilotat<; 

- analiza de nevoi la nivelul unit<Yii de înv<Y<mânt, care va evidenYia motivaYia acesteia de a se 
implica în intervenYia pilotat<, inclusiv punctele tari, oportunit<Yile şi beneficiile pentru elevi etc.; 

- analiza implicaYiilor etice şi modalit<Yile prin care se asigur< respectarea drepturilor copilului, 
conform legislaYiei în vigoare, în acord cu codul de etic< şi conduit< al unit<Yii; 

- modalit<Yile de evaluare a calit<Yii educaYiei (intern< şi/sau extern<); 

- analiza riscurilor de implementare şi a planului de management al riscurilor. 

 Implementare  

I. Stabilirea standardelor profesionale pentru managerii 群colari  de c<tre ME va permite dezvoltarea 
unui sistem  deschis de selec郡ie a directorilor, în care 群colile au un rol fundamental de decizie 
(implicând to郡i beneficiarii comunit<郡ii 群colare – elevi, profesori, p<rin郡i, parteneri) prin 
descentralizarea selec郡iei managerilor educa郡ionali, iar contractul de management este supus 
negocierii în func郡ie de nevoile 群i specificul fiec<rei unit<郡i de înv<郡<mânt. Standardele 
profesionale manageriale vor fundamenta un  management eficient al informa郡iei 群i al resurselor 
umane 群i financiare, corelat cu obiectivele locale, cu politicile na郡ionale (de sistem) 群i cu 
recomand<rile/practicile educa郡ionale interna郡ionale. Corpul profesional al managerilor 
educa郡ionali va fi responsabil 群i de asigurarea calit<郡ii managementului educa郡ional, inclusiv de 
monitorizarea, evaluarea 群i respectarea principiilor etice 群i a conduitei deontologice a managerilor 
educa郡ionali. Reformarea politicilor de resurse umane / recrutare a managerilor educa郡ionali  se va 
realiza etapizat prin: 1. Revizuirea metodologiei de concurs pentru directori / de ocupare a func郡iei 
de rector astfel încât s< se coreleze cu metodologia de evaluare a managerilor educa郡ionali 群i s< 
contribuie la cre群terea atractivit<郡ii func郡iei de director/rector în rândul profesioni群tilor. Selec郡ia se 
va face pe baza evalu<rii competen郡elor (definite în baza unor standarde na郡ionale de competen郡e) 
precum 群i a verific<rii îndeplinirii obligativit<郡ii de parcurgere a programelor de formare ini郡ial<; st
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2. Flexibilizarea criteriilor de intrare în corpul managerial se va realiza concomitent cu degrevarea 
managerilor educa郡ionali de norma didactic<, dar cu men郡inerea obliga郡iei ca printre 
responsabilit<郡ile directorului de studii s< se numere acea de a participa pentru observare la ore 群i 
de a contribui, astfel, la îmbun<t<郡irea lor permanent<; 3. Reformarea traseului profesional al unui 
manager educational cu definirea unui sistem de dezvoltare profesional<. 4. Instituirea unui sistem 
de monitorizare 群i evaluare periodic< a politicilor din domeniul managementului educa郡ional 群i de 
îmbun<t<郡ire a acestora pe baza dovezilor (atât pentru înv<郡<mântul preuniversitar, cât 群i pentru cel 
universitar. 

II. Conform OM 4811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinYare, organizare şi 
funcYionare a unit<Yilor de înv<Y<mânt preuniversitar cu statut de unit<郡i pilot, în cazul aplic<rii 
unor inovaYii cu grad mare de complexitate la nivelul curriculumului naYional (de exemplu, planuri-
cadru de înv<Y<mânt noi, programe şcolare noi etc.) este necesar< o planificare a implement<rii 
intervenYiei educaYionale pilotate pentru un întreg ciclu de înv<Y<mânt.Propunerea de pilotare a 
intervenYiei educaYionale/proiectului de cercetare educaYional< va include o analiz< a impactului 
demersului propus asupra profilului de formare al absolventului programului, precum şi o analiz< 
a elementelor comune pentru unit<郡ile pilot şi unit<Yile din înv<Y<mântul de mas<, astfel încât s< se 
asigure şanse egale tuturor elevilor la examene/evalu<ri naYionale şi s< se asigure condiYiile minime 
care ar putea permite transferul de la o unitate pilot c<tre o unitate de înv<Y<mânt de mas< pe 
parcursul derul<rii proiectului sau la finalul acestuia. 

Beneficiari vizaМi 

Unit<郡ile de înv<郡<mânt preuniversitar de stat, inspectoratele 群colare jude郡ene, membrii Consiliilor 
de administra郡ie. 

Riscuri Кi soluМii  

Risc: Rezisten郡a la schimbare a sistemului 

Solu郡ie: Realizarea analizei modalit<郡ii de r<spuns a guvernan郡ei actuale, pentru a eviden郡ia 
specificul problemelor 群i provoc<rilor diferite. 

Risc Întârzieri în aplicarea m<surilor din cadrul Planului de cre群terea capacit<郡ii administrative a 
institu郡iilor cu rol în guvernan郡a sistemului de educa郡ie 

Solutie: O planificare coerenta a etapelor aplicarii masurilor de reforma. 

Perioada de realizare:  2021-2023. 
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I18. M<suri de sprijin pentru reformarea guvernantei 群i asigurarea unui management de 
calitate la nivelul unit<郡ilor de înv<郡<mânt preuniversitar 

Provoc<ri adresate 

Pandemia a afectat profund educaYia şi a agravat inechit<Yile sociale existente. Conform studiului 
UNICEF, Crearea unor sisteme de educaYie reziliente în contextul pandemiei de COVID-19: 
Considerente pentru factorii de decizie de la nivel naYional, local şi de unitate şcolar<, 群colile nu 
sunt doar un loc pentru educaYie academic<, ci şi pentru înv<Yarea abilit<郡ilor sociale şi emoYionale, 
interacYiune şi sprijin social. Închiderea şcolilor nu numai c< a perturbat procesul de educaYie a 
copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul 群colii, sprijin pentru bun<stare şi referire la servicii 
medicale şi sociale de baz<. Provocarea care îi aşteapt< pe profesori, directori de şcoli, responsabili 
din sistemul de educaYie şi factori de decizie de la nivel local şi naYional este semnificativ<. Dac< 
nu se va face faY< acestei provoc<ri, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunit<郡ilor 群i 
societ<郡ilor la un nivel mai larg se va resim郡i pe tot parcursul vie郡ii, atât din punct de vedere social, 
cât şi economic.  

De群i cadrul normativ legal permite înc< din 2011, pân< în prezent în România nu a existat nicio 
pilotare a politicilor publice cu impact real în domeniul educa郡ional. Ca urmare a acestui fapt, 
ajustarea politicilor publice s-a f<cut cu efect direct asupra tuturor beneficiarilor, ducând la 
bulversarea sistemului, din cauza lipsei de predictibilitate. Ineficien郡a actualului curriculum 
na郡ional este sus郡inut< 群i de datele ob郡inute de România la test<rile PISA din anul 2018. Conform 
Organiza郡iei pentru Cooperare 群i Dezvoltare Economic<, România se afl< sub media statelor care 
particip< la PISA, decalajele fiind de 59 de puncte la citire 群i matematic< 群i de 63 de puncte la 
群tiin郡e. Astfel, în acest moment analfabetismul func郡ional în rândul elevilor de 15 ani este de 44%, 
marcând o cre群tere cu 5% fa郡< de anul 2015. 

Obiective 

O1. Îmbun<t<郡irea rezilien郡ei sistemului educaYie, prioritate maxim< pentru construirea unui 
înv<郡<mânt mai bun, care sa se adapteze noilor provoc<ri. 

O2. Pilotarea unui nou model centrat pe oferta curricular< a fiec<rei 群coli pilot în parte (curriculum 
oferit de 群coal<, alc<tuit din trunchi comun 群i curriculum la decizia elevilor din oferta 群colii), în 
acord cu valorile, profilul absolventului, competen郡ele-cheie 群i ariile de înv<郡are definite de 
Ministerul Educa郡iei, precum 群i a unui nou model de carier< didactic<, proiectat pe op郡iuni 
orizontale echivalente, începând cu anul 群colar 2022-2023. 

Implementare 

I. În vederea cre群terii capacit<郡ii sistemului de management al sistemului de educa郡ie si cre群terea 
autonomiei 群colilor va fi elaborat un plan de m<suri. Planul va operationaliza recomand<rile 
rezultate din analiza functionala sistemica. st
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II. Pe baza recomand<rilor planului se va concepe un program de formare pentru directori, 
managerii 群colari 群i inspectorii cu func郡ii de conducere, pentru profesionalizarea managementului 
educa郡ional. Formarea inspectorilor cu func郡ii de conducere 群i a managerilor 群colari va urm<ri 
promovarea unor elemente de leadership 群i management institu郡ional, financiar 群i de resurse 
umane, de administra郡ie 群i de legisla郡ie, pentru a contribui la dezvoltarea capacit<郡ii institu郡iei de 
înv<郡<mânt pe care o conduc de a cre群te performan郡elor elevilor pentru profesionalizarea 
managementului eficient al informa郡iei 群i al resurselor umane 群i financiare, vizând dezvoltarea 
institu郡ional<. Programul de formare 群i coaching pe management pentru manageri 群i inspectorii cu 
func郡ii de îndrumare 群i control va urm<ri în mod special crearea acelor competen郡e necesare 
administr<rii sistemului de educa郡ie într-un mediu descentralizat, prin intermediul furnizorilor 
acredita郡i de formare profesional< se va derula cu exper郡i în HR, o perioad< de un an 群i jum<tate. 

III.Re郡eaua creata a 群colilor pilot  va permite aplicarea noilor arhitecturi curriculare, a unor proiecte 
de cercetare educa郡ional<, în conformitate cu documentele strategice sectoriale, fiind coordonat< 
de Ministerul Educa郡iei prin: 

- Aplicarea mecanismelor de finan郡are care reduc inegalit<郡ile în rezultatele educa郡iei dintre elevi 
群i 群coli 群i permit 群colilor s< r<spund< rapid nevoilor în schimbare. 

- Reformarea mecanismelor de asigurare a calit<郡ii, inclusiv a cadrelor de autoevaluare 群i de 
monitorizare a performan郡ei. 

- Profesionalizarea profesiei didactice, inclusiv prin integrarea sistematic< a tehnologiei, programe 
actualizate 群i abord<ri de evaluare, disponibilitatea infrastructurii 群i a unui sprijin adecvat pentru 
elevii defavoriza郡i 群i cei cu nevoi speciale.  

În vederea cre群terii capacit<郡ii sistemului de management al sistemului de educa郡ie 群i cre群terea 
autonomiei 群colilor va fi elaborat un Plan de m<suri care va operationaliza recomand<rile rezultate 
din analiza func郡ional< sistemic< 群i va stabili etapele pilot<rii în 60 群coli a unor arhitecturi 
curriculare. Unit<郡ile de înv<郡<mânt cu statut de unit<郡i pilot,  vor aplica la clas< arhitecturile 
curriculare diferite de actualele planuri cadru în vigoare, pentru a testa impactul unor modific<ri 
sistemice, cu scopul de a le ajusta, corect< 群i adapta în func郡ie de nevoi, înainte de scalare acestora. 
Şcolile-pilot sunt selectate de c<tre Ministerul EducaYiei, în contextul unor intervenYii sistemice, în 
diverse domenii - curriculum, etic< şi integritate, evaluare şi examinare, combaterea şi prevenirea 
violenYei în mediul şcolar, inclusiv combaterea şi prevenirea bullying-ului, asigurarea accesului la 
educaYie prin suport alimentar, prin dispozitive electronice adecvate înv<Y<rii în sistem blended 
learning/online etc. Unit<郡ile-pilot vor func郡iona dup< noi modele de normare, salarizare 群i parcurs 
al carierei didactice, tocmai pentru a le face compatibile cu modelul curricular pilotat. Derog<rile 
de la curriculumul na郡ional 群i de la normele privind organizarea 群i func郡ionarea unit<郡ii de 
înv<郡<mânt vor fi realizate printr-un regulament, aprobat prin ordin al ministrului educa郡iei, care 
va deroga de la acte normative cu aceea群i for郡< juridic<. Lista unit<郡ilor-pilot va fi stabilit< de ME, 
pe baza op郡iunilor 群colilor implicate 群i publicat<. Pilotarea managementului descentralizat 群i a 
curriculumului adaptat în 群coli va fi monitorizat< 群i evaluat< permanent de ME, care se va asigura st
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ca participarea elevilor la interven郡ii/proiecte de cercetare educa郡ional< pilotate nu afecteaz< în 
niciun mod drepturile lor de a beneficia de acte de studiu, de a se transfera la alt< unitate de 
înv<郡<mânt, de a continua studiile sau de a participa la evalu<ri 群i examene na郡ionale. 

Ajutor de stat  

Aceast< investi郡ie nu cade sub inciden郡a ajutorului de stat, fiind vizate activit<郡i economice sau 
întreprinderi, beneficiari fiind conducerile unit<郡ilor de înv<郡<mânt preuniversitar de stat 群i 
inspectorii 群colari. 

Grup Мint<  

Conducerea unit<郡ilor de înv<郡<mânt preuniversitar de stat 群i inspectorii 群colari; pentru 
componenta de pilotare - elevi, cadre didactice din înv<郡<mântul primar 群i gimnazial, manageri 
群colari, exper郡i  în educa郡ie care pot aduce plusvaloare în dezvoltarea 群i aplicarea unui curriculum 
relevant, adaptat mediilor de înv<郡are digitale. 

Perioada de realizare a investiМiei: 2022-2026 

 

Dimensiunea verde 群i digital< a componentei  

A se vedea Anexa 2 

Respectarea principiului de a nu prejudicia semnificativ (DNSH) 

A se vedea Anexa 3. 

Milestones, targets 群i calendar  

A se vedea Anexa 2 

Finan郡are 群i costuri 

A se vedea Anexa 2 
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Partea 3  

Complementaritatea 

ｧi punerea în aplicare 

a planului 
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  3.1 Consistenｨa cp a<me iCiｨiamiｬe 

 

1 
 

3.1 CHCgigmeCｨa cp a<me iCiｨiamiｬe  
 

CpB ge iCmegdeaｻă PNRR cp gmdamegii<e epdHaeCe 
ｧi CaｨiHCa<e 

  
În conceperea PNRR s-a urm<rit asigurarea efectului de poten郡are si completare reciproc< între 
interven郡iile din PNRR 群i m<surile incluse în cadrul strategiilor 群i  planurilor interne, cu scopul de 
consolidarea a acestora din urm<. De asemenea, reformele 群i investi郡iile propuse în PNRR urm<resc s< 
asigure continuitatea reformelor din perioada anterioar< crizei sanitare, cu ad<ugarea unor angajamente 
群i m<suri noi, care corespund priorit<郡ilor actuale 群i au un caracter de sprijin reciproc<. 
 

P<aCp< NaｨiHCa< ICmegdam îC dHBeCip< ECedgiei ｧi SchiBbădi<Hd 
C<iBamice ┸┶┸┷-┸┶┹┶ はPNIESCひ 

 
În corelare cu obiectivele Strategiei na郡ionale privind schimb<rile climatice 群i cre群terea economic< 
bazat< pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2030, precum 群i cu Strategia energetic< a 
României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, PNRR con郡ine interven郡ii menite s< sprijine 
implementarea Planului Na郡ional Integrat în domeniul Energiei 群i Schimb<rilor Climatice 2021-2030. 
Versiunea actualizat< a PNIESC este în prezent în proces de avizare interministerial< în vederea 
aprob<rii acestuia. PNIESC con郡ine 5 dimensiuni de interven郡ie: decarbonare – emisiile 群i absorb郡iile 
GES 群i energie din surse regenerabile; eficien郡< energetic<; securitate energetic<; pia郡a intern< a 
energiei; 群i cercetare, inovare 群i competitivitate. Ordonarea m<surilor 群i politicilor prioritare pentru 
atingerea obiectivelor a fost efectuat< în principal pe baza mixajului interac郡iunilor dintre dimensiuni, 
având în vedere maximizarea impactului preconizat al respectivelor politici 群i m<suri. De exemplu, se 
a群teapt< ca investi郡iile pentru cre群terea eficien郡ei energetice vor avea ca impact reducerea emisiilor 
GES, cre群terea ponderii de energie regenerabil<, dar 群i diminuarea s<r<ciei energetice. Conform 
estim<rilor ce au fundamentat analiza impactului macroeconomic al PNIESC se a群teapt< ca în urma 
implement<rii acestuia se vor înregistra 群i o serie de efecte pozitive la nivel macroeconomic, asigurând 
crearea de noi locuri de munc<, îmbun<t<郡irea calit<郡ii vie郡ii, precum 群i reducerea costurilor sociale.  În 
vederea atingerii obiectivelor referitoare atingerea 郡intelor privind energia din surse regenerabile 
(SRE), în PNIESC sunt prezentate exhaustiv politicile 群i m<surile menite s< diminueze consumul de 
energie, dar 群i s< încurajeze utilizarea SRE în sectoarele relevante – înc<lzire 群i r<cire, energie electric< 
群i transporturi, maximizând astfel sinergiile dintre diferitele ac郡iuni preconizate. 
 
În corelare cu cele 5 dimensiuni de interven郡ie ale PNIESC, precum 群i cu obiectivele Strategiei 
energetice a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, în procesul de concepere a PNRR au 
fost luate în considerare urm<toarele elemente definitorii pentru contribuirea la atingerea 郡intelor 
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asumate de România prin PNIESC: 
 

 Adoptarea unei abord<ri holistice privind înl<n郡uirea energie, economie, mediu 群i schimb<ri 

climatice care s< se manifeste în strâns< corelare cu realitatea economic< a României, astfel 

încât s< nu fie afectat echilibrul macroeconomic 群i social la nivel teritorial/regional 群i 

na郡ional; 

 Restructurarea cadrului de pia郡< 群i de guvernan郡< în termeni de accesibilitate, competitivitate 

群i performan郡< a operatorilor dar 群i consumatorilor de energie;  

 Contribu郡ia la reducerea s<r<ciei energetice. 

 

Pentru a eviden郡ia poten郡ialitatea de maximizare a impactului PNRR în sinergia cu PNIESC  în tabelul 
de mai jos sunt nuan郡ate inciden郡a componentelor PNRR  în raport dimensiunile de interven郡ie ale 
PNIESC. 
 

 

Dimensiunile PNIESC  

CHCgigmeCｨa cHBaHCeCme<Hd diC PNRR cp 
diBeCgipCi<e PNIESC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. DecadbHCade – eBigii<e ｧi 
abgHdbｨii<e GES ｧi eCedgie diC 
gpdge degeCedabi<e 

               

2. EficieCｨă eCedgemică                

3. Secpdimame eCedgemică                

4. Piaｨa iCmedCă a eCedgiei                

5. Cedcemadeし iCHｬade ｧi 
cHBaemimiｬimame 

               

 

În acest sens, componentele 2, 3, 4, 5, 6 sunt concepute astfel încât s< sprijine direct îndeplinirea 
obiectivelor de decarbonare. De asemenea, componentele 9, 10 con郡in o serie de interven郡ii care vor 
contribui tangen郡ial la îndeplinirea obiectivelor de decarbonare. Componentele 4, 5 群i 6 au ca miz< 
sprijinirea obiectivelor de eficien郡< energetic<. O contribu郡ie tangen郡ial< asupra la îndeplinirii 
obiectivelor de eficien郡< energetic< o vor  avea componentele 9, 10, 12 群i 15. 
 
De exemplu, pentru atingerea nivelului de ambi郡ie cu privire la ponderea energiei din surse 
regenerabile, prin PNIESC România  群i-a propus va dezvolta capacit<郡i adi郡ionale de surse regenerabile 
de energie de aproximativ 6,9 GW comparativ cu anul 2015. De aceea, pentru realizarea acestei 郡inte, 
în componenta 6 Energii regenerabile sunt prev<zute investi郡ii menite s< contribuie la facilitarea unei 
tranzi郡ii corespunz<toare a re郡elelor electrice la noile surse de energie 群i tehnologii, dar 群i la producerea st
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flexibil< de E-SRE prin instalarea de capacit<郡i de back up pe gaze naturale în amestec cu hidrogen 
sau capacit<郡i de stocare 群i utilizarea de tehnici inteligente de management a re郡elelor electrice. În 
aceast< direc郡ie, în corelare cu abordarea PNIESC, precum 群i în vederea diminu<rii s<r<ciei energetice, 
în cadrul Componentei 6 sunt propuse interven郡ii menite s< faciliteze implementarea unor proiecte 
demonstrative pentru utilizarea hidrogenului în sectorul industrial, dar 群i a unor investi郡ii referitoare la 
construc郡ia unor re郡ele noi de transport 群i distribu郡ie de gaze naturale în mixaj cu hidrogen injectat în 
respectivele sistemele de transport/ distribu郡ie a gazelor. Utilizarea hidrogenului în calitate de 
combustibil alternativ este de asemenea propus în componenta 4 Transport sustenabil o investi郡ie 
demonstrativ< pe o linie neelectrificat< cu o cerere mare 群i poten郡ial ridicat de cre群tere (Aeroport 
Interna郡ional Henri Coand< – Bucure群ti - Pite群ti) care va implica achizi郡ia a 12 automotoare HFC. 
 
În ceea ce prive群te obiectivul de eficien郡< energetic<, în corelare cu Strategia de renovare pe termen 
lung, reformele 群i investi郡iile din cadrul componentei 3 Managementul de群eurilor vor contribui la 
atingerea acestui obiectiv dar 群i la dezvoltarea 群i promovarea  economiei circulare. Astfel, interven郡iile 
cuprinse în aceast< component< vor poten郡a atingerea 郡intei de eficien郡< energetic<, prin reducerea 
consumului de energie utilizat< în industrie, în cadrul proceselor de prelucrare a materiilor prime, a群a 
cum este prev<zut< în cadrul PNIESC. Totodat< prin implementarea acestor m<suri aferente economiei 
circulare România va contribui la procesul de dezabonare al UE  群i la îndeplinirea obiectivelor Agendei 
2030.  
 
O contribu郡ie esen郡ial< la atingerea 郡intelor de eficien郡< energetic< asumate de România prin PNIESC 
o va avea componenta 5 Valul renov<rii, prin transformarea treptat< a parcului  imobiliar public 群i 
privat, reziden郡ial 群i nereziden郡ial, cu un nivel ridicat de eficien郡< energetic< 群i decarbonat pân< în 
2030. La fel în vederea contribu郡iei la decarbonificare 群i îmbun<t<郡irea eficien郡ei energetice în cadrul 
componentei 6 este propus< un program adresat operatorilor economici din industrie 群i IMM-uri în 
vederea implement<rii m<surilor de eficien郡< energetic< propuse în urma auditurilor energetice 
obligatorii, inclusiv a instal<rii sistemelor de telegestiune a consumului de energie electric<, a înlocuirii 
群i retehnologiz<rii echipamentelor 群i a automatiz<rii sistemelor existente, a capacit<郡ilor de stocare 
inteligente cu eliberare gradual< de energie. De asemenea, în cadrul componentei 9, în consonan郡< cu 
obiectivele PNIESC,  în vederea contribuirii la îmbun<t<郡irea eficien郡ei energetice, au fost definite un 
set de interven郡ii privind implementarea unei politici de cre群tere sustenabil< pentru mediul de afaceri 
prin crearea de mecanisme de finan郡are adaptate nevoilor de dezvoltare ale companiilor, cu accent pe 
contribu郡ia la schimb<rile climatice 群i tranzi郡ia digital<. Astfel, este propus< o investi郡ie de tip 
instrument financiar „Garan郡ia de portofoliu pentru Ac郡iune Climatic<”, acesta fiind o garan郡ie de 
portofoliu plafonat</neplafonat< ca r<spuns la provoc<rile actuale ale României în sprijinirea 
investi郡iilor în sectorul eficien郡ei energetice 群i al energiilor regenerabile. De asemenea, implementarea 
componentei 10 Fondul local verde va contribui  în mod direct  atât  la îndeplinirea obiectivelor 
PNIESC privind decarbonarea 群i eficien郡a energetic< cât 群i a obiectivelor  Strategiei de dezvoltare 
teritorial< a României. 
 
Referitor la restructurarea cadrului de pia郡< 群i de guvernan郡< în termeni de accesibilitate, 
competitivitate 群i performan郡< a operatorilor dar 群i consumatorilor de energie în PNRR aceast< 
prioritate este tratat< atât în cadrul componentei 6 prin intermediul reformei privind asigurarea 
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condi郡iilor legislative pentru stimularea investi郡iilor în sectorul de producere a energiei electrice, a 
cre群terii flexibilit<郡ii Sistemului Electroenergetic Na郡ional 群i a capacit<郡ii de echilibrare a acestuia, 
precum 群i a gradului de preg<tire pentru produc郡ia descentralizat< de energie. Totodat<, în conformitate 
cu reformele structurale privind înt<rirea managementului performant al întreprinderilor de stat din 
sectorul energetic asumate în cadrul Strategiei energetice a României 2020-2030, cu perspectiva anului 
2050,  în cadrul componentei 9 este propus< reforma privind îmbun<t<郡irea cadrului procedural de 
implementare a principiilor guvernan郡ei corporative în cadrul întreprinderilor de stat.  
 
Pentru contribuirea la îndeplinirea obiectivelor opera郡ionale din PNIESC referitoare la dimensiunea de 
cercetare, dezvoltare 群i competitivitate în PNRR este propus<, în cadrul Componentei 9, o investi郡ie 
referitoare la crearea de re郡ele de sprijin a cooper<rii dintre mediul de afaceri 群i organiza郡iile de 
cercetare pe 16 domenii de importan郡< critic<. Astfel, din cele 16 domenii de importan郡a relevante din 
perspectiva atingerii obiectivelor PNIESC sunt urm<toarele domenii: economie circular<, economie 
cu emisii reduse de carbon, rezistenta 群i adaptare la schimb<rile climatice, eficienta energetic<, energie 
regenerabil<, materiale reciclate ca materii prime, transport curat, management inovator al de群eurilor, 
procese de fabrica郡ie curate.  

 

AcHddp< de aadmeCediam 
 

În cazul României Acordul de parteneriat care va acoperi ciclul de programare 2021-2027 încadreaz< 
priorit<郡ile strategice ale patru fonduri europene specifice politicii de coeziune a UE (FEDR; FSE+; 
FTJ). Fiind în etap< de actualizare ca urmare a primei itera郡ii cu serviciile Comisiei Europene, 
Acordului de Parteneriat propus de România creeaz< cadrul necesar pentru sus郡inerea sinergic< cu 
PNRR. Prin Acordul de Parteneriat România 群i asumat cele 6 obiective majore, 5 reprezentând 
obiectivele de politic< ale UE, iar cel de-al 群aselea este unul specific 群i se axeaz< pe implementarea 
Fondului pentru Tranzi郡ie Just<. În versiunea actualizat<, Acordul de Parteneriat va fi ajustat astfel 
încât s< se asigure o coordonare adecvat< între Mecanismul de Redresare 群i Rezilien郡< 群i programele 
opera郡ionale stabilite în cadrul Acordului de Parteneriat. 
 
În procesul de concepere a PNRR au fost stabilite mecanisme de coordonare astfel încât s< se evite 
suprapunerile sau redundan郡ele de interven郡ie. În cazul României monitorizarea implement<rii 
Acordului de Parteneriat 群i a PNRR va fi întreprins< de aceea群i entitate ministerial<, Ministerul 
Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene.  Acest aranjament func郡ional va permite evitarea situa郡iilor de 
suprapunere sau dublare a efortului financiar 群i, de asemenea, se va putea între郡ine facil cadrul de 
complementaritate 群i sinergie dintre PNRR 群i AP. Complementaritatea între programele opera郡ionale 
群i componentele din PNRR este descris< în cadrul urm<toarei sec郡iuni. Cu toate acestea, pentru a 
eviden郡ia poten郡ialitatea de maximizare a impactului PNRR în sinergia cu politica de coeziune 
regional<, social< 群i teritorial< a UE  tabelul de mai jos sunt nuan郡ate elementele referitoare la leg<tura 
componentelor planului raport obiectivele de politic<. 
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Obiecmiｬp< de aH<imică  

CHCgigmeCｨa cHBaHCeCme<Hd diC PNRR cp 
Hbiecmiｬe<e de aH<imică agpBame adiC AcHddp< de 
PadmeCediam  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6, O EpdHaă Bai iCme<igeCmă ｧi Bai 
cHBaemimiｬă 

               

7. O EpdHaa Bai ecH<Hgicăし cp 
eBigii gcăｻpme de cadbHC   

               

8. O EpdHaă Bai cHCecmamă                

9. O EpdHaă Bai gHcia<ă ｧi iCc<pｻiｬă                

10. O EpdHaă Bai aadHaae de 
cemăｨeCi 

               

11. FHCdp< de TdaCｻiｨie Jpgmă                

 

În cazul Fondului de Tranzi郡ie Just< care, în cazul României, va fi realizat prin diversificarea 
economic< a teritoriilor cele mai afectate de procesul de tranzi郡ie spre o economie neutr< din punct de 
vedere climatic împreun< cu m<suri de recalificare 群i incluziune active a lucr<torilor 群i a persoanelor 
aflate în c<utarea unui loc de munc<; va sprijini totodat< 群i transformarea proceselor industriale 
necesar< pentru o tranzi郡ie spre o economie neutr< 群i pentru men郡inerea sau cre群terea num<rului 
locurilor de munc< din aceste sectoare. În cadrul Raportului de 郡ar< pe anul 2020 (Anexa D, sec郡iunea 
Orientarea investi郡iilor pentru fondul de tranzi郡ie just< 2021-2027) au fost identificate 6 teritorii 
afectate în mod semnificativ de tranzi郡ia c<tre o economie neutr< din punct de vedere al emisiilor de 
gaze cu efect de ser<. Acestea sunt: Hunedoara, Gorj, Gala郡i, Mure群, Prahova 群i Dolj. În prezent, 
planurile teritoriale pentru o tranzi郡ie just< (PTTJ) sunt în proces de definitivare 群i vor prevedea 
mecanisme de corelare 群i coordonare cu componentele din PNRR. 

GadaCｨia aeCmdp miCedem 
 
În România, Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înfiin郡area unei Garan郡ii pentru 
tineret  a fost  pus< în aplicare prin Planul de Implementare a Garan郡iei pentru Tineret 2017-2020 
(PIGT 2017-2020), documentul strategic în domeniul ocup<rii tinerilor ce continu< m<surile 群i 
programele din cadrul Planului de Implementare a Garan郡iei pentru Tineret 2014-2015 (PIGT), 
elaborat ca urmare a recomand<rii men郡ionate anterior. Astfel, PIGT 2017-2020 a inclus m<suri 群i 
programe implementate de Ministerul Muncii 群i Protec郡iei Sociale, prin intermediul Agen郡iei Na郡ionale 
pentru Ocuparea For郡ei de Munc< (ANOFM), precum 群i de alte institu郡ii cu atribu郡ii în domeniu. 
Strategia Na郡ional< pentru Ocuparea For郡ei de Munc<  2021-2027 (adoptat< de Guvernul României la 
19 mai 2021), instituie noul cadru programatic privind aplicarea implementarea Garan郡iei pentru 
Tineret consolidate. Astfel, noua abordare strategic< pune accentul pe încorporarea celor 4 faze ale 
Garan郡iei pentru Tineret consolidate, respectiv: cartografierea, informarea, preg<tirea 群i oferta propriu-
zis<. În acest sens, direc郡ie de ac郡iune 2.1. Cre群terea ocup<rii tinerilor 群i promovarea unei ocup<ri 
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durabile, inclusiv prin implementarea Garan郡iei pentru Tineret consolidate, con郡ine un set de 7 m<suri. 
Aceste m<suri urm<resc în special dezvoltarea de sisteme de preven郡ie; înfiin郡area/ dezvoltarea de 
centre/cluburi de tineret la nivel comunitar; re郡ele de lucr<tori de tineret; ac郡iuni de cartografiere 
informare, preg<tire 群i furnizare a m<surilor de activare a tinerilor; îmbun<t<郡irea monitoriz<rii situa郡iei 
tinerilor sprijini郡i; dezvoltarea voluntariatului în rândul tinerilor; 群i asigurarea dobândirii de c<tre tineri 
a competen郡elor transversale (cu accent pe competen郡e digitale de baz<, de management al carierei, de 
comunicare 群i munc< în echip<, precum 群i competen郡e de antreprenoriat social 群i verzi). 
Prin intermediul componentelor 13 群i 15, PNRR contribuie direct la implementarea Planului de ac郡iuni 
al Strategiei Na郡ionale pentru Ocuparea For郡ei de Munc< 2021-2027. Astfel, cea mai consistent< 
contribu郡ie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Na郡ionale pentru Ocuparea For郡ei de Munc< 2021-
2027 din perspectiva implement<rii Garan郡iei pentru Tineret consolidate o are componenta 15 România 
Educat<. Astfel, reformele 群i investi郡iile propuse în cadrul acestei componente pun accentul pe 
dimensiunile de preven郡ie 群i monitorizare (de exemplu prin aplicarea în cazul înv<郡<mântului 
preuniversitare a Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educa郡ie), dobândirea de competen郡e 群i 
oferirea m<surilor de activare. În acest sens,  sunt avute în vedere interven郡ii de reform< structural< a 
sistemului, dar 群i de tactici educa郡ionale. Este avut< în vedere continuarea demersurilor de reformare 
a înv<郡<mântului în sistem dual, ceea ce va oferi o 群ans< real< la profesie, carier<, educa郡ie 群i dezvoltare 
personal< a adolescen郡ilor si tinerilor. De asemenea, constituirea unei rute profesionale complete, 
facilitat< de un bacalaureat profesional, care s< ofere elevilor oportunitatea unei rute deschise, cu acces 
direct la institu郡ii de înv<郡<mânt superior cu profil tehnic. Se urm<re群te astfel oferirea tinerilor avantajul 
ob郡inerii unei diplome 群i a unei calific<ri profesionale, care le va facilita inser郡ia rapid< pe pia郡a muncii, 
devenind absolven郡i opera郡ionali imediat 群i posesori ai competen郡elor necesare pe pia郡a muncii. 
În cadrul componentei 13 este propus< în vederea activ<rii 群i ocup<rii tinerilor NEETs o schema de 
granturi pentru înfiin郡area întreprinderilor sociale în zona rural<  cu scopul de integrare în munc< a 
tinerilor NEETs. De asemenea, componenta 7 referitoare la Digitalizare contribuie la realizarea m<surii 
privind asigurarea dobândirii de c<tre tineri, inclusiv NEETs, a competen郡elor transversale. Astfel, în 
cadrul acestei componente este propus< o schem< de granturi pentru oferirea de c<tre bibliotecile 
publice a unor programe de dezvoltare a competen郡elor digitale, de inser郡ie 群i reinser郡ie pe pia郡a muncii, 
de educa郡ie pentru s<n<tate 群i via郡< s<n<toas<, de educa郡ie financiar<.  

 

A<me gmdamegii CaｨiHCa<e de<eｬaCme 
 
Planul de redresare 群i rezilien郡< propus de România are o dubl< menire. Prima const< în atenuarea 
efectelor crizei economice 群i sociale generate de Covid-19. A doua const< în contribuirea la atingerea 
郡intelor na郡ionale în concordan郡< cu principalele strategii ale UE, precum 群i cu reformele 群i m<surile 
asumate  de România în Programul Na郡ional de Reform< în contextul Semestrului European. Astfel, 
planul valorific< fereastra de oportunitate oferit< de noul ciclu de înf<ptuire a politicilor publice la 
nivel na郡ional, ca urmare a alegerilor parlamentare din 2020, în urma c<ruia s-au stabilit priorit<郡ile de 
reform< structural< 群i sistemic< a României. PNRR contribuie astfel la implementarea agendei de 
reform< a群a cum acestea sunt definite în Programul de Guvernare pentru 2021-2024. 
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Fereastra de oportunitate pe care o valorific< PNRR se refer< 群i la faptul c< 2021 este un an de începere 
a unei noi genera郡ii de documente strategic sau de planificare. În acest sens, este de a群teptat ca PNRR 
s< aib< o contribu郡ie definitorie la atingerea 郡intelor cuprinse în cadrul acestei noi genera郡ii de strategii. 
În tabelul de mai jos este prezentat< demarcarea contribu郡iei PNRR la  implementarea celor mai 
relevante strategii, cu men郡iunea c< marea majoritate dintre acestea sunt în proces de avizare în vederea 
adopt<rii. 
 

 
DHcpBeCmp< gmdamegic gap de 
a<aCificade 

CHCgigmeCｨa cHBaHCeCme<Hd diC PNRR cp 
dHcpBeCme<e gmdamegice gap de a<aCificade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

12. Smdamegia CaｨiHCa<ă aeCmdp 
deｻｬH<madea dpdabi<ă a RHBâCiei 
2030   

               

13. P<aCp< CaｨiHCa< iCmegdam îC 
dHBeCip< eCedgiei ｧi 
gchiBbădi<Hd c<iBamice ┸┶┸┷-
┸┶┹┶ はPNIESCひ 
Smdamegia eCedgemică a RHBâCiei 
2020-┸┶┹┶し cp aedgaecmiｬa 
aCp<pi ┸┶┻┶ はSERひ 

               

14. Smdamegia CaｨiHCa<ă a <Hcpidii 
2018 - 2030                  

               

15. Smdamegia CaｨiHCa<ă de deCHｬade 
ae medBeC <pCg は┸┶┸┶-┸┶┻┶ひ 
aeCmdp gadijiCidea aadcp<pi 
CaｨiHCa< de c<ădidi deｻideCｨia<e ｧi 
CedeｻideCｨia<eし amâm apb<ice câm 
ｧi adiｬameし îCmd-pC aadc iBHbi<iad 
cp pC Ciｬe< didicam de eficieCｨă 
eCedgemică ｧi decadbHCam aâCă 
îC 2050 

               

16. Smdamegia de deｻｬH<made 
medimHdia<ă a RHBâCiei はSDTRひ 
2018-2035                 

               

17. Smdamegia CaｨiHCa<ă de 
BaCageBeCm a< digcp<pi <a 
iCpCdaｨii ae medBeC Bedip ｧi 
<pCg 

               

18. Smdamegia fHdegmiedă CaｨiHCa<ă 
2018-┸┶┸┽ ｧi P<aCp< CaｨiHCa< de 
cHCmabi<iｻade a aădpdi<Hd aeCmdp 
RHBâCia aeCmdp adiBa aediHadă 
de aCgajaBeCm は┸┶┸┷-┸┶┸┻ひ 

               st
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19. Smdamegia CaｨiHCa<ă ｧi P<aCp< de 
acｨipCe aeCmdp cHCgedｬadea 
biHdiｬedgimăｨii 

               

20. Smdamegia CaｨiHCa<ă de 
gegmiHCade a deｧepdi<Hd はSNGDひ 

               

21. Smdamegia CaｨiHCa<ă de 
deｻｬH<made a ecHmpdigBp<pi - 
cHCmeｲmし ｬiｻipCe ｧi Hbiecmiｬe - 
2019-2029 

               

22. P<aCp< iCｬegmiｨiHCa< aeCmdp 
deｻｬH<madea iCfdagmdpcmpdii de 
mdaCgaHdm aeCmdp aediHada 
2020-2030 

               

23. Smdamegia CaｨiHCa<ă de 
deｻｬH<made a iCfdagmdpcmpdii 
fedHｬiade ┸┶┸┷-2025 

               

24. Smdamegia CaｨiHCa<ă de 
cedcemadeし deｻｬH<made ｧi iCHｬade 
2021-┸┶┸┽ はSNCDIひ 

               

25. Smdamegia CaｨiHCa<ă aeCmdp 
Hcpaadea fHdｨei de BpCcă ┸┶┸┷-
2027 

               

26. Smdamegia CaｨiHCa<ă aeCmdp 
iCc<pｻipCea gHcia<ă ｧi dedpcedea 
gădăciei aeCmdp aediHada ┸┶┸┷-
2027 

               

27. Smdamegia CaｨiHCa<ă aeCmdp 
adHmecｨia ｧi adHBHｬadea 
ddeampdi<Hd cHai<p<pi aeCmdp 
aediHada ┸┶┸┷-2027 

               

28. Smdamegia CaｨiHCa<ă adiｬiCd 
adHBHｬadea ega<imăｨii de ｧaCge 
ｧi de mdamaBeCm îCmde feBei ｧi 
bădbaｨi ｧi adeｬeCidea ｧi 
cHBbamedea ｬiH<eCｨei 
dHBegmice aeCmdp aediHada 
2021-2027 

               

29. Smdamegia GpｬedCp<pi RHBâCiei 
de iCc<pｻipCe a cemăｨeCi<Hd 
dHBâCi aaadｨiCâCd BiCHdimăｨii 
dHBe ┸┶┸┷-2027 
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30. Smdamegia CaｨiHCa<ă adiｬiCd 
ddeampdi<e aedgHaCe<Hd cp 
diｻabi<imăｨi ┸┶┸┷-2027 

               

31. Smdamegia de digima<iｻade a 
edpcaｨiei diC RHBâCia ┸┶┸┷-
2027 

               

32. Smdamegia adiｬiCd BHdedCiｻadea 
iCfdagmdpcmpdii edpcaｨiHCa<e 
2017-2023 

               

33. Smdamegia CaｨiHCa<ă de aa<iaｨie ｧi 
Smdamegia CaｨiHCa<ă de găCămame 

               

34. P<aCp< CaｨiHCa< de acｨipCe 
aeCmdp iBa<eBeCmadea 
aCgajaBeCme<Hd agpBame adiC 
PadmeCediamp< aeCmdp H 
GpｬedCade Degchigă 

               

35. Smdamegia adiｬiCd fHdBadea 
adHfegiHCa<ă aeCmdp 
adBiCigmdaｨia apb<ică ┸┶┸┶-
2027 

               

36. Smdamegia CaｨiHCa<ă îC dHBeCip< 
aH<imicii de miCedem ┸┶┸┷-2027 

               

37. Smdamegia NaｨiHCa<ă adiｬiCd 
AgeCda Digima<ă aeCmdp RHBâCia 
- aHgm ┸┶┸┶ 

               

 

Detalierea  modului în care este asigurat< consisten郡a, coeren郡a, complementaritatea 群i sinergia  dintre 
interven郡iile incluse în PNRR 群i politicile publice definite în cadrul documentelor strategice sau de 
planificare pentru urm<toarea perioad< este asigurat< în sec郡iunile introductive ale fiec<rei 
componente, precum 群i în cele referitoare la principalele provoc<ri, obiective 群i de descriere a 
reformelor 群i investi郡iilor. 
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3.2 Complementaritatea 

 

Complementaritatea dintre fondurile Politicii de Coeziune, alte programe 群i instrumente ale 
Uniunii 群i Mecanismul de redresare 群i rezilien郡< este stabilit< prin regulamentele UE, cu condi郡ia 
ca acest sprijin s< nu acopere acelea群i costuri. Se impune men郡inerea unei cooper<ri strânse între 
autorit<郡ile de management 群i structurile responsabile pentru implementarea PNRR, în vederea 
asigur<rii respect<rii principiului complementarit<郡ii, precum 群i a evit<rii dublei finan郡<ri. 

 
Principalele interven郡ii finan郡ate prin fondurile structurale 群i de investi郡ii 2021-2027, alte ini郡iative ale 
UE (REACT-EU, Fondul pentru Tranzi郡ie Just<, Orizont Europa, InvestEU etc.), 群i Mecanismul de 
redresare 群i rezilien郡< trebuie s< asigure sinergia dintre investi郡iile care vor avea un impact de 
durat< asupra productivit<郡ii 群i rezilien郡ei economiei statelor membre. În vederea asigur<rii 
complementarit<郡ii 群i a evit<rii dublei finan郡<ri, principiile de demarcare dintre interven郡iile 
similare ale fondurilor ce acoper< o multitudine de domenii (ex. investi郡ii publice, infrastructur<, 
utilit<郡i publice, competitivitate, digitalizare etc.) se pot referi în principal, dar nu exclusiv, la divizia 
urban/ rural, scopul interven郡iei, sectorul vizat. Prin asigurarea complementarit<郡ii dintre fondurile 
Politicii de Coeziune, alte programe 群i instrumente ale Uniunii 群i Mecanismul de redresare 群i rezilien郡< 
se urm<re群te atingerea acoperirii teritoriale în ceea ce prive群te tipul investi郡iilor, beneficiari 
poten郡iali 群i utilizarea celor mai eficiente mecanisme de implementare. 

Planul Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡< este, de asemenea, conceput pentru a func郡iona în 
concordan郡<, complementaritate 群i cooperare cu noul Acord de Parteneriat pentru pentru perioada de 
programare 2021-2027 a fondurilor ESI, precum 群i cu programele sale sectoriale 群i regionale. 

A群a cum a fost men郡ionat în proiectul Acordului de Parteneriat pentru 2021-2027, pentru ca resursele 
s< fie utilizate astfel încât s< serveasc< în cel mai bun mod intereselor României, principiul 

complementarit<郡ii cere ca fondurile s< nu fie utilizate izolat, ci 郡inând seama de alte instrumente 
de finan郡are na郡ionale sau europene. 

Acest lucru înseamn< c< pentru ac郡iunile înrudite sau consecutive se coreleaz< fonduri din mai 
multe surse, cu evitarea dublei finan郡<ri sau adopt<rii unor scheme de investi郡ii în contradic郡ie 
cu obiectivele fondurilor. Investi郡iile din fonduri 群i alte instrumente na郡ionale sau europene pot sus郡ine 
direct atingerea obiectivelor stabilite în domeniile de interes. 

Domeniile fa郡< de care exist< un puternic interes 群i în care se impune o abordare complementar< 
atât a fondurilor europene, cât 群i a programelor na郡ionale cu cele regionale acoper< toate obiectivele 
de politic< 群i sunt legate de: cercetare/ dezvoltare/ inovare, digitalizare, competitivitate/ 
antreprenoriat, utilizarea eficient< a resurselor prin cre群terea eficien郡ei energetice 群i sc<derea 
emisiilor de gaze cu efect de ser<, economie circular<, infrastructur< verde, conectivitate, 
educa郡ie 群i aspecte sociale. 

Astfel, pentru a veni în întâmpinarea prevederilor Regulamentului CE privind prevederile comune 
(CPR) privind complementaritatea 群i pentru a asigura o utilizare cât mai eficient< a fondurilor st

iri
pe

su
rs

e.r
o



3. 2 Complementaritatea  
 

2 
 

europene, România a propus în programele opera郡ionale 2021-2027 o serie de interven郡ii 
concepute în mod integrativ pentru a aborda aspectele identificate în Recomand<rile Specifice 
de 軍ar< 群i a veni în întâmpinarea principalelor provoc<ri 群i nevoi de dezvoltare identificate la 

nivel na郡ional în strategiile elaborate pentru diverse domenii de interven郡ie. 

De asemenea, parte din aceste interven郡ii vor fi finan郡ate 群i din Planul Na郡ional de Redresare 群i 
Rezilien郡<, cu asigurarea complementarit<郡ii interven郡iilor atât în procesul de programare a 

componentelor PNRR, cât 群i în procesul de implementare. 

Structura viitoarelor Programe Opera郡ionale 2021-2027 consolideaz< 群i completeaz< proiectele 
sprijinite prin PNRR pentru optimizarea utiliz<rii tuturor fondurilor europene alocate 

României. Acest lucru prezint< o relevan郡< deosebit< pentru domeniile în care investi郡iile care trebuie 
ini郡iate cu finan郡are în cadrul PNRR ar putea beneficia într-o etap< ulterioar< de sprijin în cadrul FC, 
FEDR, FSE+ 群i FTJ, pentru a asigura impactul acestora pe termen lung. 

În România, conform legisla郡iei în vigoare, în gestionarea fondurilor europene sunt implicate 
urm<toarele entit<郡i: 

 Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene, în calitate de coordonator al autorit<郡ilor de 

management 群i al organismelor intermediare; 

 Autorit<郡i de management aferente fiec<rui program opera郡ional; 

 Organisme intermediare ce au preluat parte din responsabilit<郡ile autorit<郡ilor de 

management în anumite domenii de interven郡ie; 

 Consilii pentru Dezvoltare Regional<, care analizeaz< 群i aprob< strategia 群i programele de 

dezvoltare regional<; 

 Autoritatea de audit din cadrul Cur郡ii de Conturi a României; 

 Ministerul Finan郡elor, în calitate de autoritate de certificare 群i plat<. 

Prin OUG nr. 155/2020 privind unele m<suri pentru elaborarea Planului Na郡ional de Redresare 群i 
Rezilien郡< necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 群i nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare 群i rezilien郡<, Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene a 

fost mandatat coordonator 群i responsabil cu procesul de elaborare 群i negociere a PNRR cu 
Comisia European<. 

Cadrul institu郡ional de coordonare, gestionare 群i control a fost completat prin Hot<rârea 
Guvernului nr. 889/2020 privind organizarea 群i func郡ionarea MIPE, prin care s-au prev<zut atribu郡iile 
necesare privind atât procesul de elaborare, negociere, modificare, monitorizare 群i evaluare a 
implement<rii documentelor de programare post 2020, a Planului Na郡ional de Redresare 群i 
Rezilien郡<, a programelor finan郡ate prin fondurile europene structurale 群i de investi郡ii 2014-2020 群i 
post 2020, precum 群i coordonarea procesului de programare, negocierea, monitorizare 群i 
implementare a fondurilor din cadrul Mecanismului de redresare 群i rezilien郡<. Pentru 
consolidarea sistemului de management 群i control al PNRR a fost organizat< o structur< distinct< în 
cadrul Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene, Direc郡ia General< Management Mecanism de 
Redresare 群i Rezilien郡<, cu atribu郡ii de coordonare a cadrului 群i mecanismelor institu郡ionale de 
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elaborare a PNRR, precum 群i de gestionare, monitorizare 群i raportare a mecanismului de 
implementare 群i mecanismului financiar al PNRR. 

Reprezentând institu郡ia public< central< responsabil< pentru coordonarea asisten郡ei financiare 
nerambursabile acordate României de Uniunea European< pentru perioada de programare financiar< 
2021-2027, Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene de郡ine rolul principal 群i esen郡ial, prin 

mecanismele de coordonare orizontal< reglementate legislativ 群i administrativ, pentru 
asigurarea sinergiei interven郡iilor selectate în cadrul PNRR, programe opera郡ionale 群i regionale, 
respectiv din alte surse de finan郡are pentru a r<spunde nevoilor identificate, precum 群i de evitare a 
dublei finan郡<ri. Acest proces este realizat astfel prin coordonarea orizontal< de c<tre MIPE a 
structurilor de management, precum 群i prin comasarea în cadrul MIPE atât a majorit<郡ii autorit<郡ilor 
de management pentru programele opera郡ionale, precum 群i a structurii cu rol de elaborare 群i gestionare 
a PNRR. 

Pentru a asigura o abordare unitar< 群i coordonare interinstitu郡ional< în acest proces, Ministerul 
Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene a implicat cabinetul prim-ministrului, Administra郡ia Preziden郡ial<, 
vice-premierul coordonator, Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Dezvoltare 
Durabil< din cadrul Guvernului, precum 群i ministerele de linie în domeniul c<rora sunt prev<zute 
activit<郡i 群i proiecte în PNRR. Astfel, s-a urm<rit asigurarea complementarit<郡ii 群i sinergiilor PNRR 
cu alte tipuri de fonduri, precum 群i alinierea acestuia la obiectivele, priorit<郡ile 群i recomand<rile 
de politic< 群i reform< ale altor documente strategice na郡ionale (Programul Na郡ional de Reform<, 
Programul de Convergen郡< al României, Programul de Guvernare al României), precum 群i ale 

strategiilor elaborate pe domenii de interven郡ie de c<tre ministerele de linie (transport, 
digitalizare, educa郡ie, s<n<tate etc.), corespunz<toare componentelor PNRR. 

În vederea asigur<rii eficien郡ei 群i eficacit<郡ii procesului de reform< sus郡inut prin PNRR, se va înfiin郡a 
un Comitet Interministerial PNRR, coordonat de un pre群edinte 群i un vicepre群edinte, respectiv 
prim-ministrul 群i ministrul investi郡iilor 群i proiectelor europene, care va avea în componen郡<: 
MIPE, MF, coordonatorii de reform< (ministerele de linie). Comitetul, care se va întruni trimestrial, 
va avea printre atribu郡ii delimit<rile de finan郡are între PNRR 群i fondurile aferente politicii de coeziune. 
Stabilirea acestor delimit<ri va fi realizat< inclusiv prin participarea la reuniunile comitetului a 
responsabililor de programe opera郡ionale din cadrul politicii de coeziune, asigurându-se astfel 
premisele stabilirii modului în care finan郡<rile provenite din diferite surse pot fi complementare. 

Nominalizarea autorit<郡ilor publice în calitate de coordonatori de reform< contribuie la 
responsabilizarea entit<郡ilor desemnate pentru derularea procesului de elaborare a documentelor 
programatice, inclusiv pentru ini郡ierea 群i implementarea m<surilor privind înt<rirea capacit<郡ii 
administrative necesare exercit<rii acestor func郡ii. 

De asemenea, alte structuri care pot contribui la asigurarea complementarit<郡ii PNRR cu alte tipuri de 
fonduri, la nivel regional, sunt Consiliile pentru Dezvoltare Regional<, instituite prin Legea nr. 
315/2004 privind dezvoltarea regionala în România. Consiliile sunt organisme deliberative, care sunt 
constituite 群i func郡ioneaz< pe principii parteneriale la nivelul fiec<rei regiuni de dezvoltare, în scopul 
coordon<rii activit<郡ilor de elaborare 群i monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regional<. 
Acestea îndeplinesc atribu郡ii care permit analiza complementarit<郡ii între diverse fonduri 
alocate/utilizate la nivel regional. st
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Se au în vedere urm<toarele m<suri subsecvente mecanismului de asigurare 群i monitorizare a 

complementarit<郡ilor 群i sinergiilor dintre cele dou< surse de finan郡are, MFF 2021-2027 群i PNRR: 

 Includerea pe agenda Comitetului pentru Coordonarea 群i Managementul Acordului de 

Parteneriat 2021-2027 a unui subiect cu caracter permanent pe aceast< problematic<. 

Acest Comitet are în componen郡< reprezentan郡i la nivel decizional din autorit<郡ile publice 
centrale, care au în responsabilitate politicile publice sectoriale, autorit<郡ile de management, 
precum 群i reprezentan郡i din mediul academic 群i societatea civil<. Comisia European< poate 
avea statut de invitat permanent în cadrul acestui Comitet, cu rol de observator. 

 Înt<rirea func郡iei Comitetelor de Monitorizare ale Programelor Opera郡ionale, prin includerea 

cu statut de membru/observator permanent a structurilor responsabile de realizarea 

reformelor asumate în PNRR, complementare cu investi郡iile din Programele Opera郡ionale. 

 Întrunirea Comitetului Interministerial pentru coordonarea 群i monitorizarea particip<rii 

României la Programele 群i Ini郡iativele gestionate centralizat de c<tre Comisia European<. 

Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene are atribu郡ia de coordonare metodologic< 群i 
monitorizare a particip<rii României la programele 群i ini郡iativele europene gestionate 
centralizat de c<tre Comisia European<. 

În sprijinul Comitetului exist< Grupurile Tehnice de Lucru (GTL), pe domenii de activitate, 
care au ca scop maximizarea particip<rii României la programele 群i ini郡iativele europene 
gestionate centralizat de c<tre CE. La GTL particip<, în calitate de observatori sau invita郡i, 
reprezentan郡i ai mediului de afaceri, ai societ<郡ii civile, agen郡ii de dezvoltare regional<, 
beneficiari 群i exper郡i din diferite domenii de activitate, al<turi de reprezentan郡ii Punctelor 
Na郡ionale de Contact/Punctelor Locale aferente domeniului respectiv. 

 Includerea pe agenda Comitetului Interministerial pentru Achizi郡ii Publice a unui subiect pe 

aceast< problematic<, în func郡ie de necesitatea fluidiz<rii mecanismului de implementare a 

PNRR sau alte situa郡ii conexe. 

Aceast< structur< interministerial<, alc<tuit< din principalele institu郡ii cu rol în domeniul 
achizi郡iilor publice, va asigura coordonarea 群i coeren郡a procesului de implementare a 
reformelor în domeniu, în acord cu m<surile strategice na郡ionale. 

În felul acesta, Agen郡ia Na郡ional< pentru Achizi郡ii Publice beneficiaz< de sprijin la nivel 
politic 群i tehnic pentru dezvoltarea func郡iilor 群i politicilor în sistemul de achizi郡ii publice în 
leg<tur< direct< cu cerin郡ele de pia郡< 群i în acord cu directivele europene în materie 

Între institu郡iile care fac parte din Comitet se num<r< Consiliul Na郡ional pentru Solu郡ionarea 
Contesta郡iilor, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Consiliul Concuren郡ei, Agen郡ia 
Na郡ional< de Integritate sau Oficiul Na郡ional pentru Achizi郡ii Centralizate, ministerele de 
resort 群i Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene. Cu statut de invita郡i permanen郡i, vor 
participa 群i reprezentan郡ii Consiliului Superior al Magistraturii, ai Cur郡ii de Conturi 群i 
Autorit<郡ii de Audit sau Departamentul pentru Lupt< Antifraud< 群i Ministerul Justi郡iei. 
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COMPLEMENTARITATEA PNRR CU PROGRAMELE 

OPERAȚIONALE ┸┶┸┷ - ┸┶┸┽ 
 

COMPONENTA ┷さ Sistemul de management al apei 

 
Ac郡iunile propuse în PNRR sunt complementare cu tipurile de investi郡ii propuse prin Programul 
Opera郡ional Dezvoltare Durabil< (PODD). Complementaritatea cu PNRR este asigurat< prin ac郡iuni 
suplimentare care vin în completarea celor finan郡ate din PNRR dar 群i prin ac郡iuni similare sau foarte 
apropiate, care necesit< o mai mare finan郡are fie pentru îndeplinirea angajamentelor derivate din 
conformarea la anumite directive europene, fie pentru a acoperi o nevoie stringent<, care dac< nu e 
acoperit< poate impieta asupra mediului si asupra calit<郡ii vie郡ii. 

În ceea ce prive群te sectorul de ap< 群i canalizare, PODD nu finan郡eaz< investi郡ii în localit<郡i sub 2000 
de locuitori, PNRR asigurând astfel complementaritatea interven郡iilor astfel încât s< fie adresate toate 
nevoile de dezvoltare. Totu群i, pentru conformarea cu Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei 
destinate consumului uman şi Directiva nr. 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate 
sunt necesare, conform unui Raport BERD 2018, peste 13 miliarde de euro pentru ap< uzat< 群i de 9 
miliarde de euro pentru ap< potabil<. Prin urmare, este necesar< finan郡area investi郡iilor în ora群e peste 
2000 loc. atât din PNRR, cât 群i din PODD (care realizeaz< investi郡iile prin Operatorii regionali de ap<) 
群i din Programul Na郡ional Strategic (PNS) care finan郡eaz< investi郡iile în infrastructura de ap< 群i ap< 
uzat< în mediul rural la scar< mic< (aglomer<rile 2.000-10.000 l.e) care nu sunt arondate unui operator 
regional de ap<. Aceste interven郡ii din PODD sunt complementare cu interven郡iile din PNRR destinate 
localit<郡ilor sub 2000 locuitori 

Toate m<surile propuse prin PNRR pentru sectorul de ap< 群i ap< uzat< sunt complementare 
interven郡iilor prev<zute a fi realizate în cadrul PODD 群i totodat< contribuie la obiectivele strategice ale 
sectorului 群i anume atingerea 郡intelor de conformare, cre群terea sustenabilit<郡ii operatorilor regionali 群i 
asigurarea accesului la ap< 群i canalizare pentru popula郡ia vulnerabil<. Astfel: 

Prin PODD sunt realizate toate investi郡iile aferente sistemelor regionale de ap<-canal în aglomer<rile 
mai mari de 2000 l.e., în timp ce 

Prin PNRR se acord< finan郡are – în completare - doar pentru finalizarea/ extinderea re郡elelor existente 
din aglomer<rile de peste 2000 l.e. dotate cu sta郡ii de epurare, cu scopul de a fi colectate toate apele 
uzate 群i de a se asigura un grad de conformare cât mai ridicat la nivel na郡ional pân< în 2026. În acest 
caz, complementaritatea cu proiectele regionale de ap< 群i canalizare finan郡ate prin POIM 2014 – 2020 
群i PODD 2021-2027 va fi verificat< la nivel de proiect de investi郡ii, pentru fiecare investi郡ie propus<, 
printr-un protocol care va fi încheiat între MMAP 群i MIPE (similar Protocol MIPE-MADR 2014- 
2020). 

Investi郡iile pentru aglomer<rile sub 2000 l.e. 群i m<sura de sus郡inere a conect<rii familiilor şi persoanelor 
singure cu venituri reduse la sistemul public de alimentare cu ap< şi de canalizare propuse prin PNRR 
sunt complementare ac郡iunilor prev<zute prin PODD . st
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Ac郡iuni comune sunt necesare 群i pentru evitarea riscului de inunda郡ii, care este foarte mare în România, 
având în vedere diversitatea hidrologic<, dar 群i schimb<rile climatice. Costurile generate de riscul la 
inunda郡ii se ridic< la aproximativ 3,7 miliarde de euro 群i sunt necesare investi郡ii majore în reabilitarea 
群i modernizarea barajelor, atât din PNRR, cât 群i din PODD. 

Par郡ial complementare sunt 群i ac郡iunile care sprijin< cre群terea eficacit<郡ii prognozelor 群i avertiz<rilor 
meteorologice. 

În cadrul PODD se finan郡eaz< combaterea riscului de secet< 群i combaterea riscului de eroziune costier<, 
priorit<郡i care nu se reg<sesc în PNRR, fiind asigurat< astfel complementaritatea la nivel de domeniu 
finan郡at. 

În ceea ce prive群te managementul inunda郡iilor, se asigur< complementaritatea interven郡iilor în 
infrastructur< la nivel de tip de interven郡ii, având în vedere c< prin PNRR sunt adresate priorit<郡ile de 
reabilitare 群i interven郡ii pe termen scurt, care r<spund riscurilor majore imediate, iar prin PODD se vor 
finan郡a proiecte integrate care cuprind cu prioritate componente de infrastructur< verde 群i r<spund unor 
priorit<郡i de reabilitare pe termen mediu. Investi郡iile în echipamentele care vizeaz< realizarea 
cadastrului apelor, dotarea administra郡iilor bazinale cu utilaje de interven郡ie, modernizarea sistemelor 
de desecare – drenaj sunt complementare echipamentelor achizi郡ionate la nivel de proiect PODD 群i cu 
echipamentele PODD care vizeaz< avertizarea riscului de secet<. 

Au fost identificate sinergii 群i complementarit<郡i între Programul LIFE 2021-2027 群i Pilonul I – 
Tranzi郡ia Verde al Planului Na郡ional de Relansare 群i Rezilien郡<, având în vedere c< obiectivul general 
al programului LIFE 2021-2027 este de a contribui la tranzi郡ia c<tre o economie circular< curat<, 
eficient< din punct de vedere energetic, cu emisii sc<zute de dioxid de carbon 群i rezistent< la 
schimb<rile climatice, inclusiv prin tranzi郡ia c<tre energia curat<, precum 群i la protejarea 群i 
îmbun<t<郡irea calit<郡ii mediului 群i la oprirea 群i inversarea declinului biodiversit<郡ii, contribuind la 
dezvoltarea durabil<. Programul Comunitar LIFE domeniul Mediu, subprogramul „Economia circular< 
群i calitatea vie郡ii” este complementar cu Componenta I.1. din PNRR “Managementul apei”. Acesta 
sprijin< solu郡ii inovative privind tratarea 群i epurarea apelor uzate or<群ene群ti precum 群i privind 
reducerea pierderilor de ap< 群i reducerea exfiltra郡iilor din infrastructura de ap< 群i ap< uzat<, sprijinind 
群i completând ac郡iunile prev<zute în cadrul ”Componentei I.1. Managementul apei”, ambele programe 
contribuind la asigurarea unei gestion<ri eficiente a apei, la atingerea 郡intelor asumate de România în 
acest sector 群i la cre群terea calit<郡ii vie郡ii. 

 
 

COMPONENTA ┸さ ÎBaădpdiB RHBâCia ｧi adHmejăB 
biHdiｬedgimamea 

 
Conservarea biodiversit<郡ii – Atât PNRR cât 群i PODD finan郡eaz< Planuri de Management pentru arii 
protejate Natura 2000 群i ecosisteme degradate. 

Re郡eaua Natura 2000 în România are 606 situri: 435 Situri de ImportanY< Comunitar< (SCI)-uri şi 171 
Situri de ProtecYie Special< Avifaunistic< (SPA-uri), ceea ce reprezint< 22,8% din suprafaYa teritoriului 
na郡ional. În prezent sunt aprobate doar 300 de planuri de management pentru sit-urile Natura 2000 
(pentru 215 SCI 群i 85 SPA), din cele 606 necesare. st
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Majoritatea Planurilor de Management pentru arii protejate Natura 2000 au fost elaborate în perioada 
2011 – 2016, având o valabilitate de 5 ani. Astfel, acestea vor necesita o actualizare, iar realizarea 
acesteia va resurse financiare suplimentare celor din PODD. 

Prin urmare, având în vedere c< nevoia identificat< este mai mare decât sprijinul oferit prin PODD 
pentru acest domeniu, complementaritatea este realizat< astfel: 

PNRR – finan郡eaz< reactualizarea planurilor de management natura 2000/planurilor de ac郡iune pentru 
specii, pentru toate tipurile de habitate, ecosisteme degradate aferente paji群tilor, zonelor acvatice 群i 
dependente de ap<; 

PODD – finan郡eaz< elaborarea de noi planuri de management/implementare Planuri de management 
natura 2000/planuri de ac郡iune pentru specii, pentru toate tipurile de habitate, implementarea planurilor 
de management, investi郡ii in ecosisteme degradate, cu excep郡ia paji群tilor, zonelor acvatice 群i 
dependente de ap<. 

Programul LIFE 2021-2027, domeniul Mediu, subprogramul „Natur< 群i biodiversitate” este 
complementar cu Componenta I.2 din PNRR „Împ<durim România 群i protej<m biodiversitatea”. 
Proiectele strategice de protejare a naturii 群i ac郡iunile demonstrative vizând restaurarea habitatelor, în 
special în zonele protejate Natura 2000 din cadrul subprogramului Natur< 群i biodiversitate din 
programul LIFE 2021-2027 sunt sinergice 群i complementare ac郡iunilor de elaborare 群i/sau actualizare 
a Planurilor de management pentru arii protejate 群i ac郡iunilor de instituire a unor obiective 群i m<suri 
de conservare clar definite pentru situri, dar 群i ac郡iunilor de prevenire, combatere 群i gestionare a riscului 
de deteriorare a fondului forestier dezvoltate pentru a cre群te rezilien郡a României la schimb<rile climatice 
prin captarea carbonului în cadrul Componentei I.2. “Împ<durim România 群i protej<m biodiversitatea”. 

 
 

COMPONENTA ┹さ MaCageBeCmp< deｧepdi<Hd 
 
În ceea ce prive群te managementul de群eurilor, având în vedere c< economia circular< este un deziderat 
major al tranzi郡iei c<tre energia verde, iar Raportul de 郡ar< (2020) precizeaz< c< gestionarea de群eurilor 
continu< s< fie o provocare major< pentru România, având în vedere rata sc<zut< de reciclare a 
de群eurilor municipale (14%) 群i ratele ridicate de depozitare a de群eurilor (70%), sunt necesare ac郡iuni 
simultane din ambele programe pentru a determina o schimbare real< în acest domeniu. 
Complementaritatea PODD cu investi郡iile din PNRR este realizat< prin investi郡iile privind dezvoltarea, 
modernizarea 群i completarea sistemelor de management integrat al de群eurilor municipale la nivel de 
jude郡 sau la nivel de ora群e / comune, prin: 

completarea sistemelor de management integrat al de群eurilor municipale (pentru SMID-uri 群i pentru 
localit<郡i neasociate) precum 群i a infrastructurii de gestionare a de群eurilor provenite de la popula郡ie la 
nivel de jude郡 sau la nivel de ora群e/comune; 

dezvoltarea de “insule ecologice”, digitalizate, pentru colectarea selectiv< a de群eurilor la nivel local. 

instala郡ii de tratare/reciclare de群euri colectate separat în vederea atingerii 郡intelor de reciclare din 
pachetul economiei circulare; st

iri
pe

su
rs

e.r
o



3. 2 Complementaritatea  
 

8 
 

PNRR finan郡eaz< proiectele noi aflate în preg<tire 群i care nu sunt depuse în POIM + proiecte noi cu 
accent pe componenta de colectare separat<. Beneficiari: ADI-uri + UAT individuale. Aceast< m<sur< 
de investi郡ii va fi implementat<, în principal, prin achizi郡ii centralizate la nivel na郡ional. 

PODD finan郡eaz< proiectele fazate (partea f<r< depozitare 群i incinerare, ci numai partea de economie 
circular<) + proiecte noi, cu accent pe tratare a de群eurilor colectate separat. Beneficiari: ADI-uri. 

Prin POTJ se va acorda sprijin pentru IMM-urile care prin activitatea lor contribuie la ac郡iunile de 
prevenire a gener<rii de de群euri 群i reducerea cantit<郡ii acestora, precum 群i ac郡iuni de cre群tere a 
reutiliz<rii eficiente 群i recicl<rii acestora. 

În domeniul calit<郡ii aerului, investi郡ii sunt prev<zute atât în PNRR cât 群i în PODD. 
Complementaritatea investi郡iilor este asigurat<, ambele tipuri de investi郡ii contribuind la analiza datelor 
privind calitatea aerului la nivel na郡ional 群i raportarea acestora la organismele europene. 

Prin PNRR se vor finan郡a analizoare pentru determinarea Black Carbon, sta郡ii pentru determinarea 
nivelului de radioactivitate 群i de zgomot, în timp ce prin PODD se vor finan郡a interven郡ii/m<suri privind 
dotarea ReYelei Na郡ionale de Monitorizare a Calit<Yii Aerului (RNMCA) cu echipamente noi pentru 
dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), particule în suspensie 
(PM10 şi PM2.5), benzen (C6H6), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), benzo(a)piren., 
compu群i organici volatili- COVnm, amoniacului – NH3. 

Programul LIFE 2021-2027, domeniul Mediu, subprogramul Economia circular< 群i calitatea vie郡ii este 
complementar cu Componenta I.3. din PNRR “Managementul de群eurilor”. Ac郡iunile pentru 
demonstrarea de bune practici, solu郡iile 群i abord<rile integrate în tematica tranzi郡iei spre o economie 
circular< prin gestionarea eficient< a de群eurilor, din cadrul subprogramului Economia circular< 群i 
calitatea vie郡ii din programul LIFE 2021-2027 sunt sinergice 群i complementare ac郡iunilor prev<zute în 
cadrul Componentei I.3. “Managementul de群eurilor”, ambele programe contribuind la asigurarea 
protec郡iei resurselor naturale 群i a s<n<t<郡ii umane. În ceea ce prive群te calitatea vie郡ii, subprogramul 
LIFE, în leg<tur< direct< cu ac郡iunile de cercetare 群i inovare realizate prin Orizont Europa, asigur< 
transferul de cuno群tin郡e 群i ac郡iuni de informare pentru controlul polu<rii mediului din surs< agricol< 群i 
reducerea gazelor cu efect de ser< 群i consolidarea leg<turilor dintre agricultur<, produc郡ia alimentar< 群i 
silvicultur<, în scopul unei gestion<ri mai bune a mediului 群i schimb<rilor climatice. 

 
COMPONENTA ┺さ TdaCgaHdm gpgmeCabi< 

 
PO Transport (POT) finan郡eaz< interven郡iile prin care se va asigura recuperarea decalajelor de 
dezvoltare în domeniul infrastructurii de transport. 

PO Transport 群i PNRR finan郡eaz< investi郡ii atât în sistemul feroviar cât 群i în sectorul rutier, pentru care 
exist< o mare nevoie de finan郡are. Demarcarea în domeniul rutier este realizat< prin stabilirea clar< a 
secYiunilor de autostr<zi 群i variantele ocolitoare finan郡ate din PNRR. 

În ceea ce prive群te sectorul de c<i ferate, demarcarea este realizat< prin stabilirea clar< a investi郡iilor 
în infrastructur< finan郡ate din PNRR. 

Materialul rulant este finan郡at din ambele instrumente, iar demarcarea se va realiza pe durata 
implement<rii. st
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În ceea ce prive群te transportul naval, complementaritatea este asigurat<, având în vedere ca prin POT 
se va finan郡a infrastructura portuar< 群i eliminarea punctelor critice pentru naviga郡ie pe Dun<re 群i 
cre群terea eficien郡ei transportului naval pe canalele navigabile ale Dun<rii, iar prin PNRR se va finan郡a 
o investi郡ie pentru 群enalul navigabil al Dun<rii maritime constând într-o drag< maritim< autopropulsat<. 

Demarcarea investi郡iilor din cele dou< programe pentru construirea de noi magistrale/ modernizare de 
metrou 群i achizi郡ia de trenuri de metrou se va realiza în procesul de implementare, respectiv demarcare 
pe num<r de sta郡ii, având în vederea contribu郡ia la schimb<ri climatice 群i achizi郡ia materialului rulant 
din PNRR. 

POR-urile finan郡eaz< investi郡iile în drumuri jude郡ene, desc<rc<ri autostrad<, conectivitatea la re郡eaua 
CORE TEN-T, centuri ocolitoare, etc, interven郡ii similare cu cele din PNRR. Având în vedere nevoia 
mare de finan郡are la nivel regional 群i alocarea insuficient< din aceast< prioritate, acest tip de investi郡ii 
trebuie finan郡ate din ambele programe. Având în vedere c< PNRR identific< concret drumurile pentru 
care se finan郡eaz< aceste investi郡ii, se poate face o demarcare clar< între PNRR 群i POR-uri. 

Au fost identificate complementarit<Yi cu Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE), în sensul 
în care obiectivul principal al MIE este de a promova punerea în aplicare a proiectelor care contribuie 
la completarea ReYelei TEN-T. 

În cazul investiYiilor în transport menYionate mai sus, se are în vedere, f<r< a se suprapune investiYiile, 
sprijinul acordat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei pentru a asigura complementaritatea 
şi conexiunile optime ale diferitelor infrastructuri locale, regionale, naYionale şi europene. 

Totodat<, instrumentul financiar InvestEU contribuie la finanYarea investiYiilor în infrastructur< 
durabil< şi este complementar cu acYiunile finanYate prin PNRR. 

 
 

COMPONENTA ┻さ FHCdp< aeCmdp Va<p< deCHｬădii  
 
Investi郡iile în eficien郡a energetic< a cl<dirilor 群i/sau consolidarea seismic< a cl<dirilor sunt finan郡ate 
din POR-uri, POTJ, dar 群i din PNRR. 

Astfel prin PNRR se finan郡eaz< instituirea unui fond „renovation wave” (valul renov<rii) care s< 
finan郡eze adecvat, printr-un program de investi郡ii, lucr<ri de îmbun<t<郡ire a fondului construit existent: 

cl<diri reziden郡iale multifamiliale - renovarea energetic< moderat< sau aprofundat< a cl<dirilor 
multifamiliale; consolidarea seismic< 群i renovarea energetic< moderat< sau aprofundat< a cl<dirilor 
multifamiliale; 

cl<diri publice ale autorit<郡ilor sau institu郡iilor publice centrale 群i locale din domeniile administra郡ie 
public<, justi郡ie, cultur<, s<n<tate, ordine public< 群i securitate na郡ional<; 

cre群terea eficien郡ei energetice a cl<dirilor istorice. 

POR vizeaz< investi郡iile în cl<dirile reziden郡iale 群i publice (sedii administrative, cl<diri publice care 
deservesc servicii publice) în vederea asigur<rii/cre群terii eficien郡ei energetice, inclusiv m<suri de 
consolidare structural< în func郡ie de nivelul de expunere 群i vulnerabilitate la riscurile identificate 群i 
m<suri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie. st
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Demarcarea interven郡iilor PNRR-POR se va face în implementare, pe baza unor criterii clare, eventual 
o demarcare poate fi regimul de în<l郡ime al cl<dirii (ex. PNRR – cl<dirile P+4, POR – cl<dirile peste 
P+4). 

Prin PNRR sunt prev<zute investi郡ii cu formarea profesional< a for郡ei de munc< din construc郡ii, atât a 
profesioni群tilor cu studii superioare, cât 群i a lucr<torilor care realizeaz< efectiv lucr<rile de construc郡ii, 
astfel încât s< poat< fi respectate reglement<rile privind renovarea energetic< a cl<dirilor. 

Aceste interven郡ii sunt complementare celor furnizate prin POEO în cadrul Priorit<郡ii privind 
„Înv<郡area pe tot parcursul vie郡ii” – aceasta vizeaz< o serie de interven郡ii prin care se dore群te, pe de-o 
parte cre群terea calit<郡ii sistemului de formare profesional< a adul郡ilor (dezvoltarea sistemului de 
asigurare a calit<郡ii, formarea formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de ucenicie din formarea 
profesional< continu<, actualizarea/revizuirea/dezvoltarea de noi standarde ocupa郡ionale/calific<ri 
profesionale conform noilor cerin郡e ale pie郡ei muncii de încurajarea particip<rii popula郡iei la diferite 
module de formare), dar 群i diversificarea ofertei de formare în vederea cre群terii nivelului de competen郡e 
pe diferite paliere 群i care se adreseaz< în mod orizontal popula郡iei, r<spunzând unor nevoi de formare 
diverse. 

Instrumentele AsistenY< European< pentru Energie Local< şi Fondul european pentru eficien郡< 
energetic< prezint< complementarit<Yi cu acYiunile prev<zute în cadrul componentei “Valul Renov<rii” 
aferent< Pilonului I - TranziYia verde, corelat cu Pilonul IV – Coeziune social< şi teritorial< din cadrul 
PNRR prin faptul c< sprijin< m<suri de asistenY< tehnic< pentru dezvoltarea proiectelor de eficienY< 
energetic< în mediul urban, respectiv investiYii de eficientizare energetic< a cl<dirilor, investiYii în surse 
descentralizate de energie regenerabil<, inclusiv microgenerare, transport urban curat, modernizarea 
infrastructurii, cum ar fi iluminatul stradal 群i re郡elele inteligente, precum 群i investi郡iile în energii 
durabile cu poten郡ial de inovare 群i cre群tere. Programul LIFE, prin Subprogramul TranziYia c<tre energia 
curat<, prezint< complementarit<Yi cu acYiunile acoperite de cei doi piloni menYionaYi, prin faptul c< 
urm<reşte combaterea s<r<ciei energetice, reducerea polu<rii la nivel local, îmbun<t<Yirea eficienYei 
energetice, inclusiv din sectorul transportului urban, creşterea energiilor regenerabile distribuite şi 
creşterea social< favorabil< incluziunii cu efecte economice pozitive. 

Totodat< Programul Orizont Europa, Clusterul “Clim<, energie 群i mobilitate”, sprijin< ac郡iuni de 
regenerare urban< care vizeaz< cl<dirile în tranzi郡ie energetic<. Sinergiile Programului Orizont Europa 
cu Pia郡a Unic< 群i Instrumentul financiar InvestEU vor sus郡ine realizarea ac郡iunilor de dezvoltare urban< 
durabil<. Complementaritatea cu PNRR va sus郡ine proiectele de reabilitare energetic< a cl<dirilor. 

 
 

COMPONENTA ┼さ ECedgie 
 
Finan郡area procesului de tranzi郡ie c<tre resursele regenerabile de energie se realizeaz< complementar, 
astfel: 

 Prin PNRR se finan郡eaz< schema de sus郡inere de instalare a centralelor de produc郡ie energie 

electric< din surse regenerabile; 

 Prin PODD sunt vizate doar capacit<郡ile mai pu郡in exploatate (biomas<, biogaz, hidro 群i 

geotermal), precum 群i modernizarea re郡elei de transport 群i distribu郡ie a energiei electrice; 
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 Prin POTJ se vor promova investi郡ii în capacit<郡i de producere RES amplasate pe terenurile 

ce apar郡in fostelor mine sau uzine, astfel realizându-se proiecte integrate 

decontaminare/regenerare/reconversie, subsumate obiectivului de asigurare a unei tranzi郡ii 

juste prin reducerea polu<rii 群i consolidarea economiei circulare în cele 6 jude郡e beneficiare 

FTJ. 

Astfel, complementaritatea cu PNRR este asigurat< prin: delimitarea clar< a categoriei de RES 
promovate, prin specificul investi郡iilor finan郡ate (re郡ele vs. centrale) 群i prin tipul proiectului finan郡at 
(proiect RES de sine st<t<tor vs. proiect RES subsumat interven郡iilor de economie circular< în zonele 
afectate de tranzi郡ie). 

Complementaritatea în ceea ce prive群te dezvoltarea infrastructurii de distribu郡ie de gaz natural în 
combina郡ie cu hidrogen este asigurat< la nivel de regiune de implementare, prin demarcarea clar< a 
interven郡iei PNRR (regiunea Oltenia). 

Complementaritatea în ceea ce prive群te dezvoltarea de proiecte demonstrative integrate în domeniul 
hidrogenului este asigurat< prin pre-identificarea, în cadrul PNRR, a celor 4 proiecte care vor fi 
finan郡ate, urmând ca prin POTJ s< fie finan郡ate interven郡ii la nivelul celor 6 jude郡e beneficiare FTJ. 

Prin PNRR se finan郡eaz< lan郡ul industrial de produc郡ie 群i/sau reciclare a bateriilor, a celulelor si 
panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) 群i noi capacit<郡i de stocaj a energiei electrice 
în timp ce POTJ vizeaz< finan郡area parcurilor fotovoltaice amplasate pe terenurile ce apar郡in fostelor 
mine sau uzine astfel realizându-se proiecte integrate decontaminare/regenerare/reconversie. Astfel, 
complementaritatea cu PNRR este asigurat< prin diferen郡ierea tipului de proiecte finan郡ate 群i prin 
structura acestora, având în vedere c< interven郡iile promovate prin POTJ vor avea la baz< constituirea 
unui parteneriat autoritate local<- operator economic/întreprindere. 

Eficien郡a energetic< reprezint< o prioritate atât în cadrul PNRR cât 群i în cadrul PODD, având în vedere 
obiectivul de cre群tere a eficien郡ei energetice pân< în 2030 群i resursele bugetare necesare pentru 
atingerea acestui obiectiv. Complementaritatea PODD cu PNRR se va asigura având în vedere faptul 
c< PODD identific< doar întreprinderile mari, inclusiv în societ<郡ile comerciale din industrie, cu 
consumuri de peste 1.000 tep/an. 

În ceea ce prive群te IMM-urile, delimitarea se va realiza la nivelul Ghidului solicitantului PODD 
(indicându-se excluderea IMM beneficiare de PNRR). 

Complementaritatea PNRR-POTJ în ceea ce prive群te dezvoltarea infrastructurii de înc<rcare vehicule 
electrice este asigurat< la nivel de regiune de implementare, prin pre-identificarea, în cadrul PNRR, a 
proiectului care va fi finan郡at, urmând ca prin POTJ s< fie sus郡inute interven郡ii la nivelul celor 6 jude郡e 
beneficiare FTJ. 

Mecanismul pentru Interconectarea Europei 2021-2027 este complementar acYiunilor din cadrul 
PNRR, domeniul Energie regenerabil< şi infrastructur< de gaz cu hidrogen aferent Pilonului I 
“TranziYia verde” şi Pilonului III “Creştere inteligent<, durabil< şi favorabil< incluziunii”, prin faptul 
c< sprijin< investiYii în infrastructura transporturilor, energiei, respectiv electricitate şi gaz şi 
infrastructura digital< prin dezvoltarea reYelelor transeuropene şi promovarea cooper<rii 
transfrontaliere în materie de energie din surse regenerabile. Complementaritatea cu domeniul 
menYionat se realizeaz< şi prin acYiunile susYinute de Fondul de Modernizare, respectiv acYiuni ce 
vizeaz< producerea 群i utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, stocarea energiei şi 
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modernizarea sistemelor şi re郡elelor energetice pentru transportul de electricitate 群i gaz. Fondul pentru 
Inovare este, de asemenea, complementar domeniului, finanYând acYiuni legate de generarea inovatoare 
de energie regenerabil<, stocarea energiei, dezvoltarea tehnologiilor inovative cu emisii reduse de 
carbon. Mecanismul Uniunii de finan郡are a energiei din surse regenerabile completeaz< în egal< m<sur< 
acYiunile privind energia regenerabil< din PNRR prin faptul c< susYine creşterea capacit<Yilor de 
producere a energiei regenerabile prin investiYii comune ale statelor membre. 

Programul Orizont Europa sprijin< activit<Yi de cercetare şi inovare în sectorul energetic pentru o 
utilizare eficient<, durabil< şi incluziv< a energiei, iar InvestEU mobilizeaz< investiYii în capacit<Yi 
suplimentare de generare a energiei din surse regenerabile sau dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii energetice durabile şi transformarea acesteia într-o infrastructur< inteligent<. 
Complementarit<Yile acestora cu PNRR ar putea conduce la dezvoltarea sectorului hidrogen în 
România, precum şi la valorificarea oportunit<Yilor viitoare în ceea ce priveşte politicile industriale, de 
cercetare inovare şi de ocupare, şi exportul de tehnologie. 

 
 

COMPONENTA ┽さ C<Hpd gpｬedCaBeCma< ｧi gigmeBe apb<ice 
digitale 

 
Prin PNRR sunt digitalizate opera郡iunile interne la nivelul autorit<郡ilor publice centrale/institu郡iilor, iar 
prin POCIDIF se continu< introducerea conceptului de e-guvernare (evenimente din via郡a cet<郡enilor 
群i mediului de afaceri). Prin POR-uri sunt prev<zute interven郡ii la nivelul administra郡iei publice locale 
în complementaritate cu PNRR 群i POCIDIF care asigur< necesarul de investi郡ii la nivel central. 

Dezvoltarea competen郡elor digitale din PNRR (Investi郡ii pentru dezvoltarea de capacit<郡i digitale, 
construirea unui ecosistem european de educa郡ie digital< care s< includ< con郡inut, instrumente, servicii 
群i platforme, inclusiv pentru îmbun<t<郡irea accesului la înv<郡<mântul/formarea de la distan郡<, dar 群i 
dezvoltarea de capacit<郡i digitale, construirea unui ecosistem de educa郡ie digital< european) este 
complementar< cu investi郡iile din Prioritatea privind Digitalizare in educa郡ie din POCIDIF (alte 
platforme la nivel na郡ional furnizoare de con郡inut educa郡ional, solu郡ii wireless campus, laboratoare 
pentru dezvoltare competente digitale, solu郡ii pentru digitalizarea 群i centralizarea informa郡iilor din 
educa郡ie). 

Prin POR-uri sunt interven郡ii complementare orientate c<tre dezvoltarea de abilit<Yi şi competenYe 
privind adoptarea tehnologiilor avansate sau competente tehnice. 

Prin prioritatea privind „Înv<郡area pe tot parcursul vie郡ii” din POEO se asigur< cre群terea calit<郡ii 
sistemului de formare profesional< a adul郡ilor (dezvoltarea sistemului de asigurare a calit<郡ii, formarea 
formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de ucenicie din formarea profesional< continu<, 
actualizarea/revizuirea/dezvoltarea de noi standarde ocupa郡ionale/calific<ri profesionale conform 
noilor cerin郡e ale pie郡ei muncii de încurajarea particip<rii popula郡iei la diferite module de formare), dar 
群i diversificarea ofertei de formare în vederea cre群terii nivelului de competen郡e pe diferite paliere 群i 
care se adreseaz< în mod orizontal popula郡iei, r<spunzând unor nevoi de formare diverse în 
complementaritate cu interven郡iile prin PNRR prin care este vizat< înv<郡area pe tot parcursul vie郡ii a 
unor categorii specifice de beneficiari precum func郡ionarii publici, dar 群i speciali群tii în analiz< 群i design 
pentru sectorul public. st

iri
pe

su
rs

e.r
o



3. 2 Complementaritatea  
 

13 
 

Investi郡iile în digitalizarea sistemului de s<n<tate din cadrul PNRR vor fi complementare cu cele 
finan郡ate din cadrul POS. În vederea evit<rii dublei finan郡<ri, va fi realizat< o departajare a activit<郡ilor 
finan郡ate din PNRR 群i POS 

PNRR va fi complementar din perspectiva digitaliz<rii cu Programul Europa Digital< în special în 
raport cu Obiectivul specific 5 “Implementarea, utilizarea optim< a capacit<郡ii digitale 群i 
interoperabilitatea”, activit<郡ile eligibile fiind sinergice cu reformele propuse în PNRR, respectiv cloud 
guvernamental, cartea de identitate electronic<, biblioteci finan郡ate ca HUB-uri de înv<郡are 群i 
dezvoltare de aptitudini digitale. Efectuarea de coinvesti郡ii cu statele membre în echipamente, 
infrastructuri 群i know-how avansate în materie de securitate cibernetic< prin intermediul programului 
completeaz< structurile sprijinite în domeniul securit<郡ii cibernetice prin PNRR. 

 
 

COMPONENTA ┾さ RefHdBe figca<e ｧi defHdBa gigmeBp<pi de 
pensii 

 
Interven郡iile din PNRR sunt complementare cu interven郡iile din Prioritatea privind Instrumentele 
financiare din POCIDIF. 

Având în vedere reformele de îmbun<t<郡ire a administr<rii marilor contribuabili 群i de introducere a 
unui model mai transparent 群i orientat spre servicii al administr<rii taxelor din PNRR, se observ< 
sinergia acestora cu activit<郡i sus郡inute prin Programul Europa Digital<, cum ar fi activit<郡ile în ceea 
ce prive群te transformarea digital< a zonelor de interes public. Proiectele care vizeaz< implementarea, 
utilizarea optim< a capacit<郡ilor digitale sau interoperabilitatea reprezint< proiecte de interes comun. 

 
 
COMPONENTA ┿さ SpaHdm aeCmdp gecmHdp< adiｬamし cedcemadeし 
deｻｬH<made ｧi iCHｬade 

 
Referitor la domeniul CDI prin PNRR sunt sprijinite: 

 
 Program de finan郡are a organiza郡iilor de cercetare 群i a companiilor private la proiecte multi- 

郡<ri; 

 Program de mentorat Orizont Europa; 

 Sus郡inerea particip<rii RO 群i consolidarea excelen郡ei pentru o participare de succes la 

misiunile din Orizont Europa; 

 Sus郡inerea particip<rii RO 群i consolidarea excelen郡ei pentru o participare de succes la 

parteneriatele CDI din Orizont Europa; 

 Program pentru atragerea resursei umane înalt specializate din str<in<tate în activit<郡i de CDI; 

 Program pentru acordarea de granturi, posesorilor de certificate de excelen郡< primite la 

competi郡ia pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie; 
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 Înfiin郡area 群i sus郡inerea financiar< a unei re郡ele na郡ionale de 8 centre regionale de orientare în 

carier< ca parte a ERA TALENT PLATFORM; 

 Stabilirea unui Program de finan郡are a unor start-up-uri noi viabile care s< finan郡eze afaceri 

în tranzi郡ie de la idee c<tre proof-of-concept 群i minimum viable product prin apeluri 

competitive 群i competitii tematice 群i ac郡iuni specifice; 

POCIDIF - Interven郡iile vizeaz< domeniile de specializare inteligent< na郡ionale identificate prin 
Strategia Na郡ional< de Cercetare, Inovare 群i Specializare Inteligent<.Sunt sprijinite organiza郡iile de 
cercetare s< ias< în pia郡< în vederea cre群terii capacit<郡ii lor de cercetare 群i inovare 群i de transfer de 
cuno群tin郡e, inclusiv prin parteneriate cu întreprinderile. Totodat<, sunt sus郡inute interven郡iile care vor 
avea expunere european<, prin sinergii cu programe europene – HORIZON, ERA, cooperare 
transna郡ional<. 

POCIDIF propune, în special, utilizarea infrastructurilor existente 群i numai, dup< caz, investi郡ii în 
infrastructuri noi/modernizate/upgrade-uri (având în vedere dezvoltarea rapid< mai ales în domeniul 
tehnologiilor avansate care necesit< dot<ri de ultima ora în domeniul CDI, fa郡< de infrastructuri care 
au peste 10 ani vechime). 

POR – Interven郡iile vizeaz< domeniile de specializare inteligent< regionale identificate prin RIS3 
regionale. Este sustinut< dezvoltarea capacit<郡ii entit<郡ilor de inovare 群i transfer tehnologic pentru 
dezvoltarea spectrului de servicii în sprijinul transferului tehnologic 群i inov<rii si 
pregatirea/implementarea unui transfer tehnologic 群i/sau achizi郡ia de servicii de cercetare 群i preg<tire 
a transferului tehnologic de catre IMM, precum 群i dezvoltarea capacit<郡ii CDI a întreprinderilor. 
Investiti郡iile în infrastructura organiza郡iilor de cercetare este în strâns< leg<tur< cu nevoile mediului de 
afaceri. Prin POR NE, Ac郡iunea Integrarea organizatiilor CDI din sistemul na郡ional în structuri, 
parteneriate 群i proiecte de cooperare interregional< 群i interna郡ional<, aliniate domeniilor RIS3 se vor 
finanta interventiile legate de proiecte de cooperare interregionala, aderare la platforme 群i re郡ele 
interna郡ionale aliniate domeniilor RIS3 regionale în complemenatritate cu cele finan郡ate prin 
POCIDIF. 

Având în vedere necesitatea atingerii 郡intei asumate de România de alocare a cel pu郡in 2% din PIB 
pentru CDI, din care 1% din surse private 群i 1% surse publice, este promovat< complementaritatea 
PNRR 群i PO. Astfel, PNRR sprijin< participarea la proiecte multi-郡<ri 群i creaz< cadrul necesar 
particip<rii la programe europene (mentorat, centre de competen郡e, parteneriate, re郡ea na郡ional< de 8 
centre regionale), atragerea de cercet<tori pentru a cre群te masa critic< la nivel na郡ional, iar POCIF 群i 
POR se axeaz< pe trecerea rezultatelor cercet<rii în pia郡< 群i cre群terea capacit<郡ii de inovare a IMM- 
urilor. Prin PNRR sunt sprijinte start-up-urile pentru proof-of-concept, în timp ce prin POR sunt 
sprijinite IMM-urile mai pu郡in start-up-urile. Interven郡iile din POS vizeaz< domeniul s<n<t<郡ii. 
Ac郡iunile din POTJ vor putea fi detaliate pe baza planurilor teritoriale, dup< definitivarea acestora, care 
sunt parte integrant< din program. Se are în vedere asigurarea complementarit<郡ii cu interven郡iile din 
celelalte programe. 

In ceea ce prive群te mediul de afaceri, prin PNRR sunt propuse: 

 Scheme de ajutor de stat pentru transformare digital< – pentru ca un IMM s< fie finan郡at 

trebuie s< fie evaluat din punct de vedere al maturit<郡ii digitale 群i pe baza evalu<rii s< fie 

recomandate solu郡iile tehnice necesare acoperirii decalajului de digitalizare; 
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 Suplimentarea bugetului 群i orientarea schemei de ajutor de stat spre investi郡ii semnificative, 

în special în zona de inovare 群i noi tehnologii aplicate în zona de produc郡ie - Schem< ajutoare 

de stat - ai c<rei beneficiari finali sunt întreprinderi nou înfiinYate sau întreprinderi în 

activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridic<, care solicit</au primit 

acord pentru finan郡are, dup< februarie 2020, în aza schemei de ajutor de stat administrate de 

Ministerul Finan郡elor; 

 Proiect European de Interes Strategic (IPCEI) în domeniul microelectronicii 
 
 
Prin POR este vizat< digitalizarea activit<郡ilor productive ale IMM-urilor. 

Prin POEO, în Prioritatea privind Antreprenoriatul 群i economie social< – sunt prev<zute programe de 
sprijin antreprenorial (formare competen郡e, sprijin pre-post înfiin郡are, granturi înfiin郡are/ dezvoltare) 
cu scopul cre群terii ocup<rii, f<r< a avea ca o condi郡ie ca acestea s< fie inovative. Prin PNRR este creat 
cadrul institu郡ional în vederea încuraj<rii 群i dezvolt<rii start-up-urilor inovative prin oferirea 
instrumentelor necesare astfel încât s< se asigure tranzi郡ia de la idee c<tre proof-of-concept 群i minimum 
viable product, acestea reprezentând domenii de ni群e, specializate. 

Având în vedere accesul la finan郡are al IMM-urilor înc< foarte sc<zut (cauzat de fluxurile de numerar 
insuficiente 群i costuri de finan郡are ridicate, lipsa sau garan郡ia limitat< pe care acestea o puteau oferi 
b<ncilor, precum şi o cultur< antreprenorial< slab dezvoltat<, durata redus< de viaY< a IMM-urilor, din 
ce în ce mai multe IMM-uri sunt axate pe servicii, în detrimentul activit<Yilor productive) este sprijinit< 
realizarea de ac郡iuni complementare în PNRR 群i în PO. Acest lucru se realizeaz< prin sus郡inerea prin 
programele opera郡ionale a activit<郡ilor productive, inclusiv digitalizare. 

Domeniul este de asemenea complementar cu Digital Europe în domeniul finan郡<rii digitaliz<rii 
companiilor, în special cu infrastructura de protec郡ie împotriva atacurilor cibernetice. De asemenea, 
Programul InvestEU este complementar acestui domeniu pe zona finan郡<rii IMM-urilor, inclusiv în 
domeniul digitaliz<rii 群i inov<rii. Ambele surse de finan郡are ofer< garan郡ii 群i subven郡ion<ri de dobânzi 
companiilor, sc<zând astfel costul credit<rii 群i crescând gradul de bancabilitate al acestora. 

În concordan郡< cu pilonii programului Orizont Europa, PNRR a inclus o serie de reforme în sinergie 
cu programul gestionat de CE, complementare priorit<郡ilor instrumentelor EIC ACCELERATOR 群i 
GREEN DEAL. 

InvestEU este complementar cu PNRR, sub aspectul mobiliz<rii investi郡iilor publice 群i private în UE, 
contribuind la reducerea deficitului de investi郡ii înregistrat în prezent în Europa. Totodat<, instrumentul 
financiar InvestEU sprijin< finan郡area investi郡iilor în infrastructura durabil< şi este complementar cu 
ac郡iunile finan郡ate prin PNRR. 

Programul comunitar Pia郡a Unic< va îmbun<t<郡i competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM- 
urilor prin punerea la dispozi郡ie a unor m<suri care sprijin< accesul la finan郡are pentru IMM-uri, în 
complementaritate cu domeniul „Sector privat, cercetare, companii de stat” din pilonul III. st
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COMPONENTA ┷┶さ FHCdp< <Hca< aeCmdp mdaCｻiｨia ｬedde ｧi digima<ă 
 
Interven郡iile prev<zute în PNRR sunt complementare celor finan郡ate prin Politica de Coeziune 
asigurând demarcarea la nivel na郡ional/regional/local în faza de implementare a proiectelor. 

Demarcarea interven郡iilor aferente mobilit<郡ii urbane între POR-uri 群i PNRR se va realiza intr-un mod 
comprehensiv la nivelul ghidului solicitan郡ilor. De asemenea, POR finan郡eaz< piste pentru bicicli群ti la 
nivel regional, îns< PNRR se adreseaz< în special realiz<rii unor rute turistice: EuroVelo 6, Via 
Transilvanica 群i altor trasee similare, neexistând riscul unei suprapuneri teritoriale. 

Având în vedere necesitatea finan郡<rii mai multor interventii privind materialul rulant, care este finan郡at 
din ambele instrumente, demarcarea se va realiza pe durata implement<rii. 

În ceea ce prive群te trenurile metropolitane, complementaritatea investi郡iilor este realizat<, prin PNRR 
finan郡ându-se doar achizi郡ionarea de material rulant pentru c<l<toriile urbane 群i periurbane. 

Referitor la investi郡iile pentru transportul urban inteligent 群i sustenabil 群i infrastructura aferent<, exist< 
un poten郡ial risc de suprapunere care poate fi evitat prin identificarea clar< a portofoliilor de proiecte 
finan郡ate din fiecare program. Planurile de mobilitate propun nevoi de investi郡ii ridicate care doar 
cumulativ pot fi satisf<cute. Subliniem faptul c< POTJ va avea în vedere doar interven郡iile în areal 
identificat prin PTTJ în cele 6 jude郡e. 

POIDS - Având în vedere necesitatea extrem de ridicat< de asigurare a locuin郡elor sociale pentru 
popula郡ia în risc de s<r<cie, se va asigura complementaritatea interven郡iilor dintre POIDS 群i PNRR la 
nivelul implement<rii programelor. 

Ac郡iunile finan郡ate prin Programul MIE – Transport în sinergie cu programele comunitare Orizont 
Europa, clusterul “Clim<, energie 群i mobilitate”, Programul Europa Digital< 群i Instrumentul financiar 
InvestEU vizeaz< mobilitatea inteligent< 群i durabil<, tehnologii 群i inov<ri pentru servicii de transport 
public, digitalizare servicii publice, infrastructur< pentru combustibili alternativi 群i infrastructur< 
edilitar< armonizat< cu infrastructur< verde-albastr<. În complementaritate cu PNRR se vor sus郡ine 
implementarea conceptului de Smart City, cu cl<diri nZEB, infrastructura verde-albastr<, transportul 
public inteligent, serviciile publice digitalizate 群i cre群terea calit<郡ii vie郡ii. 

 
 

COMPONENTA ┷┷さ TpdigB ｧi cp<mpdă 
 
Atât PNRR, cât 群i PORurile vor finan郡a cele 2 sectoare, respectiv cultura si turismul, ce vor fi 
departajate la nivel de implementare. 

POCIDIF va finan郡a interven郡ii în domeniul digitaliz<rii în cultur<, respectiv e-patrimoniu, e-film, e- 
audienta 群i vor fi complementare cu cele din PNRR. 

POIDS va furniza investi郡ii la nivel local pentru DLRC-uri (Dezvoltarea Local< plasat< sub 
Responsabilitatea Comunit<郡ii), asigurându-se astfel complementaritatea 群i sinergia cu celelalte 
programe. st
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Programul Europa Creativ< în sinergie cu Programele Pia郡a Unic<, Erasmus+, Orizont Europa, Europa 
Digital< 群i Cet<郡eni, Egalitate, Drepturi 群i Valori vor sus郡ine cooperarea la nivel european în domeniul 
diversit<郡ii culturale 群i al patrimoniului cultural. Programul Pia郡a Unic< va sprijini turismul 群i va 
încuraja dezvoltarea talentelor creative în sectorul cultural. Programul Erasmus+ va sus郡ine cooperarea 
dintre institu郡ii 群i organiza郡ii active în domeniul form<rii profesionale pentru a face fa郡< provoc<rilor 
legate de pia郡a muncii în turism 群i restaurare obiective de patrimoniu. Sinergia cu Programul Orizont 
Europa, clusterul „Cultur<, creativitate 群i societate favorabil< incluziunii” va oferi resursele pentru noi 
abord<ri 群tiin郡ifice care pot îmbun<t<郡i conservarea patrimoniului cultural. Programul Europa Digital< 
va asigura continuarea activit<郡ilor legate de strategia #Digital4Culture. Sinergia cu Programul 
Cet<郡eni, Egalitate, Drepturi 群i Valori va crea leg<turi strânse în domeniile identit<郡ii europene, 
valorilor 群i patrimoniului cultural. În mod complementar cu PNRR va fi finan郡at< redresarea sectorului 
cultural prin relansarea activit<郡ilor culturale dup< perioada de pandemie coronavirus, cu simplificarea 
accesului la finan郡are. 

InvestiYiile şi reformele propuse în domeniile turism şi cultur< sunt proiectate atât în sinergie şi 
complementaritate reciproc< cât şi cu programele Pia郡a Unic<, Europa Digital<, Orizont Europa şi 
Europa Creativ< în scopul asigur<rii unui proces accelarat de tranziYie verde şi digital< prin combinarea 
durabilit<Yii ecologice, economice şi sociale, ce conduc atât la relansare cât şi la rezilienYa acestor 
domenii. 

 
 

COMPONENTA ┷┸さ SăCămame 

 
PO S<n<tate (POS) este programul prin care vor fi finan郡ate o mare parte a interven郡iilor necesare în 
domeniul s<n<t<郡ii, domeniu prioritar la nivel na郡ional. PNRR reprezint< o oportunitate de realizare a 
reformelor 群i investi郡iilor prin interven郡ii complementare 群i uneori similare, în func郡ie de necesit<郡ile 
sectoarelor c<rora li se adreseaz<. 

Dezvoltarea resurselor umane din domeniul s<n<t<郡ii. M<surile prev<zute în cadrul PNRR la aceast< 
activitate sunt complementare cu cele de tip FSE+ prev<zute în cadrul POS, formarea personalului 
targetat în PNRR urmând a fi realizat< din cadrul POS ( eg. Personalul existent 群i viitor din asisten郡a 
medical< primar< 群i comunitar<, personalul existent 群i viitor din asisten郡a medical< ambulatorie, 
personalul existent 群i viitor din asisten郡a medical< spitaliceasc<, personalul existent 群e viitor din 
domeniul s<n<t<郡ii publice, etc). 

De asemenea, în cadrul investi郡iei PNRR 2.3 Investi郡ii în infrastructura destinat< pacientului critic 
neonatal, diagnostic<rii precoce, preven郡iei, tratamentului antenatal/neonatal 群i postnatal, sunt 
prev<zute realizarea centrelor de formare personalului implicat în furnizarea acestor servicii medicale. 

Centrele comunitare integrate în zonele rurale 群i urbane. Investi郡iile din cadrul PNRR vor fi 
complementare cu cele din cadrul POIDS. Prioritatea „Sprijinirea comunitatilor rurale fara acces sau 
cu acces redus la servicii sociale” din POIDS finan郡eaz< Servicii comunitare integrate in 2.000 
comunitati rurale (îngrijitori pentru b<trâni, asisten郡i sociali, asisten郡i medicali, mediatori scolari + 
sprijin FEDR mici imbun<t<郡iri în cadrul comunelor), în timp ce în PNRR Componenta V.1 Fondul 
pentru Spitale - Cre群terea accesului la s<n<tate este prev<zut< Construc郡ia 群i/sau dotarea a 200 de centre 
medicale integrate în zonele rurale 群i urbane vulnerabile. st
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Interven郡iile din cadrul POS, investi郡iile de tip FEDR destinate dot<rii/moderniz<rii infrastructurii 
publice a centrelor/compartimentelor unde se furnizeaz< servicii de asisten郡< medical< comunitar<, se 
vor adresa altor tipuri de centre/compartimente care furnizeaz< acest tip de asisten郡< medical<, inclusiv 
celor care nu vor beneficia de finan郡are în cadrul POR 2014-2020 sau PNRR, în eventualitatea în care 
ca urmare a realiz<rii map<rii nevoilor, reiese faptul c< acestea nu au fost acoperite din cadrul celor 2 
surse de finan郡are. 

În vederea evit<rii dublei finan郡<ri, lista UAT-urilor/proiectelor care vor fi selectate la finan郡are în 
cadrul PNRR, va fi transmis< de c<tre Ministerul S<n<t<郡ii Ministerului Investi郡iilor 群i Proiectelor 
Europene. 

Cabinete de planificare familial<. 

Investi郡iile din cadrul PNRR destinate cabinetelor de planificare familial< sunt complementare cu 
activit<郡ile de tip FSE din cadrul POS, prioritatea „Îmbun<t<郡irea accesibilit<郡ii 群i eficacit<郡ii serviciilor 
oferite în regim ambulatoriu”, respectiv implementarea de programe de s<n<tatea reproducerii, inclusiv 
stimularea natalit<郡ii prin m<suri de suport al cuplurilor infertile. 

Dezvoltarea de caravane medicale care vor putea derula activit<郡i de screening mamar 群i pentru 
cancerul cervical în zonele cu acces limitat la servicii de asisten郡< medical< specializat<. Prin 
intermediul PNRR se va finan郡a achizitia a 10 unit<郡i mobile. În cadrul m<surilor de screening din 
cadrul POS finantate din FSE+, conform prevederilor regulamentelor europene, spitalele pot face 
achizi郡ii, în limita a 15% din valoarea FSE+ , orice m<sur< de tip FEDR. În consecint<, acestea pot 
achizi郡iona si unitati mobile de screening, costurile opera郡ionale aferente acestora fiind deja prev<zute 
în POS ca 群i activit<郡i eligibile. Complementaritatea va fi asigurat< în implementare. 

Ambulatorii/unit<郡i medicale publice 群i alte structuri publice care asigur< asisten郡< medical< 
ambulatorie. Investi郡iile din cadrul PNRR se vor adresa ambulatoriilor din cadrul listei de rezerv< 
aferente apelului POR 2014-2020 precum 群i celor respinse de la finan郡are din cadrul acestui apel ca 
urmare a neîndeplinirii criteriilor de eligibilitate precizate în ghid precum 群i a altor proiecte. 

Investi郡iile de tip FEDR prev<zute în cadrul POS vor viza alte ambulatorii care nu au beneficiat de 
finan郡are în cadrul POR 2014-2020 群i PNRR precum 群i alte structuri publice care desf<群oar< activit<郡i 
medicale de tip ambulatoriu sau care acord< asisten郡< medical< ambulatorie în conformitate cu 
prevederile art 135 din Legea 95/2006 privind (eg: ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate, 
policlinici balneare, policlinici cu plat<, dispensare TBC, laboratoare/centre de s<n<tate mintal<). 

În vederea evit<rii dublei finan郡<ri, lista UAT-urilor/proiectelor care vor fi selectate la finan郡are în 
cadrul PNRR, va fi transmis< de c<tre Ministerul S<n<t<郡ii Ministerului Investi郡iilor 群i Proiectelor 
Europene. 

Programul EU4Health 2021-2027 este complementar ac郡iunilor din cadrul PNRR pilonul V „S<n<tate 
群i rezilien郡< economic<, social< 群i institu郡ional<”, prin investi郡iile propuse în vederea îmbun<t<郡irii 
sistemului na郡ional de s<n<tate 群i cre群terea accesului la s<n<tate. Componentele PNRR sunt sinergice 
cu priorit<郡ile programului comunitar EU4Health prin investi郡iile propuse în digitalizarea sistemului 
de s<n<tate, în consolidarea sistemului na郡ional de s<natate 群i preg<tirea, prevenirea 群i r<spunsul la 
amenin郡<rile pentru s<n<tate, 

Programul Orizont Europa - Pilonul 2 este complementar ac郡iunilor din cadrul PNRR prin reformele 
群i investi郡iile propuse. 
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Totodat<, rezerva rescEU aferent< Mecanismului de protec郡ie civil< al Uniunii, prin ac郡iunile de a 
consolida r<spunsul UE la coronavirus, permite o reac郡ie mai rapid< la crizele sanitare. 

 
 

COMPONENTA ┷┹さ RefHdBe gHcia<e 
 
M<surile de acompaniament din POEO care vizeaz< participarea la educa郡ia timpurie 群i reducerea 
p<r<sirii timpurii a 群colii, contribuie totodat< la men郡inerea copiilor în familie. De asemenea, 
complementar cu cadrul legislativ în domeniul prevenirii separ<rii copilului de familie 群i reteaua centre 
de zi pentru copiii în situa郡ii de risc realizate prin PNRR, POIDS, prin interven郡iile Priorit<郡ii 4 - 
Reducerea disparit<郡ilor dintre copiii la risc de s<r<cie 群i/sau excluziune social< 群i ceilal郡i copii va 
asigura infrastructuri 群i servicii în centre de zi pentru copii 群i adolescen郡i cu comportament agresiv 
(violen郡<, agresiune etc.), furnizarea de servicii integrate în vederea dezinstitu郡ionaliz<rii: consiliere, 
orientare in cariera, dezvoltare personala si dezvoltarea de abilit<郡i de via郡a independent<, precum 群i 
Instruire (înv<郡area continu<) pentru speciali群tii care lucreaz< cu copii 群i tineri. 

De asemenea POIDS va facilita accesul copiilor s<raci la tabere creative/sportive. 

În ceea ce prive群te dezvoltarea infrastructurii în centrele de zi pentru prevenirea separ<rii copilului de 
familie, se va finan郡a din PNRR – POIDS, departajarea realizându-se in implementare. 

M<surile POIDS de sprijin pentru persoanele cu dezabilit<郡i vin în completarea cadrului legislativ 群i 
procedural creat prin PNRR pentru îmbun<t<郡irea calit<郡ii vie郡ii 群i accelerarea procesului de 
dezinstitu郡ionalizare, prin sprijinirea încadr<rii pe pia郡a muncii 群i prin acordarea de asisten郡< juridic< 
pentru persoane f<r< sau cu capacitate de exerci郡iu limitat<. De asemenea, infrastructura social< pentru 
persoanele cu dezabilit<郡i dezvoltat< prin PNRR va fi completat< prin POIDS cu centre de tip Respiro, 
cu servicii mobile pentru reabilitarea în comunitate, servicii sociale pentru persoanele cu dezabilit<郡i 
care p<r<sesc sistemul special de protec郡ie sau care doresc s< tr<iasc< independent în comunitate, 
precum 群i cu asigurarea accesului la echipamente 群i tehnologii asistive. POIDS va asigura totodat< 
instruirea speciali群tilor care lucreaz< în domeniul asisten郡ei sociale. 

Formalizarea muncii în domeniul lucr<torilor casnici 群i introducerea tichetelor de munc< pentru ace群tia 
prin PNRR vin în sprijinul ocup<rii grupurilor vulnerabile pe pia郡a muncii, complementar cu m<surile 
active de ocupare personalizate în func郡ie de nevoi oferite de POEO în cadrul Priorit<郡ii 6. 

PNRR va asigura un cadru legal coerent 群i articulat în domeniul economiei sociale, astfel încât 
structurile colaborative propuse prin POEO pentru promovarea antreprenoriatului social s< poat< 
ob郡ine rezultate benefice pentru sector. 

De asemenea, schemele de granturi pentru înfiin郡area întreprinderilor sociale vor fi orientate exclusiv 
c<tre zona rural<, economia verde 群i scalarea întreprinderilor sociale de succes, în timp ce la nivelul 
POEO interven郡ia este orizontal< 群i vizeaz< inclusiv sprijinirea întreprinderi sociale de inser郡ie pentru 
inser郡ia socio-profesionala a lucr<torilor defavoriza郡i. 

Reformele şi investiYiile incluse în PNRR sunt în sinergie 群i complementaritate cu programul Corpul 
European de Solidaritate care ofer< un r<spuns la provoc<rile societale 群i umanitare pe teren, cu accent 
deosebit pe promovarea incluziunii sociale, Programul Cet<郡eni, Egalitate, Drepturi 群i Valori prin 
promovarea incluziunii, drepturilor 群i a egalit<郡ii de 群anse, cu programul Erasmus+ prin dezvoltarea de 
competen郡e-cheie în vederea facilit<rii inser郡iei pe pia郡a muncii. 
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Alte complementarit<郡i se reg<sesc la nivelul incluziunii prin digitalizare destinate persoanelor care fac 
parte din grupurile vulnerabile (dizabilit<郡i, risc de s<r<cie, minorit<郡i etc.), precum 群i cu alte surse de 
finan郡are în cadrul InvestEU, prin obiectivul specific „Investi郡ii sociale”, respectiv prin investi郡ii în 
infrastructur< social<, structuri alternative de îngrijire a copiilor, locuin郡e pentru studen郡i 群i 
echipamente digitale, care s< fie accesibile tuturor, locuin郡e sociale accesibile, inovare social<. 

 
 

COMPONENTA ┷┺さ RefHdBa gecmHdp<pi apb<icし cdeｧmedea 
eficieCｨei jpgmiｨiei ｧi îCmădidea caaacimăｨii aadmeCedi<Hd gHcia<i 

 
Reforma administra郡iei publice, înt<rirea dialogului social 群i cre群terea eficien郡ei justi郡iei prezint< 
complementarit<郡i cu Programul Justi郡ie prin digitalizarea sistemelor 群i aplica郡iilor judiciare 群i cu 
Programul Cet<郡eni, Egalitate, Drepturi 群i Valori, Europa Digital<, ce au elemente de digitalizare în 
administra郡ia public< 群i securitate cibernetic<. 

 
 

COMPONENTA ┷┻さ RHBâCia Edpcamă 
 
În timp ce prin PNRR, se asigur< reformarea cadrului institu郡ional 群i legislativ în domeniul educa郡iei 
timpurii (metodologii, standarde pentru infrastructur< si dot<ri, formarea cadrelor didactice pentru 
educa郡ia timpurie, în special pentru nivelul 0-3 ani, pentru serviciile nou înfiin郡ate), prin POEO se vor 
elabora standarde pentru activit<郡ile psiho-pedagogice 群i suport, revizuirea standardelor ocupa郡ionale 
pentru personalul din educa郡ia timpurie 群i elaborarea standardelor profesionale pentru profesii noi. De 
asemenea, se vor realiza ghiduri de punere în practic< a noului curriculum 群i a metodelor noi de înv<郡are 
(inclusiv<, digital<, centrat< pe copil). 

Prin POEO, formarea cadrelor didactice va fi orientat< c<tre abordarea inclusiva a procesului 
educa郡ional, prin teme precum: dezvoltarea de abilit<郡i socio-emo郡ionale, abilit<郡i digitale, competen郡e 
de gândire strategic<, comunit<郡i care educ</ înva郡< etc. De asemenea, se are în vedere implementarea 
unui sistem de monitorizare a form<rii continue 群i a efectelor acesteia, prin raportare la progresul 
copiilor, îndeosebi la progresul copiilor din grupurile vulnerabile (cu dizabilit<郡i, de etnie rom<, din 
mediul rural etc.). 

Totodat<, prin POEO sunt propuse m<suri de acompaniament ce vizeaz< atât copilul cât 群i familia 
(p<rin郡i, apar郡in<tori, etc.) 

Totodat<, prin POIDS în cadrul Strategiilor DLRC pot fi dezvoltate inclusiv servicii de educa郡ie 
timpurie în condi郡iile în care Strategiile identific< astfel de nevoi. 

În vederea sc<derii riscului de p<r<sire timpurie a 群colii, PNRR va crea cadrul legal 群i institu郡ional prin 
Programul Na郡ional pentru Reducerea Abandonului 訓colar (PNRAS), iar prin POEO se va implementa 
componenta Programului care vizeaz< mecanismul de avertizare timpurie în educa郡ie privind elevii 
afla郡i în risc de abandon 群colar (MATE), abordând m<suri integrate la nivel de 群coal<, inclusiv m<surile 
pentru cre群terea accesului la studii ter郡iare 群i prevenirea abandonului universitar. st
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PNRR va asigura subven郡iile de tip „punte” (componenta a PNRAS) pentru asigurarea tranzi郡iei 
elevilor din clasa a 8-a în înv<郡<mântul secundar 群i vizeaz< copiii cei mai expu群i riscului de abandon 
群colar. 

Complementar, POEO va acorda astfel de subven郡ii 群i sprijin individualizat elevilor marginaliza郡i 
pentru revenirea în sistemul de înv<郡<mânt sau pentru continuarea studiilor pe toat< durata 
înv<郡<mântului secundar superior. 

De asemenea, PNRR propune implementarea unui instrument nou (consor郡ii rurale) care asigur< toate 
premisele accesului 群i particip<rii la educa郡ii a copiilor din rural/ zone marginalizate, completând 
interven郡iile orizontale din POEO în acest sens. 

Totodat<, prin POIDS în cadrul Strategiilor DLRC, precum 群i prin Prioritatea privind Sprijinirea 
comunit<郡ilor rurale f<r< acces sau cu acces redus la servicii primare, în cadrul serviciilor comunitare 
integrate pot fi dezvoltate inclusiv servicii educa郡ionale (servicii de tip before 群i after-school, servicii 
de suport educa郡ional pentru copiii la risc de abandon 群colar ), respectiv formarea de mediatori 群colari 
care contribuie la cre群terea particip<rii 群i la prevenirea p<r<sirii timpurii a 群colii. De asemenea, prin 
voucherele acordate familiilor monoparentale pentru cre群terea angajabilit<郡ii p<rintelui, copiii din 
aceste familii vor beneficia de sprijin pentru before 群i after school, participare la activit<郡ile de weekend 
(sport, crea郡ie, art<). Este vizat sprijin dedicat copiilor s<r<ci pentru participarea la tabere creative/ 
sportive. 

PNRR va aborda reforma integral< a înv<郡<mântului dual, focalizându-se pe crearea infrastructurii 群i a 
dot<rilor (consor郡ii regionale, laboratoare informatic<, ateliere 群coal<), 群i pe cre群terea accesului elevilor 
din categorii defavorizate pentru finalizarea rutei complete de înv<郡<mânt dual, în timp ce POEO va 
asigura cre群terea calit<郡ii 群i accesibilit<郡ii în mod orizontal la nivelul înv<郡<mântului profesional 群i 
tehnic. POEO vizeaz< în special: formarea cadrelor didactice, a tutorilor, adaptarea ofertei ÎPT la 
dinamica pie郡ei muncii; dezvoltarea 群i extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE, inclusiv 
formarea personalului din centrele de consiliere, dirigin郡i); precum 群i m<suri de acompaniament elevi 
(acordarea de sprijin financiar pentru cazare, mas< 群i transport, pentru elevii din grupuri sau medii 
defavorizate, inclusiv consiliere parental<), pentru creşterea particip<rii şi facilitarea accesului la 
programele de formare 群i prevenirea abandonului 群colar 群i a p<r<sirii timpurii a 群colii la nivelul ÎPT. 

Reformele propuse prin PNRR în domeniul digitaliz<rii educa郡iei, precum 群i resursele didactice 
digitale care vor fi dezvoltate 群i puse la dispozi郡ia 群colilor (materiale auxiliare 群colare în format digital, 
pentru toate disciplinele, con郡inut educa郡ional digital, resurse digitale cu aplica郡ii inteligente), inclusiv 
echipamentele pentru asigurarea înv<郡<rii on-line, vor asigura cadrul pentru implementarea 
interven郡iilor propuse prin POEO la nivel de 群coal<, într-o manier< integrat<, în func郡ie de nevoi, astfel 
încât s< se asigure cre群terea calit<郡ii actului educa郡ional. 

De asemenea, elaborarea 群i implementarea prin PNRR a unor programe accesibile de alfabetizare 
digital< pentru elevii cu dizabilit<郡i, precum 群i asigurarea accesului la lec郡ii digitale adaptate la nevoile 
elevilor 群i cadrelor didactice cu dizabilit<郡i vor asigura implementarea cu succes a interven郡iilor POEO 
pentru îmbun<t<郡irea accesului 群i a particip<rii la educa郡ie a copiilor cu dizabilit<郡i 群i/sau cerin郡e 
educa郡ionale speciale (CES). 

În ceea ce prive群te formarea competen郡elor digitale ale cadrelor didactice, acestea vor fi asigurate prin 
PNRR, iar prin POEO se vor asigura numai competen郡ele digitale în contextul metodelor de înv<郡are 
incluziv<. st
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În vederea asigur<rii serviciilor de consiliere 群i orientare profesional< oferite de CJRAE/ CMBRAE/ 
Centrele de orientare si consiliere, acestea vor fi dotate cu echipamente, baterii de teste, softuri, 
platforme digitale 群i alte materiale necesare în vederea diversific<rii serviciilor oferite prin POEO. 

De asemenea, POEO vizeaz< dezvoltarea de Resurse Educa郡ionale Deschise pentru elevii cu 
competen郡e sc<zute în citit, matematic< şi 群tiin郡e pentru cresterea atractivit<郡ii, accesibilit<郡ii ÎPT. 

Programele Operationale Regionale vor asigura investitiile în infrastructuri educa郡ionale pentru toate 
nivelurile de înv<郡<mânt pornind de la nevoile regionale 群i în acord cu standardele de siguran郡< 群i 
calitate dezvoltate prin PNRR. Totodat<, investi郡iile PNRR în infrastructuri educa郡ionale vor fi legate 
de reformele propuse pe toate nivelurile de înv<郡<mânt, printr-o prioritizare a nevoilor la nivel na郡ional. 
Astfel, prin investi郡iile PNRR se vor asigura dot<rile necesare la nivelul unit<郡ilor 群colare 群i 
universitare pentru atingerea standardelor de calitate, rezilien郡a 群i eficien郡a energetic< a 群colilor, 
tranzi郡ia la 群coli verzi 群i mobilitate verde prin microbuze/autobuze electrice 群i/sau hibride, precum 群i 
digitalizarea educa郡iei. 

Investi郡iile POR 群i PNRR în infrastructura 群colar< vor asigura crearea unei baze moderne 群i accesibile 
de înv<郡are pentru toate categoriile de elevi, precum 群i suportul necesar pentru implementarea 
investi郡iilor FSE+ în servicii educa郡ionale sau de sprijin socio-educa郡ional pentru copii 群i elevi, a群a 
cum sunt prev<zute în cadrul Programelor Opera郡ionale Educa郡ie 群i Ocupare 群i Incluziune 群i Demnitate 
Social<. 

În vederea asigur<rii unui management institu郡ional de calitate la toate nivelurile, prin POEO 
este abordat< buna guvernan郡< a institu郡iilor de înv<郡<mânt superior, în timp ce PNRR asigur< 
reforma sistemului de guvernan郡a preuniversitar. 

InvestiYiile în domeniul educaYiei sunt proiectate în sinergie şi complementaritate cu programul 
Erasmus+ prin promovarea înv<郡<mântului profesional 群i tehnic, mobilitatea studen郡ilor/elevilor în 
cadrul mai multor niveluri de înv<郡<mânt, schimburi de experien郡e 群i bune practici, inclusiv prin 
schimburile de experien郡< interna郡ionale, cursuri de formare în str<in<tate. Totodat< investiYiile în 
domeniul educaYiei sunt complementare atât cu programul Europa Digital< în vederea dobândirii 
competen郡elor digitale avansate, contribuind la îndeplinirea tranziYiei digitale, cât şi cu InvestEU pentru 
investi郡iile în infrastructura pentru educa郡ie 群i formare incluziv< 群i în echipamente digitale. 
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3.3 Descrierea mecanismului  

de iBa<eBeCmade ｧi cHCmdH< 
 

1. SISTEMUL DE MANAGEMENT SI CONTROL 
 

Planul NaYional de Redresare şi RezilienY< al României, denumit în continuare PNRR, este documentul 
strategic care fundamenteaz< priorit<Yile de reform< şi domeniile de investiYii pentru aplicarea 
Mecanismului de Redresare şi RezilienY< - MRR la nivel national. Sursa de finanYare este reprezentat< 
de fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului de Redresare 群i RezilienY< aprobat prin 
Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European 群i al Consiliului.  
 
PNRR are structura stabilit< conform Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European 群i al 
Consiliului şi face obiectul procedurilor de negociere cu Comisia European<. 
 
Punerea în aplicare a PNRR presupune luarea m<surilor adecvate pentru a asigura buna utilizare a 
fondurilor din mecanismul de recuperare 群i rezilien郡<, în conformitate cu legisla郡ia comunitar< 群i 
na郡ional< aplicabil<, în special în ceea ce prive群te prevenirea, detectarea 群i corectarea celor mai grave 
nereguli - frauda, dubla finan郡are, conflictele de interese 群i corup郡ia. 
 
Pentru PNRR va fi utilizat modelul similar al programelor opera郡ionale finantate în cadrul 
politicii de coeziune, de management centralizat 群i execu郡ie descentralizat<, adaptat, cu scopul de 
a face procesul simplu 群i în acela群i timp transparent 群i riguros -  cu func郡ii de audit, de management 群i 
control (selec郡ie, gestiune, monitorizare, recuperare). 
 
Dat< fiind contractarea de rezultate fizice 群i financiare pe baza unor etape 群i obiective, este necesar< o 
rela郡ie cât mai strâns< a factorilor de decizie politic<, 群i totodat< folosirea unui model de sistem de 
management 群i control verificat în func郡ionalitatea lui, cu adapt<rile ce decurg din particularit<郡ile 
MRR, în special la cele care difer< de Programele Opera郡ionale.  
 
Potrivit cadrului legal na郡ional (OUG 155/2020, cu modific<rile 群i complet<rile ulterioare, Ministerul 
Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene este coordonatorul na郡ional pentru elaborarea, negocierea, 
aprobarea 群i implementarea PNRR, în acest sens fiind înfiin郡at< o structur< de specialitate care va 
îndeplini 群i toate func郡iile ce decurg din implementarea Planului. Aceast< variant< de guvernan郡< 
are la baz< 群i condi郡iile ce trebuie îndeplinite pentru personalul care urmeaz< s< fac< parte din aceast< 
structur< de specialitate 群i vizeaz< în principal experien郡a profesional< în domeniul fondurilor 
europene, necesare 群i adecvate pentru îndeplinirea func郡iilor respective, 群i anume în ceea ce prive群te 
verificarea îndeplinirii etapelor 群i obiectivelor investi郡iilor 群i reformelor (monitorizare, autorizare, 
control - nereguli 群i antifraud<.) 
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Ministerul Finan郡elor asigur< gestiunea financiar< a PNRR 群i în aceast< calitate, va îndeplini 
urm<toarele atribu郡ii: 
 

a. participarea, împreun< cu Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene, la negocierea 

PNRR; 

b. semnarea, împreun< cu Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene, a 

angajamentului juridic cu Comisia Europeana, în conformitate cu art. 23 din 

Regulamentul (UE) nr. 2021/241; 

c. asigurarea primirii de la CE a fondurilor externe nerambursabile aferente PNRR 群i 

transferarea acestora în conturile coordonatorilor de reform</MIPE în vederea 

efectu<rii pl<郡ilor c<tre beneficiari; 

d. asigurarea contract<rii împrumutului de la CE, potrivit prevederilor art.14 群i 15 din 

Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European 群i al Consiliului, în 

conformitate cu prevederile legisla郡iei în vigoare privind  datoria public<; 

e. asigurarea tragerii sumelor din împrumut, în conformitate cu prevederile legisla郡iei în 

vigoare privind datoria public< 群i prevederile acordului de împrumut. În vederea 

îndeplinirii obiectivelor de etap</targeturilor asociate tragerilor din împrumuturi, 

ministerele de resort/institu郡iile responsabile de reform< beneficiaz< de aloca郡ii 

bugetare corespondente sumelor ce urmeaz< a fi trase. 

MIPE, în calitate de coordonator na郡ional, are urm<toarele atribu郡ii: 
 

a. coordonarea elabor<rii Planului Na郡ional pentru Redresare 群i Rezilen郡<, inclusiv a 

descrierii sistemului de gestionare 群i control al PNRR, în conformitate cu cerin郡ele din 

Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European 群i al Consiliului; 

b. asigurarea derul<rii procesului de consultare public< cu to郡i partenerii sociali, astfel 

încât s< permit< crearea unui cadru transparent de luare a deciziilor pentru elaborarea 

群i aprobarea PNRR; 

c. asigurarea rolului de punct de contact în rela郡ia cu  Comisia Europeana pe parcursul 

elabor<rii negocierii, actualizarii 群i implement<rii PNRR, colaborând cu Ministerul 

Finan郡elor pe tot parcursul procesului de negociere cu Comisia European< în scopul 

aprob<rii PNRR; st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  
3.3 Descrierea mecanismului  

de iBa<eBeCmade ｧi cHCmdH< 
 

3 
 

d. semnarea, împreun< cu Ministerul Finan郡elor, a angajamentului juridic cu Comisia 

Europeana, în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241; 

e. iniYierea, elaborarea şi propunerea de modific<ri ale legislaYiei privind stabilirea 

cadrului instituYional şi procedural de coordonare şi implementare a fondurilor externe 

nerambursabile 群i a reformelor stabilite în cadrul Mecanismului de Redresare şi 

RezilienY<; 

f. avizarea tuturor proiectelor de acte normative ini郡iate de coordonatorii de reform< în 

implementarea m<surilor de reform< din cadrul PNRR; 

g. coordonarea, monitorizarea şi sprijinirea, prin instrumentele pe care le are la dispozi郡ie, 

a dezvolt<rii capacit<Yii administrative a coordonatorilor de reform<; 

h. coordonarea metodologic< a coordonatorilor de reform<; 

i. asigurarea realiz<rii, dezvolt<rii 群i func郡ion<rii sistemului informatic care r<spunde 

cerin郡elor prev<zute la art.22 alin.(2) lit.d) din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, cu 

contribu郡ia structurilor utilizatoare, de郡inând în condi郡iile legii toate drepturile asupra 

acestui sistem, inclusiv codul surs<; 

j. semnarea acordului de finan郡are încheiat cu coordonatorii de reform< 群i/sau cu 

responsabilii componentelor aferente reformelor; în cazul în care se utilizeaz< 群i 

împrumuturi, acordul de finan郡are se semneaz< 群i cu Ministerul Finan郡elor, 

k. asigurarea monitoriz<rii continue a stadiilor de îndeplinire pentru fiecare 

reform</obiectiv de etap</郡int<, pe baza informa郡iilor furnizate de coordonatorii de 

reform<; 

l. asigurarea activit<郡ii de raportare a îndeplinirii jaloanelor/郡intelor incluse în PNRR 

potrivit art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 pe baza informa郡iilor furnizate de 

coordonatorii de reform<; 

m. asigurarea verific<rii legalit<郡ii 群i regularit<郡ii cheltuielilor; 

n. asigurarea prevenirii, detect<rii 群i corect<rii conflictului de interese, fraudei, corup郡iei 

群i dublei finan郡<ri la nivelul proiectelor finan郡ate în cadrul PNRR; 

o. asigurarea elabor<rii 群i transmiterii cererilor de plat< în rela郡ia cu Comisia European<, 

potrivit art. 24 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2021/241; st
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p. elaborarea declara郡iei de gestiune în conformitate cu prevederile art. 22 alin. 2 lit.c)  

subpunctul i) din Regulamentului (UE) nr. 2021/241, pe baza declara郡iilor furnizate de 

coordonatorii de reform<; 

q. propunerea de m<suri de remediere, respectiv, în condi郡iile art. 21 din Regulamentul 

(UE) nr. 2021/241, propunerea spre aprobare prin Hot<râre de Guvern, la solicitarea 

coordonatorilor de reform<, înlocuirea în PNRR a 

reformelor/jaloanelor/郡intelor/proiectelor; 

r. asigurarea secretariatului Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR; 

s. asigurarea func郡ion<rii 群i conducerii Comitetului de Monitorizare a PNRR. 

 

Rezumînd, structura de coordonare din cadrul MIPE va func郡iona similar unei autorit<Мi de 
management, îndeplinind 群i func郡iile adaptate la regulile de implementare stabililite în 
Regulamentul 241/2021, respectiv acelea echivalente de: 
 

 programare 群i gestionare plan (întocmirea rapoartelor de progres 群i a stadiului de îndeplinire 

targets 群i milestones, inclusiv urm<rirea stadiului de implementare a reformelor 群i necesitatea 

modific<rilor) – 5 persoane ,  

 evaluare 群i selec郡ie (urm<rirea proiectelor ce sînt incluse în PNRR este un proces tehnic care 

prevede acordarea de punctaje stabilite pentru respectarea condi郡iilor legale – green, digital, 

DNSH, maturitate, precum 群i alte criterii stabilite la nivelul OUG privind mecanismul de 

implementare) – 16 persoane , 

 autorizare 群i plat< (verificarea sumelor solicitate la plat< de beneficiari/coordonatorii de 

reform<, respectiv a îndeplinirii milestones 群i targets declara郡i), inclusiv verificare a 

procedurilor de achizi郡ie realizate de c<tre beneficiarii c<rora nu le sunt aplicabile prevederile 

comunitare 群i ale legisla郡iei na郡ionale privind achizi郡iilor publice (în cadrul acestei structuri 

de coordonare din cadrul MIPE va fi înfiin郡at un compartiment care va avea ca atribu郡ii 

verificarea acestui tip de achizi郡ii, dat fiind faptul c< ANAP nu are competen郡e în aceast< 

arie, dar 群i 郡inînd cont de experien郡a insitu郡ional< format< la nivelul MIPE) – 10 persoane ,  

 monitorizare tehnic< a stadiului de realizare a proiectelor/reformelor – 15 persoane,  

 control 群i recuperare (cu atribu郡ii specifice similar celor reg<site în OUG 66/2011, în ceea ce 

prive群te primul nivel de verificare, administrativ, a existen郡ei unor suspiciuni de fraude 群i 

conflicte de interese care vor fi raportate c<tre DLAF/DNA/OLAF, respectiv c<tre ANI, cu 

men郡iunea c< în cazul conflictului de interese la nivelul beneficiarilor priva郡i, constatarea 群i 
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recuperarea s< fie efectuate de c<tre compartimentul control al structurii de specialitate din 

cadrul MIPE, avînd în vedere faptul c< ANI nu are competen郡e în aceast< zon<, dar 群i 

experien郡a institu郡ional< de la nivelul MIPE; de asemenea controlul 群i recuperarea în cazul 

dublei finan郡<ri vor fi tot în competen郡ele acestui compartiment); atribu郡iile de control pentru 

neregulile grave vor fi completate de cele de sanc郡ionare ale celorlalte abateri constatate în 

urma misiunilor de audit. - 10 persoane 

 de întocmire 群i transmitere a cererilor de plat<; 

 群i de întocmire a declara郡iei de gestiune – 4 persoane. 

Tot la nivelul acestei structuri de specialitate din cadrul MIPE, cu respectarea principiului separ<rii 
func郡iilor, va func郡iona un compartiment de preven郡ie, având în componen郡< 8 persoane, cu atribu郡ii 
distincte în ceea ce prive群te: 
 

 evaluarea riscurilor,  

 verificarea ex-ante a procedurilor de achizi郡ie a beneficiarilor priva郡i,  

 evaluarea ex-ante a riscului de dubl< finan郡are (verificarea ARACHNE, SMIS, 

coresponden郡a cu AM-urile, care în cea mai mare parte se afl< în cadrul MIPE) 

 utilizarea adaptat< a procedurilor referitoare la conflictul de interese utilizate la programele 

opera郡ionale, dar 群i a Notei de Orientare a Comisiei privind evitarea 群i gestionarea 

conflictelor de interese, potrivit prevederilor Regulamentului Financiar (nr.1046/2018); 

inclusiv ARACHNE. 

Nu în ultimul rînd, va fi creat tot în cadrul acestei structuri, 群i sistemul informatic, unul similar SMIS, 
adaptat, pe infrastructura deja existent< care va con郡ine toate informa郡iile necesare prev<zute la 
art.22(2)(d) din Regulamentul 241/2021, inclusiv date despre beneficiarii finali ai proiectelor sau 
investi郡iilor necesare pentru realizarea obiectivelor, pentru depunerea cererilor de plat< c<tre COM. 
Termen de realizare, sfîr群itul lunii decembrie, 2021. 
 

La nivelul MIPE va fi utilizat< o platform< de informare (dashboard) în timp real a stadiului de 
implementare al fiec<rei m<suri, investi郡ii, component< de reform<, reform<, care va prezenta 
informa郡ii exportate din sistemul informatic. Acest dasboard va fi public, toate informa郡iile fiind 
publice 群i de asemenea în timp real, putând fi accesat prin intermediul site-ului MIPE, unde va avea 
o sec郡iune dedicat<. 

 
Aceasta structur< de coordonare este deja prevazut< în organizarea intern< a MIPE, la nivel de direc郡ie 
general< – Direc郡ia General< Management Mecanism Redresare 群i Rezilien郡< (30 posturi vacante) - 
având exclusiv atribu郡ii în domeniul gestion<rii PNRR (principiul separ<rii func郡iilor este asigurat, din 
acest punct de vedere, al atribu郡iilor distincte). Cu men郡iunea suplimentar< c< art.1(3) din OUG 
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155/2020 se refer< exclusiv la mandatul de negociere al MIPE, nu la atributiile în coordonarea PNRR. 
Prin modific<rile aduse de OUG 24/2021 a fost flexibilizat< posibilitatea opera郡ionaliz<rii acesteia, nu 
doar din perspectiva nivelului de salarizare, ini郡ial unul inferior fa郡< de restul personalului din MIPE, 
dar mai ales din perspectiva redimension<rii, atît structural, cît 群i ca num<r de personal, în acord cu 
prezentul mecanism de implementare 群i control propus. 
 
Ea urmeaz< a fi opera郡ionalizat< pîn< la sfîr群itul lunii septembrie, prin reorganizarea MIPE care se 
aprob< prin Hot<râre de Guvern; din componen郡a sa urmeaz< s< fac< parte personal încadrat în 
autorit<郡ile de management pentru FESI atât din MIPE (parte, în acest moment fiind implicat în 
elaborarea PNRR), dar 群i din alte AM-uri, (fiind utilizate procedurile de mutare 群i transfer) cu 
asigurarea echilibrului insitu郡ional, astfel încît s< nu fie afectat< func郡ionalitatea implement<rii PO. 
Consider<m pentru aceast< etap< c< o paritate de 50-50% între personalul cu experien郡< din AM-uri 群i 
personalul cu experien郡< în domeniile corespunz<toare func郡iilor exercitate, asigur< func郡ionalitatea în 
condi郡ii optime.  
 
Al<turi de acest personal cu experien郡< în domeniul gestiunii partajate, în schema organiza郡ional< va 
fi recrutat 群i personal din afara AM-urilor, cu experien郡< în domeniile corespunz<toare func郡iilor 
exercitate. La acest moment, nu este necesar< suplimentarea num<rului de posturi aprobat pentru 
MIPE, respectiv alocarea de resurse bugetare suplimentare.  
 
Cu privire la redimensionarea Direc郡iei General< Management Mecanism Redresare 群i Rezilien郡<, la 
acest moment, la cele 30 de posturi ini郡iale (acum vacante), vom adauga în urma procesului de 
reorganizare a MIPE alte 45 de posturi; apreciem, pe baza experien郡ei institu郡ionale, raportat la un PO 
similar ca m<rime, complexitate 群i diversitate a investi郡iilor, c< pentru momentul de început al 
implement<rii acestui acestui Plan, este suficient< o structur< de personal cu 75 de posturi. MIPE nu 
va solicita posturi suplimentare, redistribuind la reorganizare din cele existente. 
 
În sprijinul asigur<rii unei capacit<郡i administrative corespunz<toare, va fi utilizat 群i mecanismul de 
asisten郡< asigurat prin intermediul proiectului gestionat de DG Reform în acest sens, pentru a sus郡ine 
implementarea PNRR, respectiv pentru rezolvarea unor eventuale probleme identificate în aplicarea 
reformelor, precum 群i în eventualitatea necesit<郡ii revizuirii planului. Acest instrument se afl< în etapa 
de elaborare, respectiv în etapa de identificare a nevoilor concrete, care se poate finaliza doar dup< 
aprobarea Planului. 
 

La nivelul beneficiarilor finali, RO instituie un mecanism de management 群i control bazat 群i pe 
mecanismele de verificare a procedurilor de achizi郡ie (ANAP), dar 群i pe mecanismele na郡ionale de 
preven郡ie 群i interven郡ie în caz de nereguli grave – fraud<, conflict de interese – DLAF/DNA 群i ANI. 
Totodat< RO instituie obligativitatea utiliz<rii unor instrumente informatice de preven郡ie a riscului de 
fraud< 群i conflict de interese, de tipul ARACHNE 群i PREVENT. De altfel, ARACHNE va fi utilizat 
de c<tre toate departamentele MIPE, în toate etapele de implementare PNRR, inclusiv pentru 
identificarea proiectelor şi beneficiarilor cu risc. 
 
Verificarea legalit<郡ii 群i regularit<郡ii cheltuielilor 群i a achizi郡iilor publice va fi efectuat< de catre MIPE. 
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In cazul beneficiarilor publici, care sunt obiect al controlului financiar preventiv propriu 群i controlului 
financiar preventiv delegat, aceast< verificare se va realiza prin e群antion, cu luarea în calcul a 
verificarilor CFPP si CFPD, precum 群i cu luarea în calcul a controlului ex-ante al ANAP. Listele de 
verificare CFPP 群i CFPD vor avea incluse toate aspectele ce 郡in de protec郡ia intereselor financiare ale 
UE. În cazul beneficiarilor priva郡i, verific<rile vor fi realizate asupra tuturor cheltuielilor.  
 
Structura de specialitate din cadrul MIPE va efectua, prin e群antion stabilit pe baza gradului de risc 
rezultat în urma evalu<rilor 群i controalele necesare depist<rii neregulilor grave 群i dublei finan郡<ri. 
 

În termen de 30 de zile de la aprobarea PNRR, MIPE împreun< cu MF vor înainta Guvernului pentru 
aprobare OUG privind mecanismul financiar, de implementare, control 群i audit.   

 

Acest act normativ va reglementa detaliat cadrul institu郡ional pentru PNRR 群i activit<郡ile derulate de 
institu郡iile componente ale acestui cadru institu郡ional. Odata cu intrarea în vigoare a acestui act 
normativ prin publicare, MIPE va avea competen郡a 群i mandatul de a exercita toate atribu郡iile de 
monitorizare, verificare, control 群i recuperare, întocmire 群i semnare a cererilor de plat< transmise 
Comisiei Europene, a declara郡iei de gestiune 群i rezumatului auditurilor. (Singura atribu郡ie pentru care 
MIPE necesita un mandat suplimentar prin Memorandum adoptat de Guvern, potrivit prevederilor 
actuale ale OUG 155/2020, este aceea de negociere a PNRR (ref art.1 alin.(3) din OUG 155/2020. 
Memorandumul a fost aprobat deja de Guvern în data de7 aprilie 2021.).  
 
Potrivit Adresei nr.60867/13.05.2021, Autoritatea de Audit a acceptat invita郡ia MIPE de a face parte 
din sistemul de management 群i control al PNRR. La acest moment nu este necesar un alt act normativ 
sau Memorandum al Guvernului pentru punerea în aplicare a acestei decizii. 
 
Autoritatea de Audit a fost constituit< prin Legea nr. 200 din 23 iunie 2005 privind completarea Legii 
nr. 94/1992 privind organizarea şi funcYionarea CurYii de Conturi, republicat<, cu complet<rile 群i 
modific<rile ulterioare, ca organism f<r< personalitate juridic<, independent din punct de vedere 
operaYional faY< de Curtea de Conturi (CCR), având atribuYii de audit pentru fondurile nerambursabile 
acordate României de c<tre UE, precum 群i asupra altor categorii de fonduri (art. 12 群i 13 din Legea nr. 
94/1992).  Activit<郡ile derulate de c<tre Autoritatea de Audit în ceea ce prive群te PNRR vor fi detaliate 
prin actul normativ care va reglementa cadrul na郡ional privind implementarea PNRR 群i care urmeaz< 
s< fie ini郡iat de c<tre Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene (termen 30 de zile de la aprobarea 
PNRR). 
 
Autoritatea de Audit desf<群oar< de peste 15 ani toate tipurile de audit cerute de regulamentele europene 
(audit de conformitate/desemnare, audit de sistem, audit de opera郡iuni, audit de certificare a conturilor, 
audit de follow-up 群i audit la finalizarea programului), atât pentru fondurile structurale 群i de coeziune, 
cât 群i pentru fondurile europene pentru agricultur< 群i pescuit 群i pentru alte fonduri europene. 
Activitatea de audit se desf<şoar< cu respectarea cadrului legal european şi naYional 群i a standardelor 
internaYionale de audit. 
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ICdeaeCdeCｨa 

 

Nu exist< niciun raport de subordonare între Autoritatea de Audit 群i instituYiile implicate în gestionarea 
PNRR, aflate în cadrul sau în subordinea Guvernului. IndependenYa Cur郡ii de Conturi a României din 
care face parte Autoritatea de Audit este statuat< şi garantat< prin art. 140 alin. 4 din ConstituYia 
României, republicat<. 
 

Caaacimamea adBiCigmdamiｬă 

 
Autoritatea de Audit este compus< dintr-o structur< central<, cu sediul în Bucure群ti, 群i 8 structuri 
teritoriale, câte una în fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, asigurând o acoperire 
complet< a întregului teritoriu. La nivelul Autorit<郡ii de Audit, sunt alocate 171 de posturi la nivel 
central 群i 137 de posturi la nivel teritorial, profilul auditorilor publici externi fiind variat (economic, 
juridic, IT, tehnic). Personalul Autorit<郡ii de Audit are studii superioare de lung< durat<, are minim 3 
ani de experienY< în domeniul specific al studiilor superioare absolvite, cunoaşte limba englez< 群i este 
permanent instruit în ceea ce priveşte aplicarea normelor, procedurilor şi tehnicilor de audit şi a 
utiliz<rii tehnicilor de audit asistate de calculator. 
 
Aceast< expertiz< va fi utilizat< 群i pentru auditarea PNRR, urmând s< se organizeze o structur< dedicat< 
în acest sens, la nivel de direc郡ie, cu personal cu experien郡< în auditul fondurilor europene. Conform 
legisla郡iei na郡ionale, num<rul minim de posturi pentru înfiin郡area unei direc郡ii este de 17 persoane. În 
func郡ie de volumul de activitate vizând al PNRR, 郡inând cont 群i de perioadele de programare 2014-
2020, respectiv 2021-2027, Autoritatea de Audit va ini郡ia demersuri fie pentru suplimentarea 
num<rului de personal fie va apela la contractarea de expertiz< extern<, astfel încât activitatea aferent< 
celorlalte fonduri s< nu fie afectat<. 
 
Înc<lcarea prevederilor legale, în m<sura în care nu sunt constatate nereguli grave definite 
potrivit Regulamentului, nu r<mîne nesanc郡ionat<, urmînd a fi aplicate sanc郡iuni administrative 
群i contraven郡ionale, potrivit prevederilor legale na郡ionale.  
 

În cazul constat<rii de nereguli grave, a群a cum sunt definite de Regulamentul 241/2021, proiectele 
respective sunt excluse din PNRR, iar finan郡area recuperat<. 
 
Nu în ultimul rând, PNRR va garanta c< sistemul s<u informatic con郡ine toate informa郡iile necesare 
prev<zute la art.22(2)(d), inclusiv date despre beneficiarii finali ai proiectelor sau investi郡iilor necesare 
pentru realizarea obiectivelor, pentru depunerea cererilor de plat< c<tre COM. 
 

PdeｬeCide cHCf<icm de iCmedege <a Ciｬe<p< aedgHCa<p<pi diC st
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gigmeBp< de BaCageBeCm ｧi cHCmdH< 
 
Conform art. 61 din Regulamentul financiar, exist< un conflict de interese atunci când "exerci郡iul 
impar郡ial 群i obiectiv al func郡iilor unui actor financiar sau al altei persoane" implicat în executarea 
financiar< "este compromis< din motive care implic< via郡a familial<, emo郡ional<, afinitate politic< sau 
na郡ional<, interes economic sau orice alt interes personal direct sau indirect". 
 
În îndeplinirea atribu郡iilor lor, angaja郡ii implica郡i în sistemul de management 群i control al PNRR 
trebuie s< se asigure c< nu particip< la procesele de luare a deciziilor în care sunt implicate direct sau 
indirect entit<郡i cu care au colaborat sau care sunt (sau au fost) legate prin leg<turi rudenie sau altele. 
Ace群tia nu pot exercita nici o activitate extern< care interfereaz< cu atribu郡iile 群i func郡iile pe care le 
îndeplinesc, evitând apari郡ia oric<rei situa郡ii de conflict de interese, fie a lor, fie a ter郡ilor, care, pe 
aceast< cale prejudiciaz< sau pot s< prejudicieze deciziile administrative 群i s< conduc< la prezum郡ia c< 
nu exist< impar郡ialitate în performan郡a sa, în exercitarea acestei activit<郡i. 
 
În acest context, fiecare angajat va semna o declara郡ie de absen郡< a conflictului de interese care vor fi 
revizuite anual sau ori de câte ori se justific<. 
 

2.IMPLEMENTARE 

 

Eｬa<padea ｧi ge<ecｨia 

Pentru realizarea reformei/obiectivului de etap</郡intei, selectarea proiectelor spre a fi incluse în PNRR, 
cu excep郡ia celor prezentate COM 群i luate în considerare în cadrul negocierilor de aprobare a PNRR, 
se face pe baza unor criterii mixte – pondere calitativ</cantitativ<, certitudini/estim<ri de finalizare în 
termen, având în vedere 群i un sistem competitiv de implementare în interiorul reformei, respectiv: 
 

 s< fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentaYiilor tehnico-economice 

şi cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de 

achiziYie public< sau a contractelor sectoriale, dup< caz, pân< la sfârşitul anului 2022, pentru 

minimum 70% din valoarea alocat<, respectiv la sfârşitul anului 2023, pentru restul valorii 

alocate; 

 s< contribuie la ameliorarea st<rii economice şi la creşterea capacit<Yii de rezilienY< a 

României; 

 s< obYin< acordul MIPE prin care s< se confirme compatibilitatea cu recomand<rile specifice 

de Yar< şi tranziYia verde şi digital<, eligibilitatea finanY<rii din MRR şi contribuYia la atingerea 

jaloanelor 群i 郡intelor prev<zute în PNRR; st
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 s< respecte condiYiile prev<zute pentru finanYare în cadrul PNRR; 

 s< respecte cerinYele prev<zute de Mecanismul de redresare şi rezilienY<; 

 s< aib< un impact semnificativ pentru dezvoltarea economic< şi/sau, dup< caz, la nivelul 

regiunilor de dezvoltare ale României ori la nivelul autorit<Yilor locale, Yinând cont şi de 

Strategia naYional< pentru dezvoltare durabil< a României 2030. 

În cadrul PNRR pot fi identificate dou< categorii distincte de beneficiari: 
 

 ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele reponsabile de 

implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv Secretariatul General al 

Guvernului în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente 

aferente reformelor, precum 群i ministerele care au în  subordine/coordonare/sub autoritate 

entit<郡i responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor. 

La nivelul acestora, se organizeaz<, de asemenea structuri de specialitate ale c<ror atribu郡ii  

vor fi stabilite prin hot<râre a Guvernului, respectiv act administrativ intern, cu privire la 

responsabilit<郡ile la nivel global pentru executarea reformelor 群i investi郡iilor care urmeaz< 

s< fie finan郡ate 群i pentru etapele 群i obiectivele corespunz<toare stabilite în PNRR, care 

selecteaz< entit<郡i ter郡e (beneficiari finali) care sunt responsabile de executarea investi郡iilor 

群i a obiectivelor contractate. Acestea au urm<toarele atribu郡ii: 

• contribuie la elaborarea 群i modificarea componentelor sectoriale ale PNRR 群i r<spund pentru 

utilizarea eficient<, efectiv< 群i transparent< a fondurilor din care se finan郡eaz<; 

• asigur< implementarea proiectelor de investiYii/reformelor care fac obiectul finanY<rii din 

fonduri alocate din cadrul PNRR; 

• încheie cu beneficiarii finali contracte de finan郡are pentru implementarea proiectelor de 

investiYii/reformelor care fac obiectul finanY<rii din fonduri alocate din cadrul PNRR; 

• asigur< monitorizarea proiectelor de investiYii/componentelor care fac obiectul finanY<rii din 

fonduri alocate din cadrul PNRR; 

• elaborareaz<, întocmesc şi aprob< rapoartele de implementare ale proiectelor de 

investiYii/componentelor aşa cum acestea sunt reglementate prin mecanismul de implementare 

şi mecanismul financiar al PNRR;  

• valideaz< rapoartele de implementare ale proiectelor de investiYii de la nivelul beneficiarilor 

care implementeaz< proiecte cu finanYare din PNRR;  

• autorizeaz< cererile de prefinan郡are primite de la beneficiari, respectiv elaboreaz< cererile de 

prefinan郡are care se transmit c<tre MF, centralizat, pe baz< de previziuni. st
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• verific< dosarul financiar al investi郡iei/proiectului - documentele justificative – contract, facturi, 

etc. 

• avizeaz< cererile de plat< ale beneficiarilor, în caz de indisponibilit<郡i temporare a fondurilor 

aferente PNRR de la COM, care se transmit centralizat c<tre MIPE; 

• îndeplinesc orice alte atribuYii necesare pentru asigurarea implement<rii proiectelor de 

investiYii/componentelor care fac obiectul finanY<rii din PNRR. 

 beneficiarii finali de fonduri din PNRR, care încheie contracte de achiziYie public</sectoriale, 

dup< caz, pentru proiectele finanYate din PNRR, dup< încheierea acordurilor de finanYare 群i 

numai dup< ob郡inerea avizului conform (entit<郡i responsabile de execu郡ia fizic< 群i financiar< 

a reformelor 群i investi郡iilor care urmeaz< s< fie finan郡ate 群i care sunt direct responsabile de 

targets 群i milestones corespunz<toare stabilite în PNRR). 

 

Modalit<郡ile de angajare vor fi diferite în func郡ie de natura beneficiarilor, fiind stabilite 群i modele de 

astfel de angajamente: 
 
În cazul ministerelor responsabile de implementarea reformelor, la ministerele responsabile de 
implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv la nivelul Secretariatul General al 
Guvernului în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente 
reformelor, precum 群i la ministerele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entit<郡i 
responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, dup< aprobarea PNRR potrivit 
procedurilor la nivel european, Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene încheie acorduri de 
finanYare pentru implementarea reformelor 群i/sau acorduri de finan郡are pentru implementarea 
componentelor aferente reformelor. Acest acord de finan郡are va fi un model mai complex de drepturi 
群i obliga郡ii, cu repere 群i obiective globale, ob郡inute din consolidarea investi郡iilor executate de 
beneficiarii finali, cu obliga郡ia de a men郡ine fluxurile de informa郡ii (pistele de audit) despre ele. 
 
Acordurile de finan郡are vor con郡ine informa郡iile de raportat asupra etapelor 群i obiectivelor, unit<郡i de 
m<sur< 群i calendarul respectiv, necesare pentru monitorizarea conformit<郡ii obiectivele reformelor 群i 
investi郡iilor, planificarea financiar< a execut<rii investi郡iilor, precum 群i obliga郡iile r<mase care decurg 
din regulamentul MRR. În plus, acordurile de finan郡are trebuie s< asigure 群i definirea programului de 
raportare, prin sistemul informatic, execu郡ia fizic< 群i financiar< a investi郡iilor (progres), precum 群i 
adoptarea m<surilor antifraud<. 
 
La încheierea acordului, un set de informa郡ii va fi colectat în vederea asigur<rii respect<rii obliga郡iilor 
care decurg fie din regulament, fie din legisla郡ia na郡ional<, care va fi eviden郡iat într-o list< de verificare. 
Toate informa郡iile vor fi stocate în sistemul informatic. Informa郡iile care trebuie furnizate de 
beneficiari 群i beneficiari entit<郡i coordonatoare de reforme vor fi transmise prin mijloace electronice 
asigurând u群urin郡a proceselor 群i monitorizarea rapid< a investi郡iilor. 
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Acordul de finan郡are va prevede efectuarea verific<rilor structurii de specialitate din MIPE în 
vederea evit<rii dublei finan郡<ri, risculului de fraud< 群i corup郡ie, precum 群i a conflictului de 
interese, asigurînd protec郡ia intereselor financiare ale Uniunii Europene. 
 

Totodat<, vor fi prev<zute obliga郡iile de a p<stra pista de audit, de a asigura accesul neîngr<dit 
al organismelor de control 群i audit, precum 群i faptul c<, în cazul constat<rii de nereguli grave 
sau dubl< finan郡are, sumele primite devin crean郡e bugetare 群i se recupereaz< conform legii. 
 

 

DigaHｻiｨii defedimHade <a acHddpdi<e de fiCaCｨade 

  

Ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele reponsabile de implementarea 
componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului în cazul în care 
este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum 群i 
ministerele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entit<郡i responsabile de implementarea 
componentelor aferente reformelor (coordonatorii de reform<) vor raporta structurii de specialitate din 
MIPE, prin intermediul sistemului informatic dedicat PNRR, informa郡ii cu privire la beneficiarii finali 
care se vor concentra asupra diverselor etapele ciclului de via郡< al opera郡iunilor 群i vor include analiza 
periodic< a rezultatelor raportate 群i a performan郡ei activit<郡ii desf<群urate pe baza unui e群antion de 
beneficiari finali. În cadrul sistemului informatic vor fi înc<rcate documente referitoare la verific<rile 
efectuate în scopul monitoriz<rii progresului reformei. 
 
Spre deosebire de PO, acordurile de finan郡are nu constituie o delegare de atribu郡ii 群i competen郡e; 
ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele reponsabile de implementarea 
componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului în cazul în care 
este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum 群i 
ministerele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entit<郡i responsabile de implementarea 
componentelor aferente reformelor se angajeaz<, printre altele, s<: 
 

a. creeze 群i s< men郡in< capacit<郡ile institu郡ionale, tehnice 群i administrative necesare s<-群i 

exercite func郡iile în mod eficient 群i profesional, pân< la sfâr群itul PNRR, respectiv la 

finalizarea investi郡iilor sau reformelor, dup< caz; 

b. adopte un sistem de control intern care previne, detecteaz< 群i corecteaz< neregulile, 

respectiv s< implementeze procedurile pentru prevenirea conflictelor de interese, a 

fraudei, corup郡iei 群i dublei finan郡<ri, asigurând principiul bunei gestiuni financiare 群i 

protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene; st
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c. s< adopte toate dispozi郡iile prev<zute în legisla郡ia na郡ional< 群i comunitar< aplicabil<, 

precum 群i utilizarea formularelor, documentelor, instruc郡iunilor, listelor de verificare a 

analizelor 群i sisteme de înregistrare create pentru PNRR; 

d. adopte toate procedurile de verificare 群i control împreun< cu beneficiarii finali, pentru 

a asigura îndeplinirea obiectivelor 群i a etapelor contractuale; 

e. prezinte MIPE rapoartele de progres potrivit calendarului stabilit prin acordul de 

finan郡are; 

f. asigure transmiterea, prin mijloace electronice, a datelor referitoare la beneficiari 

informa郡ii finale, precum 群i toate informa郡iile referitoare la proiecte, investi郡ii sau 

reforme, 群i anume condi郡iile contractuale, inclusiv rezultatele 群i etapele 群i obiectivele 

respective; 

g. s< pun< la dispozi郡ia MIPE, 群i a oric<ror structuri de audit 群i control na郡ionale sau ale 

UE, toat< documenta郡ia necesar< pentru efectuarea de ac郡iuni de control pân< la 

închiderea investi郡iilor respective; 

h. furnizeze toate dovezile procedurilor utilizate în analiz<, aprobare, contractare, 

implementare, control, plat< 群i recuper<ri. 

În cazul beneficiarilor finali, va fi adoptat un model de contract de finan郡are standard, enun郡ând 
drepturi 群i obliga郡ii care leag< p<r郡ile, cu o mare relevan郡< pentru respectarea etapelor 群i obiectivelor 
stabilite în PNRR. Acestea vor con郡ine obliga郡iile de raportare si de incarcare a informatiilor in sistemul 
informatic, precum 群i obliga郡iile pe care trebuie s< le îndeplineasc< din punct de vedere al respect<rii 
legisla郡iei aplicabile, din punct de vedere al evit<rii dublei finan郡<ri, conflictului de interese 群i fraudei. 
Totodat<, acestea vor prevedea obliga郡iile beneficiarilor de a p<stra pista de audit, de a asigura 
accesul organismelor de control 群i audit, precum 群i faptul c<, în cazul constat<rii de nereguli 
grave sau dubl< finan郡are, sumele primite devin crean郡e bugetare 群i se recupereaz< conform 
legii. 
 

Beneficiarii finali ale c<ror proiecte urmeaz< a se finanYa din fondurile alocate prin intermediul PNRR 
deruleaz< procedurile de atribuire a contractelor de achiziYie public</sectoriale, anterior încheierii 
acordurilor/contractelor de finanYare, în baza procedurii de informare c<tre Ministerul Investi郡iilor 
群i Proiectelor Europene.  
 
Beneficiarii proiectelor/reformelor care fac obiectul finanY<rii din PNRR pot fi entit<郡i de drept public 
sau privat, care sunt responsabile pentru implementarea proiectelor aferente realiz<rii reformelor 
precum 群i orice alt< entitate de drept public sau privat care are un contract de finan郡are încheiat cu 
coordonatorii de reform<. 
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Beneficiarii proiectelor/reformelor care fac obiectul finanY<rii din PNRR au calitatea de autoritate 
contractant< sau de entitate contractant< şi deruleaz<, potrivit prevederilor legale în vigoare, 
procedurile de atribuire a contractelor de achiziYie public</sectoriale, necesare implement<rii 
proiectelor. 
 
Pentru efectuarea pl<Yilor aferente contractelor de achiziYie public< sau a contractelor sectoriale, dup< 
caz, de c<tre beneficiari, se solicit< prefinan郡are coordonatorilor de reform<. Modelul cererilor de 
prefinan郡are se aprob< prin ordin comun al ministrului investi郡iilor 群i proiectelor europene 群i al  
ministrului finan郡elor. 
 
Beneficiarii pot derula procedurile de atribuire a contractelor de execuYie lucr<ri, asistenY< tehnic<, 
dirigenYie de şantier şi a altor categorii de contracte necesare implement<rii proiectelor de investiYii 
publice cu includerea în documentele achiziYiei aferente a unei condiYii suspensive referitoare la 
aprobarea finanY<rii proiectului din PNRR. 
 
În baza contractelor de finanYare încheiate, ordonatorii principali de credite din bugetul c<rora urmeaz< 
a se efectua pl<Yi de c<tre beneficiarii PNRR potrivit contractelor de achiziYie public< sau a contractelor 
sectoriale, dup< caz, legal încheiate, prev<d în bugetele acestora creditele de angajament şi creditele 
bugetare necesare implement<rii proiectelor de investiYii publice finanYate din fondurile care urmeaz< 
a fi alocate prin PNRR. 
 
Atribu郡iile detaliate ale ministerelor coordonatoare de reforme, al beneficiarilor finali, modelele 
cadru ale acordurilor 群i contractelor de finan郡are, vor fi stabilite prin aceea群i OUG, în termen 
de 30 de zile de la aprobarea PNRR. 
 

Dedp<ade P<ăｨi  
 
În primul an de implementare al Programului, COM pl<te群te o prefinan郡are de 13% din valoarea 
aloc<rii totale. Pe parcursul derul<rii Programului, COM vireaz< câte dou< tran群e anuale, aferente dup< 
caz, reformelor/milestones/targets asumate, dup< confirmarea îndeplinirii acestora de c<tre 
MIPE/serviciile COM.  
 
În acest sens, prin legea bugetului de stat se creeaz< pentru bugetele beneficiarilor  pozi郡ii bugetare 
distincte destinate mecanismului PNRR, atât pentru venituri, cât 群i pentru cheltuieli. 
 
În caz de indisponibilit<郡i temporare de fonduri aferente PNRR de la COM, se asigur< continuarea 
finan郡<rii potrivit previziunilor de realizare a obiectivelor de etap<, pe principiul unui avans (inclusiv 
sumele peste prefinan郡area de 13% pentru a asigura implementarea cât mai rapid< a reformelor), 群i din 
care se transfer< în bugetele beneficiarilor conform cheltuilelilor solicitate/efectuate.  
 
La nivelul OUG va fi detaliat< 群i eviden郡iat< distinct modalitatea de finan郡are a reformelor/proiectelor. 
Totodat< va fi stabilit< 群i modalitatea de utilizare a instrumentelor financiare urmând  a replica modelul 
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FEI.   
 
Ministerul FinanYelor asigur< gestionarea fondurilor europene prin conturi deschise la Banca NaYional< 
a României şi/sau Trezoreria Statului. 
 
Sumele aferente derul<rii proiectelor finanYate din fonduri europene, existente în conturile 
beneficiarilor, nu sunt supuse execut<rii silite pe perioada de valabilitate a contractelor de finanYare. 
 

3. MONITORIZARE ȘI RAPORTARE 

 
Beneficiarii vor trebui s< informeze coordonatorii de reform< trimestrial, prin completarea informa郡iei 
群i înc<rcarea documentelor în sistemul informatic, cu privire la progresul activit<郡ilor 群i s< semnaleze 
din timp eventualele blocaje intervenite în implementare. 
Sistemul informatic utilizat pentru PNRR va colecta ca informa郡ii structurate datele prev<zute la art.22 
alin.(2) lit.d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European 群i al Consiliului 群i va 
încorpora buna practic< dobândit< ca urmare a construirii sistemului informatic dedicat FESI.  
Astfel, acesta va asigura colectarea, înregistrarea 群i stocarea, în form< electronic< a datelor referitoare 
la fiecare proiect 群i se va baza pe urm<toarele principii: 
 

1 
digaHCibi<imamea dame<Hd はdame<e gpCm digaHCibi<e CeBij<Hcim îC pdBa cediCｦei pCpi 
pmi<iｻamHd apmHdiｻamひせ  

2 
cHCfideCｦia<imamea dame<Hd はdame<e gpCm fpdCiｻame CpBai ace<Hd pmi<iｻamHdi apmHdiｻaｦi gă 
accegeｻe ace<e iCfHdBaｦiiひせ  

3 
iCmegdimamea dame<Hd はadHcegadea dame<Hd mdebpie dea<iｻamă CpBai de aedgHaCe<e 
apmHdiｻame îC cHCdiｦii apmHdiｻameひさ 

 
Datele referitoare la beneficiar, contracte de achizi郡ie, contractori 群i subcontractori pentru fiecare 
proiect vor fi identificate pe baza unui cod unic numit Codul Proiectului 群i se vor asigura transferul, 
stocarea 群i vizualizarea datelor proiectelor finan郡ate pân< la finalizarea acestora, asigurându-se în acest 
fel crearea 群i gestionarea dosarului unic al proiectului în cadrul sistemului informatic.  
 
Sistemul informatic dedicat PNRR va permite înregistrarea: a)  datelor structurate din PNRR, precum 
群i a informa郡iilor privind implementarea 群i monitorizarea atingerii jaloanelor 群i 郡intelor; b) datelor 
necesare preg<tirii declara郡iilor de gestiune, rezumatului auditurilor 群i cererilor de plat<; c) colectarea 
群i stocarea datelor legate de beneficiari, contractori, subcontractori 群i destinatari finali în conformitate 
cu art.22(d) din Regulamentul 241/2021 群i va fi dezvoltat sub responsabilitatea MIPE, pân< la sfîr群itul 
luinii decembrie 2021. Va exista un raport de audit dedicat asupra sistemului, iar în cazul în care acesta 
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va identifica deficien郡e, va recomanda ac郡iuni corective. Raportul va fi emis cel mai târziu în primul 
trimestru al anului 2022. Va fi dezvoltat anterior transmiterii primei cereri de plat< la Comisia 
European<. 
 
Anterior finaliz<rii sistemului IT, ulterior aprob<rii PNRR, MIPE 群i coordonatorii de reform< vor avea 
obliga郡ia p<str<rii eviden郡ei tuturor informa郡iilor necesare întocmirii cererilor de plat<, a informa郡iilor 
legate de implementare 群i monitorizare, controale 群i efectuate de c<tre MIPE, precum 群i eventuale 
nereguli identificate. De asemenea, coordonatorii de reform< vor avea obliga郡ia colect<rii de la 
beneficiari 群i p<str<rii în baze de date proprii a informa郡iilor privind implementarea 群i legate de 
beneficiari, contractori, subcontractori 群i destinatari finali prev<zute în art.22(2)(d). Ulterior lans<rii în 
produc郡ie a sistemului informatic, dar înainte de transmiterea primei cereri de plat<, informa郡iile 
colectate de coordonatori 群i MIPE vor fi introduse în sistem. Eviden郡ele p<strate anterior finaliz<rii 
sistemului informatic vor putea fi verificate. 
  
Sistemul informatic dezvoltat de MIPE va utiliza func郡ionalit<郡i dezvoltate deja pentru programele 
FESI  群i va include component< de front office, prin care vor fi colectate informa郡iile de la beneficiari 
群i component< de back office, în care vor fi analizate informa郡iile transmise de beneficiari la nivelul 
coordonatorilor de reform<, care la rândul lor vor completa informa郡ia aferent< monitoriz<rii 
progresului reformei. În back office, MIPE va avea posibilitatea s< vizualizeze toate informa郡iile, în 
scopul verific<rilor 群i controalelor aflate în competen郡a sa 群i în scopul monitoriz<rii de ansamblu a 
PNRR.  
 
Vor fi disponibile funcYionalit<Yi de conectare/ identificare a utilizatorilor 群i de comunicare. Astfel, 
conectarea la aplicaYii şi identificarea va fi efectuat< prin crearea de conturi de utilizatori bazate pe un 
sistem complex de verificare şi validare a identit<Yii. Ulterior cre<rii conturilor, utilizatorii se vor putea 
înrola la o anumit< persoan< juridic<. 
  
În sec郡iunea de achizi郡ii a sistemului, dup< cum este deja prev<zut pentru programele FESI, va exista 
informa郡ia referitoare la num<rul anun郡ului din SEAP – câmp obligatoriu pentru fiecare achizi郡ie 
publicat< în SEAP din cadrul proiectelor finan郡ate prin PNRR, ceea ce va permite identificarea cu 
u群urin郡< a procedurii în SEAP. Totodat<, în SEAP exist< informa郡ia aferent< codului TED, pentru acele 
proceduri care impun publicarea în JOUE. 
 
Toate datele de la beneficiari vor fi colectate prin intermediul componentei front office, la nivel de 
proiect, identificat prin codul unic, dar datele structurate colectate vor putea fi agregate la nivel de 
component< de reform<. Implicit, este creat< astfel posibilitatea agreg<rii la nivelul planului în sine. 
Utilizarea nomenclatoarelor va permite 群i crearea de rapoarte inteligente 群i de statistici. Oricând va fi 
necesar se vor putea extrage din sistem situaYii structurate în funcYie de nevoi. MIPE a dezvoltat o 
procedur< de backup pentru sistemul informatic FESI care va fi utilizat< 群i pentru PNRR 群i care implic< 
2 medii diferite de stocare în 3 variante: 
 

1. stocare a informa郡iilor din baza de date primar< pe discuri locale interne, 

externe sau share units; 
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2. stocare într-o alt< baz< de date, pe un alt server, actualizat< în timp real; 

3. stocare a informa郡iilor din baza de date secundar< pe discuri locale interne. 

 
La toate nivelurile, sistemul va avea redundan郡< failover, continuitatea func郡ion<rii fiind astfel 
asigurat<. Baza de date folosit< de sistemul informatic PNRR va fi stocat< pe un Storage Area Network, 
managementul bazei de date f<cându-se cu ajutorul unui sistem de tip cluster. De asemenea, serverele 
de aplica郡ie func郡ioneaz< tot în cluster. Ambele clustere sunt proiectate s< lucreze dup< principiul 
failover. Echipamentele de re郡ea vor fi toate dublate, asigurându-se astfel 群i la nivelul acestora, 
redundan郡<.  
 
În cazul unui eveniment de tip dezastru pentru care s-a conceput un sistem de tipul Disaster Recovery 
Site, care va constitui, din punct de vedere func郡ional, o copie a sistemului original, capabil< s< preia 
toate func郡iile acestuia în caz de dezastru. 
 
La nivelul ministerelor coordonatoare ale reformelor sectoriale (coordonatori de reform<), se instituie 
atribu郡ii de monitorizare continu< ale stadiilor de îndeplinire pentru fiecare 郡int</jalon. Pe parcursul 
derul<rii contractelor de finan郡are, coordonatorii de reform< vor avea obliga郡ia ca, prin structurile de 
specialitate, s< urm<reasc< îndeplinirea indicatorilor la nivelul beneficiarilor proiectelor de investi郡ii, 
pe baza datelor completate de ace群tia în sistemul informatic dedicat, analizând rapoartele de progres 
fizice 群i financiare (validarea investi郡iilor 群i reformelor în conformitate cu contractul, evolu郡ia fizic< 群i 
financiar<, calendarul, stadiul actual 群i acoperirea etapelor de referin郡< 群i obiective). Prin verific<ri 
administrative se va realiza verificarea conformit<郡ii investi郡iilor 群i reformelor propuse cu PNRR, 群i 
anume în ceea ce prive群te finan郡area, calendarul, fiabilitatea etapelor de referin郡< 群i 郡inte. 
 
De asemenea, coordonatorii de reform< vor asigura înc<rcarea informa郡iilor 群i a documentelor care 
marcheaz< îndeplinirea 郡intelor 群i jaloanelor de reform<.  
 
Vor confirma stadiile de îndeplinire 群i propune solicit<rile de plat< aferente acestora. Procesul este 
unul continuu, cererile putând fi depuse oricând sunt îndeplinite parcursurile de etap<, iar finan郡area 
se aloc< fie în regim de prefinan郡are, fie în regim de ”cerere de plat<” din contul Programului.  
 
La nivelul acestor structuri se verific< 群i dosarul proiectului – pe baza unei liste de verificare care va 
con郡ine toate informa郡iile aferente contractului, facturilor, etc, confirmând completitudinea acestuia. 
La îndeplinirea 郡intelor/jaloanelor care delimiteaz< o etap< în implementarea reformei, corespunz<tor 
prevederilor acordului de finan郡are încheiat cu MIPE 群i MF, coordonatorii de reform< vor transmite 
un raport de implementare înso郡it de documentele doveditoare pentru atingerea indicatorilor 群i 
îndeplinirea condi郡iilor stabilite.  
 

MIPE monitorizeaz< implementarea reformelor 群i implementarea componentelor aferente reformelor, 
respectiv îndeplinirea jaloanelor/郡intelor la nivelul PNRR prin intermediul informa郡iilor 群i 
documentelor furnizate de coordonatorii de reform< prin sistemul informatic. Structura de specialitate 
de la nivelul MIPE va efectua 群i verific<ri la fa郡a locului, pentru a confirma realitatea investi郡iei, 
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conformitatea cu normele europene de publicitate. În contextul verific<rilor la fa郡a locului, în timpul 
execu郡iei contractului, MIPE va verifica 群i respectarea prevederilor privind declararea 
subcontractorilor.  
 

Coordonatorii de reform< solicit< MIPE, dac< este cazul, înlocuirea în Plan a reformelor/obiectivelor 
de etap</郡intelor/proiectelor. În cazul neîndeplinirii parcursului de etap< la termenele stabilite, 
respectiv în cazul în care se decide excluderea/înlocuirea reformei/郡intei/proiectului, la solicitarea 
MIPE, Guvernul decide demararea procedurilor de modificare a PNRR, respectiv înlocuirea 
proiectului, dup< caz. 
 

Având în vedere importan郡a asigur<rii eficien郡ei 群i eficacit<郡ii procesului de reform< sus郡inut prin 
PNRR, se va înfiin郡a un Comitet Interministerial de Coordonare a PNRR, coordonat de un 
pre群edinte 群i un vicepre群edinte, prim-ministrul, respectiv ministrul investi郡iilor 群i proiectelor 
europene, care va avea în componen郡< MIPE, MF, coordonatorii de reform<. La 群edin郡ele 
Comitetului vor avea posibilitatea s< participe ca invita郡i senatori 群i deputa郡i din comisiile de 
specialitate ale Parlamentului, corespunz<tor subiectelor supuse dezbaterii.  
 
Comitetul Interministerial de Coordonare a PNRR va avea secretariatul asigurat de c<tre structura de 
specialitate din cadrul MIPE 群i se va întruni trimestrial sau de câte ori este nevoie. Comitetul, va avea 
menirea de a examina progresul în implementarea investi郡iilor 群i reformelor 群i de a ini郡ia eventualele 
m<suri necesare în cazul constat<rii unor întârzieri majore, sau în cazul în care se constat< necesitatea 
reevalu<rii unor obiective. Totodat<, la nivelul comitetului se vor pune în discu郡ie delimit<rile de 
finan郡are între PNRR 群i FESI. 
 
MIPE supune dezbaterii Comitetului Interministerial de Coordonare trimestrial sau ori de câte ori este 
nevoie, stadiul implement<rii planului, eventualele blocaje intervenite, m<suri de remediere 
identificate. La nivelul Comitetului Interministerial de Coordonare sunt identificate 群i situa郡iile în care 
este necesar< o eventual< înlocuire în Plan a reformelor/obiectivelor de etap</targets/proiectelor, 
urmând ca, în acest caz, în cazul neîndeplinirii parcursului de etap< la termenele stabilite, urmând ca 
Guvernul s< decid< demararea procedurilor de modificare a PNRR, respectiv înlocuirea proiectului, 
dup< caz, precum 群i în ce m<sur< aloc< din bugetul de stat continuarea finan郡<rii, sau sumele urmeaz< 
s< fie considerate prejudiciu, 群i recuperate. 
 
De asemenea, tot la nivelul Comitetului Interministerial de Coordonare sunt analizate problemele de 
natura asigur<rii capacit<郡ii administrative la nivelul tuturor structurilor implicate în gestionarea 群i 
implementarea PNRR, precum 群i cele care implic< modific<ri legislative, urmând a fi luate deciziile în 
consecin郡<. 
 
În scopul asigur<rii implic<rii partenerilor sociali 群i societ<郡ii civile în urm<rirea progresului PNRR 群i 
al reformelor, se va constitui 群i un Comitet de Monitorizare, având ca membri organiza郡ii 
neguvernamentale selectate prin apel de candidaturi de c<tre MIPE, în baza gradului de 
reprezentativitate al acestora, al<turi de care se vor reg<si similar sindicate 群i patronate, precum 群i 
structuri asociative ale administra郡iei publice locale, respectiv Uniunea NaYional< a Consiliilor 
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JudeYene din România, AsociaYia Municipiilor din România, AsociaYia Oraşelor din România, 
AsociaYia Comunelor din România,  precum 群i alte  forme asociative de interes general, constituite 
potrivit legii. Reuniunile Comitetului de Monitorizare vor avea loc trimestrial 群i în cadrul lor va avea 
loc informarea membrilor cu privire la stadiul implement<rii PNRR, consultarea membrilor în scopul 
identific<rii de solu郡ii în eventualitatea unor blocaje în implementarea reformelor 群i a PNRR, precum 
群i dezbaterea altor aspecte care reies din procesul de implementare efectiv<. Procedura de organizare 
群i func郡ionare va fi una similar< FESI. 
 
În afara sistemului de management 群i control, va func郡iona Comitetul Interministerial pentru 
Achizi郡ii Publice, organism strategic, atribu郡iile urmînd a fi extinse 群i asupra implement<rii PNRR, cu 
rol de a urm<ri îndeaproape progresul procedurilor de achizi郡ii publice legate de implementarea 
reformelor 群i investi郡iilor, propunând, în timp util, m<surile de ajustare necesare pentru a debloca 
problemele 群i a atinge obiectivele stabilite, iar recomand<rile vor fi puse în aplicare de c<tre toate 
entit<郡ile implicate. 
 

4. VERIFICARE LEGALITATE ȘI REGULARITATE 
CHELTUIELI 

 

Verificarea legalit<郡ii 群i regularit<郡ii cheltuielilor se va realiza prin completarea mecanismelor existente 
la nivel na郡ional, prin intermediul ANAP, controlului financiar preventiv, controlului financiar delegat, 
cu mecanismul de verificare ex-post stabilit la nivelul structurii de specialitate din cadrul MIPE, 
construit pe instrumente 群i proceduri similare celor dezvoltate în contextul gestiunii partajate. 
În derularea achizi郡iilor publice, beneficiarii au la dispozi郡ie un mecanism preventiv, prin intermediul 
atribu郡iilor Agen郡iei Na郡ionale pentru Achizi郡ii Publice (ANAP), institu郡ie de specialitate la nivel 
na郡ional, aflat< în subordinea Secretariatului General al Guvernului, care realizeaz<, prin mijloace 
electronice, verificarea ex-ante a procesului de achizi郡ie public< în toate fazele sale 群i vizeaz< aspecte 
de calitate 群i regularitate a procesului de achizi郡ie de la momentul înc<rc<rii documentelor procedurii 
în SEAP 群i pân< la comunicarea rezultatului evalu<rii. 
 
Toate procedurile de atribuire a contractelor selectate 群i incluse în programul de verificare sunt supuse 
controlului asupra documenta郡iei de atribuire 群i modului în care se realizeaz< evaluarea ofertelor 群i 
atribuire a respectivelor contracte. De asemenea, pe baz< de e群antion sunt verificate 群i procedurile de 
negociere 群i modific<rile contractuale.  
 
Verificarea ex-ante pentru aspectele de regularitate se finalizeaz< prin aviz conform (atunci când nu se 
constat< abateri cu privire la aspectele de calitate 群i/sau de regularitate cuprinse în listele de verificare) 
sau aviz conform condi郡ionat (atunci când se constat< c< exist< abateri cu privire la aspectele de calitate 
群i/sau de regularitate cuprinse în listele de verificare). 
 
Structura de specialitate din cadrul MIPE va fi informat< de c<tre ANAP, în baza unui protocol încheiat 
cu aceasta, cu privire la rezultatul procedurilor de verificare. 
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În scopul verific<rii legalit<郡ii si regularit<郡ii cheltuielilor pentru care efectueaz< pl<郡i c<tre beneficiari, 
MIPE se va baza 群i pe sistemul de control financiar propriu al beneficiarului public, sistem instituit la 
nivel na郡ional prin Legea 500/2002 privind finan郡ele publice. 
 
Astfel, controlul financiar preventiv propriu se aplic<, potrivit legisla郡iei în vigoarea, atât la contractul 
de achizi郡ie, cât 群i la efectuarea oric<rei pl<郡i. Controlul financiar preventiv se organizeaz<, potrivit 
OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, la nivelul tuturor 
entit<郡ilor publice, inclusiv la nivelul regiilor autonome de interes naYional sau local, companiilor şi 
societ<Yilor naYionale, societ<Yilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorial< deYine 
capitalul majoritar. 
 
Controlul financiar preventiv propriu se organizeaz<, de regul<, în cadrul compartimentelor de 
specialitate financiar-contabil< din cadrul entit<Yii respective, iar persoanele care urmeaz< s< exercite 
activitatea de control financiar preventiv propriu trebuie s< îndeplineasc< cumulativ condi郡iile 
prev<zute OMFP nr. 923/2014 şi, pe baza acordului Ministerului Finan郡elor - Direc郡ia general< de 
control financiar preventiv, sunt numite de c<tre conduc<torul institu郡iei, prin act de decizie intern<. 
Controlul financiar preventiv se exercit< în baza unor liste de verificare, care se pot detalia la nivelul 
fiec<rei entit<Yi  publice în funcYie de specificul activit<Yii acesteia,  pe baza aprob<rii conduc<torului 
entit<Yii publice respective. Un eventual refuz de viz< al controlorului financiar propriu este motivat 群i 
se înregistreaz< într-un registru special. 
 
La rândul s<u, controlorul financiar preventiv propriu este supus controlului financiar preventiv 
delegat, exercitat de controlori numi郡i prin ordin al ministrului finanYelor publice, la propunerea 
controlorului financiar şef. 
 
Controlorii delega郡i pot formula avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, 
eficien郡a şi eficacitatea unor opera郡iuni sau proiecte de acte normative, dac< acestea au impact asupra 
fondurilor publice.  
 
Controlorii delega郡i exercit< controlul financiar din punct de vedere al legalit<郡ii, regularit<郡ii şi, dup< 
caz, al încadr<rii în limitele şi destina郡ia creditelor bugetare şi/sau de angajament. 
 
Controlorii delegaYi întocmesc rapoarte lunare cu privire la situaYia curent< a angajamentelor efectuate, 
vizele acordate şi situaYia intenYiilor şi refuzurilor de viz<, avizele consultative, precum şi alte aspecte 
cu privire la derularea operaYiunilor financiare, pe care le vor transmite controlorului financiar şef 群i 
structurii de specialitate din cadrul MIPE. 
 
Structura de specialitate din cadrul MIPE va efectua verificarea prin e群antion a cheltuielilor efectuate 
de beneficiarii publici, pe baza informa郡iilor 群i documentelor înc<rcate de beneficiari în sistemul 
informatic. MIPE va folosi ca baza pentru e群antionare avizele ANAP, eventuale refuzuri de viz< CFPP 
群i rapoartele controlorilor delega郡i. 
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Derularea achizi郡iilor beneficiarilor priva郡i care potrivit legii nu au calitate de autorit<郡i contractante 
astfel încât s< intre sub inciden郡a legisla郡iei privind achizi郡iile publice, se va realiza prin platforma 
informatic< deja utilizat< pentru FESI 群i pentru fondurile aferente Mecanismului SEE. Aceasta va 
asigura transparen郡a total< a acestor achizi郡ii din punct de vedere al cerin郡elor de atribuire 群i din punct 
de vedere al ofertan郡ilor câ群tig<tori. 
 
La nivelul structurii de specialitate din MIPE va fi asigurat< verificarea respect<rii regulilor privind 
ajutorul de stat, fiind sesizat Consiliul Concuren郡ei în cazul identific<rii vreunei abateri, astfel încât 
acesta s<-群i exercite atribu郡iile legale de control, stabilire de m<suri de remediere 群i, dac< este cazul, 
de stopare 群i recuperare, potrivit prevederilor OUG 77/2014 privind procedurile na郡ionale în domeniul 
ajutorului de stat, precum 群i pentru modificarea 群i completarea Legii concuren郡ei nr. 21/1996. 
 
 

5. PREVENIREA, DETECTAREA ȘI CORECTAREA 
NEREGULILOR GRAVE ȘI A DUBLEI FINANȚĂRIし 
RECUPERAREA SUMELOR SI PASTRAREA 

DOCUMENTELOR 

 
Gestionarea PNRR va include mecanismele de preven郡ie 群i interven郡ie în caz de nereguli grave 
existente deja la nivel na郡ional, la care se vor adauga acele instrumente 群i mecanisme dezvoltate deja 
în contextul gestionarii FESI. În plus, ca urmare a verific<rilor efectuate la nivelul MIPE în scopul 
asigur<rii legalit<郡ii 群i regularit<郡ii cheltuielilor, precum 群i ca urmare a constat<rilor formulate de c<tre 
Autoritatea de Audit, vor fi corectate alte tipuri de nereguli, prin aplicarea de sanc郡iuni beneficiarilor 
de catre MIPE. 
 
La identificarea de nereguli grave, MIPE va aplica m<surile corective descrise în cele ce urmeaz<, 
pentru fiecare tip de neregul< 群i va raporta aceste nereguli în declara郡ia de gestiune, precizând 群i 
m<surile corective aplicate. 
 
Toate procedurile opera郡ionale ale structurilor din direc郡ia de specialitate a MIPE vor con郡ine prevederi 
legate de identificarea cazurilor de conflict de interese, fraud< 群i corup郡ie, inclusiv obliga郡ia 
personalului de a raporta suspiciunile intern, c<tre structura de control, care va sesiza organismele 
responsabile la nivel na郡ional. Totodat<, vor exista instruiri dedicate identific<rii suspiciunilor de 
nereguli grave de c<tre personalul direc郡iei de specialitate din MIPE, dar 群i ac郡iuni de con群tientizare a 
coordonatorilor de reform< 群i a beneficiarilor.  
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La nivel na郡ional, exist< un mecanism solid de prevenire a conflictului de interese în achizi郡ii publice, 
care a fost creat în etape, începând cu prevederi legislative introduse în anul 2013, care au obligat 
autorit<郡ile contractante s< publice numele persoanelor cu rol de decizie în procedura de atribuire (de 
la documenta郡ia de atribuire 群i pân< la membri comisiei de evaluare). Aceast< obliga郡ie a fost asociat< 
obliga郡iei ofertan郡ilor de a declara pe proprie r<spundere faptul c< nu se afl< în conflict de interese cu 
persoanele de decizie. În anul 2016 a fost completat< legisla郡ia cu introducerea sistemului informatic 
PREVENT, gestionat de Agen郡ia Na郡ional< pentru Integritate. 
 
PREVENT este un sistem colaborativ, computerizat integrat care a fost realizat cu scopul de a preveni 
situa郡iile de conflict de interese în timp real. Acesta a fost realizat ca un instrument necesar în 
activitatea Agen郡iei Na郡ionale de Integritate. 
 
Platforma a fost proiectat< s< interac郡ioneze cu SEAP (Sistemul Electronic de Achizi郡ii Publice) 群i se 
aplic< atât procedurilor de achizi郡ii publice finan郡ate din fonduri publice na郡ionale, cât 群i celor finan郡ate 
din fonduri europene. 
SEAP este sistemul informatic centralizat de utilitate public<, accesibil prin internet, care asigur< 
transparen郡a procesul de achizi郡ie public<, fiind utilizat de autorit<郡ile/entit<郡ile contractante în mod 
gratuit în scopul aplic<rii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire (on line) 群i în scopul 
public<rii anun郡urilor la nivel na郡ional (anunМ de intenМie, anunМ de participare, anunМ de concesionare, 
anunМ de participare simplificat, invitaМii, anunМ de atribuire). 
 
În SEAP se public< atât procedurile peste pragurile din directivele europene în materie cât 群i 
procedurile simplificate reglementate de legisla郡ia na郡ional<. 
 
Legisla郡ia na郡ional< preia prevederile europene în domeniul conflictului de interese în achizi郡ii publice, 
vizând orice situa郡ie în care membrii personalului autorit<郡ii contractante care ac郡ioneaz< în numele 
autorit<郡ii contractante, care sunt implica郡i în desf<群urarea procedurii de atribuire sau care pot influen郡a 
rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes 
personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impar郡ialitatea ori independen郡a lor în 
contextul procedurii de atribuire. 
 
Autorit<郡ile contractante (inclusiv entit<郡ile contractante sau  furnizor de servicii de achizi郡ie) au 
obliga郡ia de a asigura completarea 群i actualizarea Formularului de integritate, care cuprinde date 
privind: 
 

1. Factori decizionali; 

2. Consultan郡i elaborare documenta郡ie de atribuire; 

3. Comisie evaluare: 

a. Membrii comisiei de evaluare;  

b. Exper郡ii coopta郡i. 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  
3.3 Descrierea mecanismului  

de iBa<eBeCmade ｧi cHCmdH< 
 

23 
 

4. Ofertan郡i (ofertant unic, lider asociere, asociat, subcontractant, ter郡 sus郡in<tor). 

Platforma PREVENT cuprinde, pe lâng< informa郡iile de identificare specifice procedurii de atribuire 
群i informa郡ii despre sursa de finan郡are. Astfel, dac< procedura este lansat< pentru implementarea unui 
proiect cu finan郡are din fonduri europene, aceasta cuprinde informa郡ii despre programul de finan郡are 
群i codul unic proiectului.  
 
ANI analizeaz< informa郡iile din cadrul formularului 群i, în cazul în care detecteaz< elemente ale unui 
poten郡ial conflict de interese, transmit un avertisment de integritate. ANI poate face analiza 
informa郡iilor doar dup< deschiderea ofertelor deoarece este necesar< lista final< a ofertan郡ilor. 
Datele introduse sunt preluate de PREVENT, în baza unui algoritm de analiz< inteligent< a datelor 
extrase din formularul de integritate 群i prin compararea acestora cu informa郡iile puse la dispozi郡ie de 
Oficiul National al Registrului Comer郡ului 群i de Direc郡ia pentru Eviden郡a Persoanelor 群i Administrarea 
Bazelor de Date, pentru a detecta conflicte de interese.  
 
În maximum trei zile de la introducerea de c<tre autoritatea contractant< a declara郡iilor, în cazul în care 
este detectat un conflict de interese, sistemul emite o avertizare de integritate “ce va fi disponibil, prin 
intermediul SEAP, autorit<郡ilor contractante, ANI, precum 群i autorit<郡ilor cu atribu郡ii de verificare, 
monitorizare 群i control al procedurii de achizi郡ie public<”, în conformitate cu art.8 din Legea 
nr.184/2016. 
 
ANI va continua s< monitorizeze urm<rile avertiz<rilor emise pentru a verifica dac< situa郡iile de 
conflicte de interese au fost remediate, pentru ca, în caz contrar, s< se autosesizeze 群i s< notifice alte 
institu郡ii: Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie (DNA), Departamentul de Lupt< Antifraud< (DLAF), 
organele de urm<rire penal<, etc. 
 
Neluarea de m<suri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului 
de c<tre persoana responsabila în termen de 3 zile de la dispunerea m<surilor declan群eaz< din oficiu 
procedura de evaluare a conflictului de interese. 
 
Suplimentar mecanismului ex-ante descris mai sus, la nivelul structurii de specialitate din cadrul 
MIPE, se va realiza verificarea ex-post a conflictului între beneficiari 群i contractori, prin exportul 
informa郡iilor referitoare la beneficiari 群i contractori colectate prin sistemul informatic dedicat PNRR 
în baza de date ARACHNE, pentru acele contracte care nu fac obiectul verific<rilor prin PREVENT, 
nefiind publicate în SEAP (negocieri f<r< publicare, achizitii directe etc.). În cazul identific<rii unor 
suspiciuni de conflict de interese, MIPE va sesiza ANI pentru declan群area investiga郡iei la nivelul 
acesteia, iar în cazul conflictului de interese la nivelul beneficiarilor priva郡i, constatarea 群i recuperarea 
s< fie efectuate de c<tre compartimentul control al structurii de specialitate. 
 
În cazul identific<rii unui conflict de interese confirmat de ANI, sumele afectate vor fi suspendate de 
c<tre MIPE, pân< la decizia definitiv< a instan郡ei. În cazul în care instan郡a de judecat< confirm< 
conflictul, sumele vor fi recuperate de la beneficiar. În ceea ce prive群te conflictul de interese de la 
beneficiarii priva郡i, sumele afectate vor fi constatate 群i recuperate de c<tre MIPE. st
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PdeｬeCidea fdapdădi<Hd ｧi cHdpaｨiei 
 

Pentru scopurile PNRR, listele de verificare ale CFPP din cadrul beneficiarilor proiectelor finantate 
din PNRR vor include întreb<ri legate de depistarea eventualelor suspiciuni de fraud<, atât la momentul 
viz<rii contractului, cât şi pe parcursul derul<rii procesului execuYiei bugetare. Identificarea unor indicii 
de fraud<, va atrage refuzul de viz< asupra pl<郡ii efectuate c<tre contractor. 
 
La nivelul structurii de specialitate din cadrul MIPE, va exista o unitate care va avea responsabilitatea 
aplic<rii procedurii de evaluare a riscului de frauda, dupa modelul instrumentelor create în sistemul de 
management 群i control FESI 群i totodat<, de a primi 群i a analiza orice sesizare de fraud< sau coruptie. 
Procedura, prin instrumentul de auto-evaluare a riscului de fraud< ataşat, împreun< cu instrucYiunile de 
utilizare, va fi folosit< pentru evaluarea impactului şi probabilit<Yii de producere a riscurilor obişnuite 
de fraud<. De asemenea, aceast< procedur< va stabili cadrul necesar pentru identificarea m<surilor de 
control recomandate pentru atenuarea riscurilor care ar putea ajuta la reducerea într-o şi mai mare 
m<sur< a riscurilor r<mase, care nu au fost rezolvate înc< de o manier< eficace prin intermediul 
actualelor m<suri de control. 
 
Identificarea riscului de fraud< se va baza pe: 
 

 Cuantificarea riscului ca un anumit tip de fraud< s< se produc< prin evaluarea impactului şi 

probabilit<Yii de producere (riscul în form< brut<). 

 Evaluarea eficacit<Yii m<surilor actuale de control puse la punct pentru atenuarea riscului 

brut. 

 Evaluarea riscului net dup< luarea în considerare a oric<ror m<suri de verificare 群i control 

existente şi a eficacit<Yii acestora, adic< situaYia aşa cum se prezint< ea la ora actual< (riscul 

rezidual). 

 Evaluarea efectului acYiunilor planificate de atenuare a riscului net (rezidual).  

 Definirea riscului vizat, adic< nivelul de risc pe care autoritatea de management îl consider< 

tolerabil dup< ce toate m<surile de control au fost puse la punct şi au devenit efective. 

 

Principalul obiectiv al instrumentului de evaluare a riscului de fraud< îl reprezint< facilitarea unei 
autoevalu<ri a impactului şi probabilit<Yii de producere a unor scenarii specifice de fraud<, realizate de 
c<tre structurile de management ale programului. Riscurile specifice de fraud< care ar trebui evaluate  
vor fi identificate pe baza cunoştinYelor acumulate în urma cazurilor anterioare de fraud< cu care s-au 
confruntat programele finantate în cadrul politicii de coeziune, precum şi prin raportare la scheme st
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comune de fraudare recunoscute şi recurente. 
 
Aceast< evaluare va forma ulterior baza r<spunsurilor la deficienYele identificate prin alegerea acelor 
m<suri antifraud< eficace şi proporYionale din lista de acYiuni de control recomandate în cadrul 
Ghidului Evaluarea riscului de fraud< şi m<suri antifraud< proporYionate şi eficace (Fraud Risk 
Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures), EGESIF_14-0021-00, 
versiunea 16.06.2014) în vederea reducerii riscurilor. 
 

Ulterior realizarii in郡iale a evaluarii riscului de fraud<, auto-evaluarea se va realiza cu o frecven郡< 
anual<, sau ori de câte ori este cazul, atunci când nivelul de risc identificat este foarte ridicat 群i/sau se 
identific< noi cazuri de fraud<. Toate acestea vor conduce la o analiz< a sl<biciunilor sistemului 群i la 
realizarea evalu<rii totale a riscurilor de fraud< sau a p<r郡ilor relevante din acesta. 
 
M<surile de prevenire a cazurilor de fraud< identificate prin aceast< procedur< vor fi incluse în 
procedurile operaYionale ale MIPE, aferente tuturor etapelor de implementare. Personalul MIPE 
implicat în managementul PNRR va avea obligaYia prevenirii şi notific<rii oric<rei suspiciuni de fraud<, 
c<tre organismele interne sau externe cu atribuYii in verificarea notific<rilor privind posibile fraude. 
La nivelul structurii de specialitate din MIPE va exista o unitate responsabil< cu primirea sesiz<rilor 
de fraud<, analiza preliminar< a acestora 群i înaintarea acestora c<tre structura de control, care va avea 
responsabilitatea efectu<rii de investiga郡ii în scopul identific<rii eventualelor indicii de fraud< sau de 
tentativ< de fraud<. În cazul în care asemenea indicii sunt depistate, structura de control va sesiza de 
îndat< Departamentul pentru Lupta Antifraud< (DLAF) şi DNA/OLAF. 
 
DLAF asigur<, sprijin< şi coordoneaz<, dup< caz, îndeplinirea obligaYiilor ce revin României privind 
protecYia intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din 
Tratatul privind funcYionarea Uniunii Europene. 
 

Îｲ dﾒｨeｲiけo ┓┢eíeｲi┢ii ac《iíi《ăぇioﾒ┢ ilegale ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene 

îｲ ┡ﾒｨâｲia『 DnAF a┢e ‶i a《┢ibけゃii de cﾒｲ‶《ieｲ《i＿a┢e ‶i iｲ┺《┢けi┢e『 iｲiぇiiｲd caｨ┓aｲii de iｲfﾒ┢ｨa┢e a ﾒ┓iｲiei 
┓けboice ‶i cﾒﾒ┢dﾒｲâｲd『 oa ｲiíeo ｲaぇiﾒｲao『 ac《iíi《a《ea de ┓┢egă《i┢e ′i ┓e┢fecぇiﾒｲa┢e ┓┢ﾒfe┺iﾒｲaoă îｲ 
dﾒｨeｲiけo ┓┢ﾒ《ecぇiei iｲ《e┢e┺eoﾒ┢ fiｲaｲcia┢e aoe くｲiけｲii Eけ┢ﾒ┓eｲe îｲ ┡ﾒｨâｲia】 
 

DLAF este instituYia de contact cu Oficiul European de Lupt< Antifraud< - OLAF din cadrul Comisiei 
Europene, asigur< şi faciliteaz< cooperarea între instituYiile naYionale implicate în protecYia intereselor 
financiare ale Uniunii Europene în România, între acestea şi Oficiul European de Lupt< Antifraud< - 
OLAF şi autorit<Yile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state 
beneficiare de asistenY< financiar< din partea Uniunii Europene. 
 
DLAF primeşte sesiz<rile OLAF cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activit<Yi ce aduc 
atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, efectueaz<, dup< caz, acYiunile de control 
corespunz<toare, pune la dispoziYia OLAF nota de control şi, la cerere, orice alte date şi informaYii în 
leg<tur< cu acYiunea respectiv<, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  
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DLAF poate desf<şura acYiuni comune de control cu reprezentanYii OLAF sau pot beneficia de asistenYa 
tehnic< acordat< de reprezentanYii OLAF sau poate solicita OLAF efectuarea unor investigaYii în afara 
teritoriului României. 
 
Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie (DNA) este o structur< de parchet specializat< în combaterea corup郡iei 
mari 群i medii. Este creat< ca un instrument necesar în descoperirea, investigarea 群i aducerea în fa郡a 
instan郡ei a cazurilor de corup郡ie medie 群i mare. Prin activitatea sa, contribuie la reducerea corup郡iei, în 
sprijinul unei societ<郡i democratice apropiate de valorile europene. 
 
DNA desf<群oar< urm<rirea penal< pentru infrac郡iuni de corup郡ie 群i asimilate cu acestea. De asemenea, 
DNA investigheaz< infrac郡iuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene precum 群i 
anumite categorii de infrac郡iuni grave de criminalitate economico-financiar<. 
 

Categoriile de infrac郡iuni aflate în competenta DNA: 
 

a. infrac郡iunile de corup郡ie –luarea 群i darea de mit<, traficul de influen郡< (art. 289-292 Cod 

penal) 

b. infrac郡iuni asimilate infrac郡iunilor de corup郡ie (art. 10-13 din Legea 78/2000) 

c. Infrac郡iunile împotriva intereselor financiare ale UE (art. 18 – 185 Legea 78/2000) 

d. Infrac郡iunile prev<zute la art. 246,297 群i 300 din Codul Penal dac< s-a cauzat o pagub< 

mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. 

 

În cazul identific<rii unei suspiciuni de fraud<, sumele afectate de aceasta vor fi suspendate în 
rela郡ia cu Comisia European<, ca urmare a notei de control a DLAF sau ca urmare a începerii 
urm<ririi penale de c<tre DNA, urmând ca recuperarea s< fie realizat< ca urmare a unei decizii 
definitive a instan郡ei de confirmare a fraudei. În cazul în care DNA claseaz< cazul, sumele vor fi 
declarate.  
 

În cazul în care OLAF constat< o fraud< într-un raport final, sumele vor fi recuperate, în acord 
cu recomand<rile formulate. 
 

Dpb<a fiCaCｨade 

 
În scopul evit<rii dublei finan郡<ri, vor fi aplicate mai multe chei de verificare. Astfel, în procesul de 
acordare a avizului conform, anterior încheierii contractului de finan郡are între coordonatorii de reform< 
群i beneficiari, direc郡ia de specialitate de la nivelul MIPE va efectua 群i o verificare preliminar<  în 
ARACHNE, dar 群i în baza de date a sistemului informatic SMIS2014+, pentru a se asigura c< proiectul 
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respectiv nu se reg<se群te deja în evaluare, contractare sau implementare din FESI. Aceast< verificare 
se va realiza dup< Codul Unic de Înregistrare al beneficiarului. 
 
Ulterior, pe parcursul implement<rii proiectului, la nivelul CFPP al beneficiarului, controlorii vor avea 
obliga郡ia s< se asigure c< facturile pl<tite nu prev<d men郡iunea de a fi emise pentru un proiect cu un 
anumit cod SMIS, finan郡at din FESI. Aceasta, deoarece în procedurile autorit<郡ilor de management 群i 
organismelor intermediare pentru FESI este prev<zut< obliga郡ia beneficiarilor de a aduce la rambursare 
facturi pe care este identificat codul SMIS aferent proiectului pentru care a fost emis< factura. 
  
În plus, în contextul verific<rilor ex-post efectuate de departamentul de autorizare, dar anterior 
transmiterii cererilor de plat<, la nivelul MIPE, direc郡ia de specialitate de la nivelul acestuia va realiza 
o ultim< verificare a dublei finan郡<ri cu baza de date a SMIS2014+. 
 
În procesul de monitorizare a implement<rii PNRR, în cadrul Comitetul Interministerial de Coordonare 
se vor aduce în discu郡ie eventuale suprapuneri identificate, precum 群i m<surile ce se impun. Astfel, 
MIPE, în virtutea atribu郡iilor sale acordate de legisla郡ie, va supune aten郡iei Comitetului eventualele 
suprapuneri identificate la nivel de proiect de investi郡ie, pentru a fundamenta decizia luat< de eliminare 
sau înlocuire a unei interven郡ii din plan. 
 
Prin urmare, dubla finan郡are este verificat< pe diferite niveluri, de la nivel de factur<, pân< la nivel de 
proiect de investi郡ie.  
 
În cazul identific<rii unei situa郡ii de dubl< finan郡are, sumele afectate vor fi recuperate de c<tre MIPE 
群i nu vor fi incluse în cereri de plat< c<tre Comisie. 
 

Recpaedadea SpBe<Hd UdBade a Nedegp<i<Hd Gdaｬe 

  

În cazul constat<rii de nereguli grave, a群a cum sunt definite de Regulamentul 241/2021, proiectele 
respective sunt excluse din PNRR, iar finan郡area recuperat<. 
 
MIPE este responsabil de recuperarea creanYelor în cadrul proiectelor finanYate din fonduri europene, 
pân< cel târziu la data închiderii Mecanismului de redresare 群i rezilien郡<, respectiv a oricaror sume din 
fonduri europene transferate acestora, neutilizate sau care fost recuperate de la beneficiari ca urmare a 
unor titluri de crean郡<. 
 
În cazul constat<rii de nereguli grave sau a dublei finan郡<ri, coordonatorii de reform< emit pe numele 
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor decizie de reziliere, prin care se individualizeaz< 
sumele de restituit exprimate în moneda naYional<. 
 
Decizia de reziliere constituie titlu de creanY< şi cuprinde elementele actului administrativ-fiscal 
prev<zute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur< fiscal<, cu modific<rile şi complet<rile 
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ulterioare. În titlul de creanY< se indic< şi contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul 
trebuie s< efectueze plata. 
 
Departamentele financiar-contabile din cadrul ministerelor coordonatoare de reform< au obliga郡ia 
recuper<rii sumelor aferente deciziilor de reziliere. În cazul în care sumele nu pot fi recuperate prin 
plat< voluntar< a beneficiarului, în termen de 30 de zile devin aplicabile dispozi郡iile Codului Fiscal, 
referitoare la recuperarea de c<tre Agen郡ia Na郡ional< de Administrare Fiscal< a  crean郡elor bugetare 
prin executare silit<, departamentele financiar-contabile sesizând agen郡ia în acest sens. 
 

Păgmdadea dHcpBeCme<Hd 

 

MIPE  va stabili proceduri interne pentru a se asigura c< întregul sistem de informa郡ii privind 
opera郡iunile finan郡ate, inclusiv date financiare 群i date privind performan郡ele, necesare pentru a asigura 
o pist< de audit adecvat<, sunt men郡inute în conformitate cu conformitatea, 群i anume luarea în 
considerare a dispozi郡iilor articolului 22(2)(f). În acest scop, sistemul informatic va asigura 
înregistrarea 群i stocarea de date 群i documenta郡ie de la contractare pân< la sfâr群itul investi郡iilor 群i 
reforme, inclusiv informa郡ii despre controale 群i audit.  
 
Datele colectate in conformitate cu art.22(2)(d) vor fi disponibile CE, ECA, OLAF si EPPO, f<r< 
a fi necesare m<suri administrative suplimentare, direct din sistemul informatic cu  notificarea 
prealabil<, sau prin solicitarea direct< de la toate entit<郡ile implicate în implementarea PNRR, 
în acest sens urmînd ca dispozi郡iile legale, deciziile de finan郡are, respectiv contractele de 
finan郡are (func郡ie de nivelul de rela郡ionare) s< prevad< obliga郡ii exprese în acest sens pentru 
actorii implica郡i. Astfel, accesul la documente 群i informa郡ii 群i accesul la fa郡a locului al 
reprezentan郡ilor CE, ECA, EPPO 群i OLAF vor fi garantate, ca urmare a unei simple adrese de 
notificare a auditului/controlului. 
 

În plus, potrivit contractelor de finantare semnate, beneficiarul unui proiect finanYat din PNRR va avea 
si obligaYia arhiv<rii şi p<str<rii în bune condiYii a tuturor documentelor aferente proiectului. 
Totodata, acesta va avea obligaYia de a asigura accesul neîngr<dit al autorit<Yilor naYionale 群i 
europene cu atribuYii de verificare, control şi audit, în limitele competenYelor ce le revin, în cazul în 
care aceştia efectueaz< verific<ri/controale/audit la faYa locului şi solicit< în scris declaraYii, documente, 
informaYii. În cazul nerespect<rii acestor obliga郡ii beneficiarul va restitui suma încasat< în cadrul 
proiectului, aferent< documentelor lips<, sau va restitui întreaga sum< încasat< în cadrul proiectului, 
inclusiv dobânzile/penaliz<rile aferente. 
 
MIPE/coordonatorul de reform< poate evalua şi controla capacitatea administrativ< a beneficiarilor 
privind îndeplinirea cerinYelor determinate de asigurare a realit<Yii, legalit<Yii şi regularit<Yii 
cheltuielilor decontate şi respect<rii instrucYiunilor, procedurilor, reglement<rilor, regulamentelor 
Comisiei Europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implement<rii proiectelor finanYate 
din fonduri europene. st
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5. AUDIT 

 
Mecanismul de audit al PNRR men郡ionat mai jos a fost stabilit pornind de la prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European 群i al Consiliului de instituire a 
Mecanismului de redresare 群i rezilien郡<, 郡inând cont de clarific<rile furnizate de c<tre Comisia 
European< prin Documentul de lucru SWD (2021) 12 final din 22.01.2021 群i de r<spunsurile la 
întreb<rile adresate de statele membre, publicate pe platforma Comisiei. Mecanismul de audit va fi 
definitivat 群i detaliat dup< publicarea cadrului legislativ na郡ional privind implementarea PNRR, dar în 
timp util pentru a permite derularea corespunz<toare a activit<郡ilor de audit, cu respectarea calendarului 
de implementare a PNRR.  
 

OdgaCigBp< degaHCgabi< de apdim 

 

Auditul PNRR se va face de că《┢e Aけ《ﾒ┢i《a《ea de Aけdi《『 diｲ cad┢けo Cけ┢ゃii de Cﾒｲ《け┢i a ┡ﾒｨâｲiei】 

Smdamegia de apdim 

 

La începutul perioadei de implementare a PNRR (în termen de maxim 3 luni de la aprobarea cadrului 
institu郡ional na郡ional de implementare a PNRR), se va elabora o strategie de audit, care va prezenta 
metodologia de audit, inclusiv metoda de e群antionare, analiza de risc, calendarul 群i resursele alocate. 
Strategia de audit va acoperi întreaga perioad< de implementare a PNRR 群i se va realiza pe modelul 
celor folosite în cazul Politicii de Coeziune, adaptat la cerin郡ele reglement<rilor europene 群i na郡ionale 
aferente PNRR. Activitatea se va desf<群ura potrivit standardelor interna郡ionale de audit (Standardele 
Interna郡ionale de Audit emise de c<tre International Auditing and Assurance Standards Board – 
IAASB) 群i a prevederilor regulamentelor europene aplicabile. Strategia va fi aprobat< de c<tre 
pre群edintele Autorit<郡ii de Audit. În func郡ie de evolu郡ia programului 群i a cadrului de implementare 群i 
control al PNRR, strategia poate fi actualizat<, dac< este necesar. 
 
În cadrul strategiei se va prezenta analiza de risc, cu scopul de a planifica activitatea de audit 群i de a 
concentra activitatea de audit asupra ariilor 群i entit<郡ilor cu risc ridicat. Analiza de risc se va face, în 
m<sura aplicabilit<郡ii, pe modelul celor folosite în cazul Politicii de Coeziune, adaptat la cerin郡ele 
reglement<rilor europene 群i na郡ionale aferente PNRR. Printre criteriile preliminare ce ar putea fi 
utilizate în analiza de risc, identificate în prezent, se num<r<: complexitatea programului, num<rul 
entit<郡ilor implicate în implementare, capacitatea administrativ< 群i experien郡a în utilizarea fondurilor 
europene, dispersia teritorial< a investi郡iilor implementate, volumul fondurilor gestionate, impactul 
asupra jaloanelor 群i 郡intelor incluse în PNRR.  
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Tiapdi de BigipCi de apdim 

 

Autoritatea de Audit are în vedere realizarea în principal a urm<toarelor tipuri de audit pentru PNRR: 
 
1. Audit de sistem, care va avea 2 obiective principale: 
 

1. ob郡inerea unei asigur<ri rezonabile c< sistemele de implementare 群i monitorizare ale PNRR 
asigur< date complete, corecte 群i de încredere pentru indicatorii defini郡i în plan, cu scopul de 
a evalua dac< sunt implementate 群i func郡ioneaz< controale eficace pentru colectarea, 
prelucrarea, agregarea 群i raportarea datelor aferente PNRR 群i dac< datele agregate se 
reconciliaz< cu datele surs<. 

2. ob郡inerea unei asigur<ri rezonabile c< sistemul de control intern asigur< c< fondurile au fost 
gestionate în concordan郡< cu toate regulile aplicabile 群i c< sistemul este capabil s< previn<, 
s< detecteze 群i s< corecteze cazurile de conflict de interese, corup郡ie, fraud< 群i dubl< finan郡are.  

Auditul de sistem va viza capacitatea administrativ< 群i procedurile de lucru ale structurilor din 
mecanismul de implementare 群i control, precum 群i func郡ionarea 群i operarea sistemului informatic 
aferent PNRR. Verific<rile vor viza atât structura coordonatoare de la nivelul MIPE, cât 群i structurile 
cu rol de coordonator de la nivelul ministerelor. În evaluarea procedurilor acestor structuri, care 
vizeaz< implementarea PNRR, vor fi urm<rite cu prec<dere aspecte precum selec郡ia 群i contractarea, 
evitarea dublei finan郡<ri, m<surile antifraud<, controlul 群i recuperarea neregulilor, colectarea, 
prelucrarea, agregarea 群i raportarea datelor aferente PNRR, asigurarea pistei de audit etc.  
În ceea ce prive群te frecven郡a realiz<rii auditurilor de sistem, acestea vor fi realizate periodic, pe tot 
parcursul implement<rii PNRR, în conformitate cu strategia de audit 群i cu evolu郡ia cadrului 
institu郡ional 群i procedural de implementare a PNRR. Se are în vedere ca auditul de sistem s< se deruleze 
o dat< pe an, un prim audit de sistem, care va viza 群i func郡ionarea sistemului IT, urmând s< fie realizat 
înainte de transmiterea primei cereri de plat< c<tre Comisia European<.  
În func郡ie de zonele de risc identificate, auditul de sistem poate fi tematic, acoperind anumite zone de 
risc, cum ar fi evitarea dublei finan郡<ri sau func郡ionarea sistemului informatic aferent PNRR. 
 
2. Realizarea testelor de fond 

 

Pe baza analizei de risc 群i luând în considerare rezultatele auditului de sistem, se vor efectua teste de 
fond în cadrul unor audituri ce vor avea ca obiectiv ob郡inerea unei asigur<ri rezonabile cu privire la 
corectitudinea jaloanelor 群i 郡intelor declarate la nivel de investi郡ie 群i la nivel de reform<. De asemenea, 
se va urm<ri ca jaloanele 群i 郡intele declarate Comisiei Europene ca fiind atinse s< nu fi fost anulate 
ulterior, precum 群i existen郡a unei piste de audit suficiente pentru a confirma realizarea etapelor 群i 
obiectivelor.  
 
Testele de fond vor viza în principal 群i aspecte precum selectarea 群i contractarea m<surilor finan郡ate 
din PNRR în conformitate cu principiile 群i regulile stipulate în regulamentele europene aplicabile, 
conflictul de interese, frauda, dubla finan郡are, achizi郡iile publice, ajutorul de stat. 
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De principiu, testele de fond asupra m<surilor finan郡ate din PNRR se vor realiza prin e群antion, pe baza 
analizei de risc 群i a ra郡ionamentului profesional, cu respectarea standardelor interna郡ionale de audit, 
atât documentar, cât 群i la fa郡a locului. Amploarea testelor de fond va depinde de rezultatele misiunilor 
de audit de sistem. 
 
Ca metod< de e群antionare, se va utiliza e群antionarea nestatistic<, pornind de la prevederile Ghidului 
EGESIF_16-0014-00 - Orient<ri privind metodele de e群antionare pentru autorit<郡ile de audit 
Perioadele de programare 2007-2013 群i 2014-2020 群i 郡inând cont de alte orient<ri ulterioare transmise 
de Comisia European<.  
 
Frecven郡a testelor de fond asupra m<surilor finan郡ate din PNRR este legat< de îndeplinirea jaloanelor 
群i 郡intelor declarate în PNRR la nivel de investi郡ie 群i la nivel de reform< 群i se va detalia în cadrul 
strategiei de audit. Testele de fond se vor realiza de 2 ori pe an, înainte de depunerea fiec<rei cereri de 
plat<, selec郡ia e群antionului 群i verific<rile urmând a fi efectuate asupra informa郡iilor tehnice 群i financiare 
comunicate în prealabil de c<tre structura coordonatoare din cadrul MIPE. 
 
Mecanismul de audit va 郡ine cont de orient<rile furnizate ulterior de c<tre Comisia European< în ceea 
ce prive群te con郡inutul 群i natura activit<郡ii de audit, precum 群i de mecanismul de implementare al PNRR 
ce va fi definitivat ulterior.  
 

UdBădidea iBa<eBeCmădii decHBaCdădi<Hd 

 

În cadrul misiunilor de audit se vor formula recomand<ri cu privire la m<surile concrete ce se impun a 
fi luate, în vederea înl<tur<rii  neregulilor sau abaterilor constatate în cheltuielile auditate, fiind stabilit 
un termen de implementare 群i entitatea responsabil<. Implementarea acestor recomand<ri va fi urm<rit< 
în cadrul unor misiuni de follow-up. În ceea ce prive群te frecven郡a cu care vor fi derulate aceste misiuni, 
acestea se vor derula de regul< înainte de transmiterea cererilor de plat<.  
 

RaaHdmadea caｻpdi<Hd de fdapdăし cHdpaｨieし cHCf<icm de 
iCmedegeし dpb<a fiCaCｨade 

 

Autoritatea de Audit poate sesiza organismele abilitate în cazul în care sunt identificate suspiciuni 
privind existen郡a unui conflict de interese, a unei fraude sau a unui caz de corup郡ie, conform legisla郡iei 
na郡ionale în vigoare. Autoritatea de Audit va urm<ri m<surile întreprinse în ceea ce prive群te 
recuperarea fondurilor afectate. 
 
Informa郡iile privind cazurile detectate ca urmare a activit<郡ii de audit, inclusiv m<surile întreprinse, 
precum 群i situa郡ia recuper<rii fondurilor afectate, vor fi comunicate Comisiei Europene prin 
intermediul sec郡iunii privind auditurile din rezumatul controalelor 群i auditurilor, care înso郡e群te fiecare 
cerere de plat<. 
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E<abHdadea deｻpBamp<pi cHCmdHa<e<Hd ｧi apdimpdi<Hd  
 

Autoritatea de Audit va furniza în timp util toate informa郡iile necesare structurii coordonatoare a PNRR 
din cadrul Ministerului Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene, pe nivelul s<u de competen郡<, pentru a 
permite acesteia elaborarea rezumatului auditurilor, care înso郡e群te fiecare cerere de plat<, conform 
prevederilor regulamentelor europene aplicabile. 
 

6. CERERI DE PLATĂ ȘI DECLARAȚIA DE 
GESTIUNE 
 

MIPE va fi autoritatea responsabil< cu întocmirea 群i semnarea cererii de plat<, declara郡iei de gestiune 
群i rezumatului auditurilor. Pe baza informa郡iilor furnizate de coordonatorii de reform< la îndeplinirea 
郡intelor/jaloanelor care delimiteaz< o etap< în implementarea reformei, MIPE va întocmi cererea de 
plat< c<tre Comisia European<. În procesul de asumare a declara郡iei de gestiune ce înso郡e群te cererea 
de plat<, MIPE se bazeaz< pe verific<rile 群i controalele efectuate la nivelul structurii de specialitate. 
 
MIPE verific< îndeplinirea reformelor, respectiv dac< sunt îndeplini郡i to郡i indicatorii, sau dac< sunt 
îndeplini郡i indicatorii par郡ial, dar (nu) este afectat< func郡ionalitatea reformei. 
 
Fiecare cerere de plat< este înso郡it< de: 
 

 o declara郡ie de management prin care se ofer< asigur<ri c< fondurile au fost utilizate pentru 

scopul propus, c< informa郡iile transmise împreun< cu cererea de plat< sunt complete 群i 

precise, 群i c< sistemele de control aplicate asigur< asigur<rile necesare c< fondurile au fost 

gestionate în conformitate cu toate regulile aplicabile, în special normele privind prevenirea 

conflictelor de interese, fraud<, corup郡ie 群i dubl< finan郡are (din mecanism 群i din alte programe 

ale Uniunii), în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;  

 群i un rezumat al auditurilor efectuate, inclusiv vulnerabilit<郡ile identificate 群i orice m<suri 

corective luate sau preconizate pentru remedierea deficien郡elor identificate (recomand<rile 

acceptate). 

 

Având în vedere c< la nivelul Comisiei se va realiza o evaluare cu privire la îndeplinirea milestones 群i 
targets 群i a tuturor celorlalte condi郡ii de plat<, inclusiv aceea evaluarea faptului c< reperele atinse 
anterior, milestones 群i targets nu s-au schimbat, vor fi elaborate proceduri înainte de emiterea cererii 
de plat< 群i preg<tirea declara郡iei de gestionare 群i rezumatul auditurilor efectuate, pentru a se 
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asigura dovezi c< informa郡iile sunt complete, exacte 群i adev<rate. Procedurile vor fi aprobate 
prin ordin de ministru, în termen de trei luni de la aprobarea PNRR. 
 

În acest fel, fiecare cerere de plat< va fi înso郡it< de informa郡iile necesare pentru a permite Comisiei s< 
evalueze respectarea condi郡iilor de rambursare, este asigurat< disponibilitatea informa郡iilor 
suplimentare care pot fi solicitate de c<tre Comisie. 
 
Îｲ ┺cﾒ┓けo de┓けｲe┢ii ce┢e┢ioﾒ┢ de ┓oa《ă că《┢e Cﾑｧ『 ｧI┒E 《┢ebけie ┺ă ┺e a┺igけ┢e că【 
 

a. Fondurile au fost utilizate în scopul prev<zut, astfel cum este definit în PNRR; 

b. Informa郡iile de performan郡< prezentate sunt complete, exacte 群i adev<rate, 

demonstrarea faptului c< au fost atinse etapele 群i / sau obiectivele în cauz<; 

c. Sistemele de control puse în aplicare ofer< garan郡iile necesare pentru ca fondurile 

gestionate în conformitate cu prevederile acordului 群i, mai mult în mod specific, c< 

principiul bunei gestiuni financiare este respectat 群i c< nu au fost constatate înc<lc<ri în 

ceea ce prive群te frauda, corup郡ia sau conflictul de interese; 

d. Activit<郡ile implementate pentru a atinge etapele 群i obiectivele din sfera de aplicare a 

Mecanismul de recuperare 群i rezisten郡<, a群a cum se men郡ioneaz< în cererea de plat< sau 

în cererea de fonduri, nu sunt finan郡ate de niciun alt program sau Instrument de finan郡ate 

al Uniunii; 

e. Beneficiarii 群i intermediarii au desf<群urat activit<郡ile în respectarea obliga郡iilor 

contractuale.  

Informa郡iile care stau la baza întocmirii cererii de plat< se vor reg<si în sistemul informatic 
dedicat PNRR, inclusiv cele referitoare la sumele afectate de nereguli grave identificate în 
rapoartele de audit. 
 

Dac< nu au fost raportate deficien郡e, 群i anume în ceea ce prive群te dubla finan郡are, conflictul de 
interese 群i a riscului de fraud<, se consider< c< sistemul de management 群i control func郡ioneaz< 
corespunz<tor, fiind emis< declara郡ia de management respectiv<, care va fi semnat< de ministrul 
MIPE. Eventuale situa郡ii identificate de nereguli grave vor fi semnalate în declara郡ia de gestiune, 
împreun< cu m<surile corective întreprinse. 
 

La fiecare cerere de plat<, va fi anexat un rezumat al tuturor auditurilor 群i/sau controalelor 
efectuate, cu scopul de a ob郡ine o imagine global< asupra impactului MRR, concluzii cu privire la 
etapele 群i obiectivele pentru investi郡iile 群i reformele PNRR, precum 群i m<surile necesare implement<rii 
pentru a atenua zonele de risc, identificând m<surile corective care trebuie luate. 
 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 
 

  
3.3 Descrierea mecanismului  

de iBa<eBeCmade ｧi cHCmdH< 
 

34 
 

Rezumatul auditului va include, de asemenea, informa郡ii despre valoarea cheltuielilor acoperite 群i 
perioada de timp a fiec<rui audit 群i / sau control. Prin elaborarea sintezei auditurilor se urm<re群te 
garantarea faptului c< toate erorile identificate cu impact asupra implement<rii PNRR, rezultat fie din 
rapoartele finale de audit elaborate de diferitele entit<郡i na郡ionale 群i comunitare de control / anchet< 
verific<rile de gestiune au fost abordate în mod adecvat. În plus, se urm<re群te ob郡inerea asigur<rii c< 
toate recomand<rile au fost urmate 群i puse în aplicare 群i c< nu sunt necesare m<suri referitoare la 
deficien郡ele 群i erorile identificate.  
 
Pentru a asigura faptul c< nu se vor produce suprapuneri de activitate/atribu郡ii, întocmirea rezumatului 
auditurilor va reveni unui compartiment din cadrul structurii dedicate gestion<rii PNRR din MIPE, 
distinct de cele implicate în procesul de implementare efectiv< a proiectelor, respectiv cel care asigur< 
întocmirea cererii de plat< 群i a declara郡iei de gestiune.  
 
Toate rapoartele de audit / control permit urm<rirea concluziilor 群i recomand<rilor emise, respectiv 
asigur<ri c< orice probleme care pot indica nereguli de natura cazurilor grave, inclusiv frauda, sunt 
depistate imediat, protejând interesele financiare ale COM 群i recuperarea oric<ror pl<郡i necuvenite, 
precum 群i sesizarea c<tre entit<郡ile competente, dup< caz. 
 
În final MIPE garanteaz< c< declara郡ia de gestiune este unic<, pe care o semneaz<, acoperind atât 
investi郡iile, cât 群i reformele. 
 
Avizul prealabil cu privire la conformitatea cererilor de plat< care urmeaz< s< fie depuse la COM, se 
va baza în mod necesar pe informa郡iile care trebuie furnizate de structurile de specialitate ale MIPE, 
deoarece aceasta este, în prim< instan郡<, responsabil de asigurarea faptului c< sistemul de management 
群i control implementat ofer< garan郡iile necesare 群i suficiente. 
 
Acest aviz î群i propune s< ofere garan郡ii suplimentare cu privire la implementarea efectiv< a 
procedurilor de control intern, cu un accent special pe fiabilitatea datelor sistemului informatic 群i care 
sus郡in cererea de plat<, inclusiv monitorizarea obiectivelor 群i indicatorilor conveni郡i, precum 群i 
confirmarea existen郡ei de mecanisme pentru protejarea împotriva conflictelor de interese 群i dubla 
finan郡are, inclusiv proceduri eficiente antifraud<. 
 
În scopul întocmirii cererii de plat< 群i declara郡iei de gestiune, vor exista prevederi detaliate cu privire 
la obliga郡iile coordonatorilor de reform<, prev<zute în acordurile de finan郡are încheiate de MIPE cu 
ace群tia. În plus, MIPE va încheia un protocol de colaborare cu Autoritatea de Audit, în scopul stabilirii 
responsabilit<郡ilor, termenelelor 群i modului de lucru concret în procesul de elaborare a rezumatului 
auditurilor. 
 
Procedurile necesare pentru întocmirea cererii de plat<, declara郡iei de gestiune 群i rezumatului 
auditurilor vor fi aprobate anterior transmiterii primei cereri de plat<, la trei luni dup< aprobarea PNRR. 
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3. 4 Procesul de consultare 
 

Elaborarea PNRR a avut la baz< un proces amplu de consult<ri, f<r< precedent în domeniul fondurilor 
europene. 
 
Procesul de consultare a fost coordonat de c<tre Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene (MIPE) 
în calitate de coordonator 群i responsabil cu procesul de elaborare 群i negociere a PNRR cu Comisia 
European< ca urmare a mandat<rii acestuia prin OUG nr. 155/2020 privind unele m<suri pentru 
elaborarea Planului Na郡ional de Relansare 群i Rezilien郡< necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile 群i nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare 群i rezilien郡<.  
  
Prima variant< propus< a PNRR a fost publicat< în consultare în data de 26.11.2020. Totodat<, în 
perioada noiembrie-decembrie 2020 au avut loc primele discu郡ii tehnice pe baza componentelor 
transmise Comisiei Europene. Observa郡iile formulate au condus la concluzia c< este necesar ca 
investi郡iile 群i reformele s< fie prezentate ca un pachet coerent, pornind de la Recomand<rile Specifice 
de 軍ar< (RST) 2019-2020. 
 
În data de 21 ianuarie 2021 MIPE a propus Guvernului Memorandumul „Mecanismul pentru 
elaborarea poziМiei Guvernului României cu privire la Planul NaМional de Redresare Кi RezilienМ<”, 
prin care au fost aprobate abordarea unitar< 群i coordonarea interinstitu郡ional< în elaborarea 群i 
negocierea informal< cu Comisia European<, de c<tre Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene 
prin implicarea Pre群edin郡iei, a vice-premierului coordonator, a Departamentului pentru Dezvoltare 
Durabil< din cadrul Guvernului, precum şi a ministerelor de linie în domeniul c<rora sunt prev<zute 
reforme şi investiYii în PNRR. 
 

CpB ｧi cp ce deｻp<mame ap fHgm HdgaCiｻame eｬeCiBeCme<e de 
cHCgp<made 

  

În perioada 1-22 februarie au fost organizate 20 de consult<ri interministeriale în cadrul a 10 grupuri 
de lucru tematice 群i 12 evenimente tematice de consultare public< la care au fost invita郡i s< participe 
reprezentan郡i ai autorit<郡ilor locale 群i regionale, ai societ<郡ii civile (inclusiv organiza郡ii de tineret), 
parteneri sociali 群i actori economici. 
 
Evenimentele de consultare au fost organizate într-un sistem hibrid cu respectarea regulilor impuse de 
situaYia pandemic<, respectiv fizic pentru un num<r limitat de participanYi cât şi online. Pentru 
consult<rile publice a fost publicat un calendar de evenimente pentru a permite participarea tuturor 
actorilor interesa郡i 群i un schimb de idei cu perspective variate. Tot în aceas< perioad< a fost publicat 
un formular online standard pentru a propune reforme 群i investi郡ii în cadrul PNRR. 
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Câmeｬa cifde de<eｬaCme aeCmdp a eｬideCｨia aBa<Hadea adHcegp<pi de 
cHCgp<madeす 

 

 au fost organizate 32 de evenimente de consultare 

 ap fHgm iBa<icaｨe aadHaae 4000 persoane, deadeｻeCmaCｨi ai gHciemăｨii ciｬi<e, 

aadmeCedi<Hd gHcia<i ｧi ecHCHBici adecpB ｧi ai iCgmimpｨii<Hd ｧi apmHdimăｨi<Hd apb<ice <a 
Ciｬe< CaｨiHCa< ｧi <Hca< 

 au fost primite ┷┿┹┿ adHapCedi de defHdBe ｧi iCｬegmiｨii drept rezultat din care 1709 

prin intermediul formularului online 

 

 

Ca<eCdadp< cHCgp<mădi<Hd ｧi meBe<e abHddame 

Dezbaterile publice organizate de MIPE au fost axate teme relevante pentru abordarea PNRR 群i pe cei 
群ase piloni tematici ai acestuia. Acestea au fost precedate de consult<ri tehnice cu reprezentan郡ii 
ministerelor de linie. 
 

Ca<eCdadp< ｧi meBe<e abHddame îC caddp< cHCgp<mădi<Hd apb<ice 

 

Nr. crt. TeBă de deｻbamede CHCgp<mădi apb<ice 

1.          
CpB gpgｨiCeB NHpa GeCedaｨieつ 

PH<imici aeCmdp cHaii ｧi miCediし edpcaｨie fHdBa<ă ｧi CHC-
fHdBa<ăし HaHdmpCimăｨi 

8  febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 deｻｬH<madea BemHde<Hd ｧi iCgmdpBeCme<Hd de îCｬăｨade CHC-fHdBa<ă îC Bedip< îC cade 
mdăiegc cHaiii cade abaCdHCeaｻă îCｬăｨăBâCmp< Hb<igamHdip 

 gadijiCidea miCedi<Hd ｧi ONG-pdi<Hd îC dHBeCip 

 digitalizarea proceselor edpcaｨiHCa<e ｧi cdeｧmedea ca<imăｨii edpcaｨiei 

 ade<padea defHdBe<Hd adHapge adiC Smdamegia SBadmEdp ｧi adiC adHiecmp< CaｨiHCa< 
らRHBâCia Edpcamăるし iCiｨiam de PdeｧediCme<e RHBâCiei 

 deadeｻeCmaCｨii miCedi<Hd ap apCcmam Cecegimamea de a gadijiCi mHame categoriile de 

miCediし iCc<pgiｬ ae cei cade îｧi fiCa<iｻeaｻă gmpdii<e ｧi capmă pC <Hc de BpCcă ｧi gă-ｧi st
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cdHiagcă pC ddpB îC ｬiaｨăさ 

┸さ          
CpB gmiBp<ăB deｻｬH<madea <a fidp< iedbiiつ 

Deｻbamede deｻｬH<made dpda<ă 
8  febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 gpgｨiCedea Gdpapdi<Hd de AcｨipCe LHca<ă はGALひ ｧi a gmdpcmpdi<Hd de ecHCHBie gHcia<ă 

 îCfiiCｨadea de ceCmde de agdegade a adHdpcｨiei agdicH<e 

 gpgｨiCedea de acmiｬimăｨi gHcia<e degmiCame miCedi<Hd NEETgさ 

3.          
CpB deｻｬH<măB iCme<igeCm ｧi dpdabi< Badi<e Hdaｧeつ 

Deｻbamede cp AgHciaｨia MpCiciaii<Hd diC RHBâCia 
9  febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 gpgｨiCedea ecHCHBiei cidcp<ade  

 cH<ecmadea ge<ecmiｬă a deｧepdi<Hd 

 iCｬegmiｨii îC gigmeBe de medBHficade iCme<igeCmă 

 degâCdidea ｻHCe<Hd iCdpgmdia<e 

 gH<pｨii adiｬiCd îBbpCămăｨidea ｬieｨii de ｻi cp ｻi a <HcpimHdi<Hdさ PeCmdp îCdea<iCidea 
Hbiecmiｬe<Hd ｧi iBa<eBeCmadea daaidă a defHdBe<Hd ｧi a adHiecme<Hd cade <e gpgｨiCし 
deadeｻeCmaCｨii AMR ap adHapg dea<iｻadea de achiｻiｨii ceCmda<iｻameさ 

4.          
Cum ｬa<HdificăB degpdge<e Bedip<pi de afacediつ 

Deｻbamede ae cHBaemimiｬimame ecHCHBică ｧi 
digitalizare 

9  febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 aｬaCmaje<e deｻｬH<mădii de iCgmdpBeCme fiCaCciade cade ap pC efecm Bp<mia<icamHd îC 
economie 

 gH<pｨii aeCmdp îBbpCămăｨidea cHCdiｨii<Hd aeCmdp Bedip< de afacedi 

 dea<iｻadea pCpi apCcm pCic de iCfHdBade はらHCe gmHa ghHaるひし cade gă adeｻiCme mHame 
gH<pｨii<e de fiCaCｨade digaHCibi<eし dad ｧi degade BHdp< îC cade digima<iｻadea iCgmimpｨii<Hd 
gmamp<pi aHame îBbpCămăｨi ｬiaｨa antreprenorilor 

5.          
Regpdge aeCmdp BHdedCiｻade îC degipCi ｧi jpdeｨe  
Deｻbamede cp UCipCea NaｨiHCa<ă a CHCgi<ii<Hd JpdeｨeCe 

10  febdpadie ┸┶┸┷ st
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TeBe abHddameす 

 adHｬHcădi<e diC dHBeCip< găCămăｨii ｧi aHgibi<imăｨi<e de fiCaCｨade a gaima<e<Hd regionale 

 deｻｬH<madea iCfdagmdpcmpdii dpmiede 

 îCmădidea caaacimăｨii adBiCigmdamiｬe 

 gH<pｨii aeCmdp digima<iｻadea adBiCigmdaｨiei <Hca<e 

6.          Deｻbamedea apb<ică cp AgHciaｨia Odaｧe<Hd diC 
România 

10  febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 Cdeadea pCpi iCgmdpBeCm de fiCaCｨade aeCmdp adiBădiiし pC fHCd de deｻi<ieCｨă aeCmdp 
<Hca<imăｨiし diC cade ad apmea fi fiCaCｨame ｧcH<iし gaima<eし adecpB ｧi a<me Hbiecmiｬeし îC baｻa 
pCpi BecaCigB de adiHdimiｻade a iCｬegmiｨii<Hd ｧi îC baｻa cdimedii<Hd de gdeeC ｧi digima< diC 
RRF 

 a fHgm gpb<iCiam faamp< că PNRR ｬa mdebpi gă fie pC iCgmdpBeCm de fiCaCｨade f<eｲibi<し 
pｧHd de iBa<eBeCmam ｧi HdieCmam gade dea<iｻadea defHdBe<Hdさ 

7.          
IBa<icadea SHciemăｨii Ciｬi<e 

CpB fH<HgiB eｲaedieCｨa ONGpdi<Hd îC e<abHdadea 
PNRRつ 

10  febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 gH<pｨii aeCmdp dea<iｻadea defHdBei adBiCigmdamiｬeし de mdaCgaadeCmiｻade a BHdp<pi îC 
cade gpCm che<mpime fHCdpdi<e apb<ice 

 dea<iｻadea pCpi adHiecm ai<Hm de aCa<iｻă a acmp<pi de deg<eBeCmade 

 îBbpCămăｨidea SEAP 

 Băgpdi de gpgｨiCede a Bedip<pi îCcHCjpdămHdさ 

8.          
CpB geCedăB gchiBbădi dea<e aeCmdp cei Bai 
ｬp<Cedabi<iつ 

Deｻbamede adiｬiCd gH<pｨii<e aCmi-gădăcie îC PNRR 
11  febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 deｻｬH<madea de aacheme de gedｬicii gHcia<e iCmegdame 

 agigpdadea de <HcpiCｨe gHcia<e aedgHaCe<Hd diC gdpapdi<e ｬp<Cedabi<e 

 adHgdaBe de miap< らȘcHa<ă dpaă ｧcHa<ăる 

 gedｬicii gHcia<e aeCmdp cHaii ｧi miCedi st
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 deｻｬH<madea ecHCHBiei gHcia<eさ 

 aHgibi<e gH<pｨii adiC cade ONG-pdi<e gă aHamă ade<pa H aadme diC gadciCa de atingere a 

ｨiCme<Hd de emaaă agpBameし aeCmdp gimpaｨii<e îC cade iCgmimpｨii<e gmamp<pi Cp depｧegc gă 
<e amiCgă <a miBaさ  

9.          
りLa Țadă ca afadăる. CpB dedpceB deca<ajp< dpda<-
pdbaCつ 
Deｻbamede cp AgHciaｨia CHBpCe<Hd diC RHBâCia 

11  febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 iCmedｬeCｨii aeCmdp deｻｬH<madea gedｬicii<Hd Bedica<e îC Bedip< dpda< 

 iCｬegmiｨii îC deabi<imadea medBică ｧi îC îBbpCămăｨidea i<pBiCamp<pi apb<ic 

MeBbdii ACHR ap gpb<iCiam că aceagmă depCipCe deadeｻiCmă H adeBiedă aeCmdp eiし 
deHadece îC mdecpm <a deｻbamedi<e ae meBa pmi<iｻădii fHCdpdi<e epdHaeCe edap iCｬimaｨi 
dHad deadeｻeCmaCｨii BpCiciaii<Hd ｧi cHCgi<ii<Hd jpdeｨeCe 

10.        TdaCｻiｨia ｬedde ┷┸  febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 realizarea unei strategii forestiere  

 deｻｬH<madea mdaCgaHdmp<pi dpdabi< 

 gpgｨiCedea eficieCｨei eCedgemice a c<ădidi<Hd  

 gH<pｨii aeCmdp deddegadea ecHCHBică a De<mei DpCădii 

 deｬigHdadea fedBe<Hd aigcicH<e ｧi defacedea gigmeBe<Hd de adHmecｨie <a iCpCdaｨii 

 gH<pｨii aeCmdp cHCgedｬadea gaecii<Hd ｧi habimame<Hd diC ｨada CHagmdă 

11.        PdiHdimăｨi<e aadmeCedi<Hd de dia<Hg gHcia< ┷┸  febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 debidHcdamiｻadea iCgmimpｨii<Hd gmamp<pi 

 îBbpCămăｨidea cHCdiｨii<Hd aeCmdp Bedip< de afacedi 

 digima<iｻadea edpcaｨiei 

 deｻｬH<madea îCｬăｨăBâCmp<pi mehCic ｧi adHfegiHCa<し dad ｧi a ｧcH<i<Hd ｬHcaｨiHCa<e 

De asemenea, s-a gpb<iCiam iBaHdmaCｨa deｻｬH<mădii dia<Hgp<pi gHcia< îC RHBâCia ｧi 
gaHdidea eficieCmei îC adBiCigmdaｨia apb<icăさ st
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┷┸さ        TdaCｻiｨia cămde gedｬicii ｧi iCfdagmdpcmpdă de găCămame 
moderne 

16  febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 gH<pｨii de digima<iｻadeし cade gă gadijiCe acmp< Bedica< de ca<imameし dad ｧi gă cHCmdibpie 
la transparentizarea fondurilor utilizate 

 CeｬHia de a apCe aacieCmp< ae adiBp< <Hd adiC: 

I. îBbpCămăｨidea accegp<pi aacieCｨi<Hd <a gedｬicii<e Bedica<e 

II. cdeｧmedea gigpdaCｨei aacieCｨi<Hd 

III. deｻｬH<madea gedｬicii<Hd Bedica<e de adeｬeCｨie 

 agigpdadea accegp<pi Bedici<Hd <a mehCici BHdedCe de mdamaBeCmさ 

 

Ca<eCdadp< ｧi meBe<e abHddame îC caddp< cHCgp<mădi<Hd iCmedBiCigmedia<e 

 

 Domeniu Etapa I Etapa 2 

Transport 1  febdpadie ┸┶┸┷ 
┷┻ね┷┾ febdpadie 
┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 BHdp< îC cade adHiecme<e adiｬiCd mdaCgaHdmp< dpmied ｧi fedHｬiad aHm fi gpgｨiCpme adiC 
PNRR îC cHCdiｨii<e fHdBp<ădii pCHd defHdBe cade gă cHCdpcă <a gchiBbădi ｬiｻibi<e 

 Cecegimamea cHCeｲipCii ddpBpdi<Hd gecpCdade <a deｨeapa adiBadăし dad ｧi Cecegimamea 
de a dăgapCde cediCｨe<Hd <egame de gmiBp<adea ega<imăｨii de ｧaCge ｧi a Hcpaădii fHdｨei 
de BpCcă damHdimă iCｬegmiｨii<Hd fiCaCｨame. 

Medipし gchiBbădi c<iBamiceし eCedgieし 
eficieCｨă eCedgemică 

1  febdpadie ┸┶┸┷ ┷┿ febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 BHdp< îC cade adHｬHcădi<e diC acegme gecmHade aHm cHCgmimpi baｻa pCHd defHdBe de 
aCｬedgpdă  

 iCｬegmiｨii eficieCme diC apCcm de ｬedede energetic 

 aHgibi<imamea fiCaCｨădii gigmeBp<pi de idigaｨii 

 digima<iｻadea aamdiBHCip<pi îC dHBeCip< aae<Hd ｧi cadagmdadea acegmpiaさ 
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DeｻｬH<madea <Hca<imăｨi<Hd pdbaCe ┸  febdpadie ┸┶┸┷ ┷┼ febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 actualizarea planurilor pdbaCigmice  

 deｻｬH<madea mdaCgaHdmp<pi îC ｻHCe<e de eｲaaCgipCe pdbaCă 

ÎBbpCămăｨidea fHCdp<pi cHCgmdpim ┸  febdpadie ┸┶┸┷ ┷┼ febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBa adiCciaa<ă abHddamăす iCmedｬeCｨii iCmegdame aeCmdp deabi<imadea ｧi BHdedCiｻadea 
c<ădidi<Hd ｧi fpdCiｻadea gedｬicii<Hd apb<iceさ 

SăCămame 3  febdpadie ┸┶┸┷ ┷┽ febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 îBbpCămăｨidea accegp<pi <a gedｬicii<e de găCămame îC Bedip< dpda< ｧi îC Bici<e <Hca<imăｨi 
pdbaCe 

 cdeｧmedea gigpdaCｨei aacieCmp<pi 

 adeｬeCidea bH<i<Hd caddiHｬagcp<ade cade cHCmdibpie <a cdeｧmedea BHdma<imăｨii 

Edpcaｨie 3  febdpadie ┸┶┸┷ ┷┽ febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 deｻｬH<madea iCfdagmdpcmpdii 

 agigpdadea accegp<pi ega< <a H edpcaｨie de ca<imame 

 deｻｬH<madea adHgdaBe<Hd de mia らȘcHa<ă dpaă ｧcHa<ăるさ 

Mediu de afaceri, antreprenoriat 4  febdpadie ┸┶┸┷ ┷┾ febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 instrumente financiare 

 giBa<ificadea ｬieｨii aCmdeadeCHdi<Hd adiC digima<iｻade 

Cedcemadeし iCHｬadeし digima<iｻade 4  febdpadie ┸┶┸┷ ┷┾ febdpadie ┸┶┸┷ 

Teme abHddameす 

 defHdBe gmdpcmpda<e cade gă cHCdpcă <a H Bai bpCă fiCaCｨade a gecmHdp<pi de st
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cercetare prin 

o iCmedCaｨiHCa<iｻadea cedcemădii  
o ｬa<Hdificadea ecHCHBică a deｻp<mame<Hd cedcemădiiさ  

 

 ÎC dHBeCip< digima<iｻădii defHdBe<e adHapge  sunt orientate cămde  

o digima<iｻadea degigmde<Hd de dame gpｬedCaBeCma<e 

o iCmedcHCecmadea ｧi iCmedHaedabi<imamea gigmeBe<Hd iCfHdBamice eｲigmeCme 

o acmpa<iｻadea gedｬicii<Hd digima<e ｧi <aCgadea pCHda CHi 
o adHBHｬadea mehCH<Hgii<Hd cade cdegc ca<imamea ｬieｨiiさ 

Agdicp<mpdă ｧi deｻｬH<made dpda<ă 5  febdpadie ┸┶┸┷ ┷┿ febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBe abHddameす 

 îCfiiCｨadea pCei deｨe<e CaｨiHCa<e de deaHｻimade a adHdpge<Hd agdicH<e ｧi a<iBeCmade îC 
cHCmeｲmp< îC cade aegme ┽┶½ diC adHdpge<e cHCgpBame adHｬiC diC iBaHdmし deoarece 

RHBâCia Cp ade deｻｬH<mamă caaacimamea de deaHｻimade 

 îCfiiCｨadea de ceCmde aeCmdp cH<ecmadea ｧi gaă<adea <âCiiさ 

Reｻi<ieCｨă îC gimpaｨii de cdiｻă 5  febdpadie ┸┶┸┷ ┸┸ febdpadie ┸┶┸┷ 

TeBa adiCciaa<ă abHddamăす gpgｨiCedea iCmedｬeCｨii<Hd daaide medegmde ｧi aedieCeし îCmd-o 

Bp<mimpdiCe de gimpaｨii de cdiｻă はeaideBiiし iCceCdiiし amacpdi medHdigme emcひさ 

 

Ref<ecmadea adHapCedi<Hd diC adHcegp< de cHCgp<made îC 
cHBaHCeCme<e PNRR 

În urma procesului de consultare au fost primite în total 1939 de propuneri de reforme 群i investi郡ii din 
care 1709 prin intermediul formularului online pus la dispozi郡ie de minister oricui dorea s< contribuie 
群i trimis în special c<tre reprezentan郡i ai autorit<郡ilor locale 群i regionale, ai societ<郡ii civile (inclusiv 
organiza郡ii de tineret), parteneri sociali 群i actori economici. Diferen郡a de 230 este reprezentat< de 
propuneri primite din partea ministerelor de linie. 
 
Toate propunerile primite au fost inventariate 群i introduse într-o baz< de date din care au fost extrase 
群i preluate acele idei relevante pentru componentele propuse de România. 
 
Multe dintre investi郡iile 群i reformele prezente azi în PNRR au reie群it direct din aceste consult<ri, mai 
ales în ce prive群te componentele de mediu, reforma administra郡iei 群i societatea civil< sau componenta 
social<. 
Restul componentelor din plan sunt rezultatul colabor<rii interministeriale 群i cu autorit<郡ile din 
teritoriu. 
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3.5 Comunicare  
 

UdBămHadeaGeCedaｨieUEす PNRRさ FHCdpdi aeCmdp 
RHBâCia BHdedCă ｧi defHdBamă 
  
Obiectivul general al Facilit<郡ii de Redresare 群i Rezilien郡< (RRF), component< cheie a pachetului 
„Urm<toareaGenera郡ieUE” (NextGenerationEU) este s< promoveze coeziunea economic<, social< 群i 
teritorial< a Uniunii, prin îmbun<t<郡irea rezilien郡ei, a nivelului de preg<tire pentru situa郡ii de criz<, a 
capacit<郡ii de adaptare 群i a poten郡ialului de cre群tere ale statelor membre, prin atenuarea impactului 
social 群i economic al crizei, prin contribu郡ia la tranzi郡ia verde 群i cea digital<, sprijinind astfel 
restabilirea poten郡ialului de cre群tere al economiilor Uniunii, convergen郡a economic< 群i social< 
ascendent<, crearea de locuri de munc< de înalt< calitate 群i cre群terea economic< durabil< dup< criza 
COVID-19 (articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European 群i al Consiliului 
din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare 群i rezilien郡<). Regulamentul, de 
asemenea, eviden郡iaz< cadrul pentru modul în care se va realiza comunicarea în cadrul Planurilor 
Na郡ionale de Redresare 群i Rezilien郡<, cu scopul de a aduce oportunit<郡ile 群i impactul acestora mai 
aproape de publicul general 群i toate categoriile de actori interesa郡i.  
 

Obiecmiｬe<e gmdamegiei de cHBpCicade  
 
În acest context, PNRR joac< un rol crucial pentru economia 郡<rii, în urm<torii 6 ani dar, în acela群i 
timp, stabile群te direc郡iile de dezvoltare pentru urm<torii 20 de ani, având în vedere c< include reforme 
esen郡iale menite s< propulseze transform<ri economice 群i sociale de profunzime.  
 
Activit<郡ile de comunicare vor reflecta importan郡a de ansamblu a PNRR, pentru dezvoltarea României, 
în corela郡ie strâns< cu cei 群ase piloni stabili郡i de Mecanism, pe baza c<rora a fost construit planul: 
Tranzi郡ia verde; Transformarea digital<; Cre群tere inteligent<, sustenabil< 群i favorabil< incluziunii, 
inclusiv coeziune economic<, locuri de munc<, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare 群i 
inovare, precum 群i o pia郡< intern< func郡ional<, cu întreprinderi mici 群i mijlocii (IMM-uri) puternice; 
Coeziune social< 群i teritorial<; S<n<tate, precum 群i rezilien郡< economic<, social< 群i institu郡ional<, în 
scopul, printre altele, al cre群terii nivelului de preg<tire pentru situa郡ii de criz< 群i a capacit<郡ii de reac郡ie 
la criz<; Politici pentru genera郡ia urm<toare, copii 群i tineret, cum ar fi educa郡ia 群i competen郡ele. 
 
Calendarul general al strategiei de comunicare are dou< momente principale: o perioad< ini郡ial< de 
implementare, cu focus pe comunicarea rolului 群i importan郡ei RRF, documentele programatice, 
consult<ri, momentele cheie ale procesului de lucru 群i fondurile disponibile, lansarea programelor 群i 
apelurilor de proiecte; 群i o perioad< de implementare care este axat< pe reformele 群i investi郡iile din 
PNRR 群i pe rezultate. Toate acestea, cu urm<toarele obiective:  st
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 Cdeｧmedea cHCｧmieCmiｻădii apb<icp<pi degade iCgmdpBeCmp< de fiCaCｨade 
らUdBămHadeaGeCedaｨieUEるし adămâCd BHdp< îC cade RRF gpgｨiCe RHBâCia aeCmdp a 
iBa<eBeCma defHdBe egeCｨia<eｧi iCｬegmiｨii aeCmdp adHcegp< de decpaedade ｧi deｻi<ieCｨă 
はｨiCma fiiCd îC adiCciaa< apb<icp< geCeda<ひ 

 Cdeｧmedea Ciｬe<p<pi de iCfHdBade a< aHmeCｨia<i<Hd beCeficiadi degade aHgibi<imăｨi<e de 
fiCaCｨade adiC PNRR はｨiCma fiiCd îC adiCciaa< beCeficiadii ｧi aHmeCｨia<ii beCeficiadiひ  

 Adpcedea HaHdmpCimăｨi<Hd PNRR Bai aadHaae de beCeficiadii fiCa<i はaCmdeadeCHdiし ONG-pdiし 
cemăｨeCiひ ｧi adeｻeCmadea BHdp<pi îC cade PNRR <e îBbpCămăｨeｧme ｬiaｨa はｨiCma fiiCd îC 
adiCciaa< beCeficiadii fiCa<iひ  

 IBa<icadea ｧi BHbi<iｻadea acmHdi<Hd iCmedegaｨi îC digeBiCadea ｧi Bp<mia<icadea iCfHdBaｨiei 
degade deｻp<mame ｧi iBaacm a< adHiecme<Hdし <a Ciｬe< de adHiecm ｧi <a Ciｬe< CamiHCa<し adiC 
iCmedacmiｬimame cdegcpmă ｧi dia<Hg はｨiCma fiiCdし îC adiCciaa<し camegHdii gaecifice de aădｨi 
iCmedegameひさ  

 

Ppb<ic ｨiCmă 
  

 Mass-media – general< 群i specializat<, din audio-vizual, print 群i online, atât la nivel central 

cât 群i local. Informa郡iile preluate de mass-media ajung în final 群i la celelalte categorii de 

public 郡int<.  

 Publicul general de toate categoriile, indifferent de vârst<, nivel educational 群i domeniu de 

interes.  

 Beneficiari 群i poten郡iali beneficiari de finan郡are: institu郡ii publice 群i agen郡ii, companii 

 Beneficiari finali: categoriile care beneficiaz< direct de rezultatele investi郡iilor 群i reformelor 

implementate  

 Actori interesa郡i (public specializat) – pe diferite domenii/componente/proiecte din PNRR, 

definite de domeniu de interes (ONG—uri specializate, organiza郡ii profesionale, mediul 

academic – profesori 群i studen郡i) 群i aria geografic< (media local< 群i regional, autorit<郡i locale 

din regiunile/jude郡ele impactate). 

 Megaje cheie 
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Strategia 群i activit<郡ile de comunicare vor fi organizate în jurul unui set de mesaje cheie pentru a 
r<spunde obiectivelor enun郡ate, aceste mesaje vor fi incluse în campania general< de con群tientizare 群i 
de asemenea în campaniile specifice pe proiecte.  

らRHBâCia BHdedCă ｧi defHdBamăるす 
 

 Fondurile din RRF de 29,2 miliarde euro, un sprijin benefic pentru România pentru a 

implementa reforme esen郡iale pentru dezvoltarea 郡<rii  

 PNRR, impulsul necesar pentru tranzi郡ia verde 群i cea digital<, chei pentru economia 

viitorului, în toate sectoarele majore (transport, energie, mediu, administra郡ie public<)  

 PNRR 群i infuzia sa de fonduri, un ajutor vital pentru redresarea economic< 群i social< a 

României dup< criza COVID-19, în special pentru cele mai afectate sectoare (de exemplu 

s<n<tate, IMM-uri 群i al郡i antreprenori)  

 Genera郡ia tân<r<, mai bine preg<tit< pentru provoc<rile viitoare, cu ajutorul instrumentului 

„Urm<toareaGenera郡ieUE”  

 訓ans< unic< pentru România de a se concentra pe dezvoltare durabil<, locuri de munc< de 

calitate 群i convergen郡a cu economiile dezvoltate ale UE, prin absorb郡ia celor 29,2 miliarde 

euro din PNRR.  

 
1. Organizarea activit<郡ilor de comunicare  se va realiza pe 2 nivele: la nivel central 

(coordonare 群i centralizare de c<tre MIPE) 群i la nivel de proiect (beneficiari)  
 

1.1. Comunicarea central< (na郡ional<) – MIPE va superviza, coordona 群i se va asigura c<, per 
ansamblu, campania de comunicare va fi coerent< 群i continu< pe tot parcursul implement<rii 
PNRR, pân< în anul 2026. Un mix complex de instrumente 群i canale de comunicare va fi utilizat 
pentru ca mesajele s< ajung< la toate categoriile de public 郡int<.  
 

 O pagin< unic< web 群i canale dedicate pe social-media – în linie cu recomand<rile din 
Ghidul pentru statele membre. A fost creat< o pagin< web unde sunt publicate documentele 

esen郡iale în elaborarea PNRR 群i unde vor fi centralizate de la beneficiari nout<郡i 群i anun郡uri, 

apelurile de proiecte, reportaje, alte materiale.  

 Comunicare c<tre media general< 群i media specializat<. Per ansamblu, sunt circa 100 

media care urm<resc 群i preiau constant comunic<rile MIPE 群i subiecte legate de fondurile 

europene.  

 Comunicare c<tre publicul general: prin conturile social media ale MIPE (Facebook, st
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Twitter, Instagram) 群i prin conturile dedicate ce vor fi create (Facebook, Twitter 群i altele)  

 Evenimente na郡ionale online/offline – cu component puternic< interactiv< (Q&A online cu 

publicul, prin Facebook 群i alte platforme precum sli.do etc); prezen郡a unui membru al 

Comisiei Europene 群i reprezentan郡i ai Parlamentului European (în func郡ie de domeniul de 

activitate).  

Coordonarea activit<郡ilor comune de comunicare cu Comisia European< va fi discutat< ex-ante 

cu Reprezentan郡a Comisiei Europene în România, 群i, pentru anumite activit<郡i, va fi implicat 群i Biroul 
de Informare al Parlamentului European.  

 Newsletter lunar elaborat de MIPE care va centraliza toate informa郡iile privind activit<郡ile 

centrale 群i la nivel de proiecte. Este planificat s< fie diseminat de asemenea 群i de 

Reprezentan郡a Comisiei Europene pe canalele proprii de comunicare. 

 

1.2. La nivel de beneficiar/proiect 
 

Beneficiarii care implementeaz< reforme/investi郡ii vor derula propriile activit<郡i de comunicare 群i 
publicitate. Beneficiarii vor comunica prin canale similare: canale digitale precum propriile conturi  
de social media 群i website, comunicate de pres< 群i conferin郡e de pres<, utilizând bazele de date 
proprii cu jurnali群ti, 郡intind media specializat<, dar de asemenea:  

 Publicitate outdoor – pentru proiectele majore de infrastructur<  

 Evenimente/ dezbateri cu implicarea mini群trilor, beneficiarilor, actorilor interesa郡i, mediului 

academic, mass-media 群i de asemenea a reprezentan郡ilor Comisiei Europene, pentru proiecte 

群i reforme de importan郡< strategic<, potrivit listei din tabelul de mai jos, dar nu neap<rat 

limitat la acestea.  

 Video-reportaje – care vor fi publicate la TV/social media/ cu versiune audio pentru radio 

  

Tipurile de activit<郡i vor fi adaptate la importan郡a 群i dimensiunea reformelor/investi郡iilor.  

 

2. Identitate vizual< 

 

În toate activit<郡ile de comunicare la nivel na郡ional 群i nivel de proiect va fi afi群at corect 群i vizibil 
emblema UE cu sloganul prev<zut de regulament: „PNRR. Finan郡at de Uniunea European< – 

Urm<toareaGenera郡ieUE”. 

O identitate vizual< comun<, coerent< va fi asigurat< pentru comunicarea la toate nivelurile. Mai mult, 
MIPE inten郡ioneaz< s< propun< un concurs public pentru slogan 群i logo al campaniei generale, unde st
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tinerii designeri vor fi încuraja郡i s< concureze. Aceast< ini郡iativ< contribuie la cre群terea interactivit<郡ii 
cu publicul, la con群tientizare asupra mecanismului de finan郡are 群i comunic<rilor ce vor urma, asigurând 
interes maxim mai ales din partea tinerilor. În continuare, la nivel na郡ional 群i la nivel de proiecte, 
marcarea cu elemente vizuale va fi similar< cu ghidurile aplicate în comunicarea Politicii de Coeziune, 
implementate prin Regulamentul Comun, luând în considerare orient<rile specifice ale Comisiei.  

MIPE va elabora un Ghid de Identitate Vizual< cu reguli de comunicare obligatorii pentru beneficiari, 
similare celor aplicate fondurilor structurale 群i de coeziune.  

3. Plan de implementare  
 

3.1.Etapa de preg<tire a PNRR. Comunicarea este axat< pe documentele programatice 群i 
procesul de elaborare a PNRR, care deja se desf<群oar< la nivel central (MIPE) înc< din februarie 
2021, incluzând o pagin< web dedicat<: mfe.gov.ro/pnrr 群i 13 dezbateri publice comunicate 
pre-event, post-event 群i transmise live. 
  

3.2. Eveniment de prezentare, împreun< cu Comisia European< 

  

 Un eveniment online/offline în comun cu Reprezentan郡a Comisiei Europene în Bucure群ti de 

prezentare a planului final transmis Comisiei Europene. Evenimentul î群i propune s< 

marcheze „Ziua de start PNRR”, cu o prezentare extins< a planului în câteva sesiuni de 

dezbatere. Speakeri principali ar urma s< fie: ministrul coordonator, un Comisar european, 

al郡i mini群tri 群i beneficiari. Va beneficia de comunicare integrat< cu un mix complex de 

instrumente. 

  
3.3.Implementarea PNRR. Comunicare, pe toat< perioada 2021-2026, a reformelor 群i investi郡iilor 

incluse în PNRR, în cadrul conceptului general: „Urm<toareaGenera郡ieUE: PNRR. Fonduri 
pentru România modern< 群i reformat<”.  
 

Fiecare proiect/reform</investi郡ie va derula un mix de activit<郡i de comunicare, adaptat la dimensiunea 
群i specificul s<u.  

4. Proiecte cheie 

 

Comunicarea reformelor 群i investi郡iilor va fi prioritizat< printr-o combina郡ie a urm<toarelor criterii:  

 Con郡inut verde 群i/sau digital 

 Reforme esen郡iale pentru modernizarea României  

 Cele mai mature ini郡iative, cele care genereaz< rezultate cât mai curând.  

 
Se<ecｨie de adHiecme cheie cade ｬHd fi cHBpCicame cp adiHdimameす  
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TdaCｻiｨie ｬedde  Cdeｧmedea eficieCｨei eCedgemice a c<ădidi<Hd de aamdiBHCipし aadme 
diC FHCdp< aeCmdp ReCHｬadeし cHBaHCeCmaす Va<p< ReCHｬădii 
 PdHgdaBp< CaｨiHCa< de îBaădpdideす a<aCmadea a ┺┻さ┶┶┶ de hecmade 
CHi de aădpdeし aedde<e fHdegmiedeし gadijiC aeCmdp BaCageBeCmp< 
Bici<Hd adHadiemăｨi adiｬameし digima<iｻadea baｻe<Hd de dame – degigmdp< 
aădpdi<Hd  

RefHdBaす Căi fedame BHdedCe ｧi gigpde ｧi adHiecmp< de 
BHdedCiｻadeし e<ecmdificade ｧi iBa<eBeCmade a gigmeBp<pi de 
BaCageBeCm a< mdaficp<pi aeCmdp ca<ea fedamă Adad-TiBiｧHada;  

ApmHgmdada A┽し cpCHgcpmă ddeam らApmHgmdada MH<dHｬeiるし cade ｬa 
cHCecma Bpcpdeｧmip< de degipCea NHdd-Egm a ｨădiiさ PNRR ｬa fiCaCｨa 
mdHCgHCp< P<Hieｧmi-PaｧcaCi  

TdaCgfHdBadea 
digima<ă 

ICmdHdpcedea cădｨii e<ecmdHCice de ideCmimame はe-ID) aeCmdp ┾し┻ 
Bi<iHaCe aedgHaCeし H aadme iBaHdmaCmă îC adHcegp< de gedｬicii digima<e 
aeCmdp cemăｨeCi  

Scădedea aHｬedii bidHcdamice aeCmdp cemăｨeCi ｧi Bedip< de afacedi 
prin digima<iｻadeす defHdBa c<Hpd-p<pi gpｬedCaBeCma<し <egea 
iCmedHaedabi<imăｨiiし adHamadea adiCciaip<pi らHCce HC<ｳる  

SpgｨiCedea Bedip<pi de afacedi adiC hpb-pdi de iCHｬade digima<ă ｧi 
gcheBe de fiCaCｨade  

TdaCgfHdBadea bib<iHmeci<Hd îC hpb-pdi de deｻｬH<madea a 
cHBaemeCｨe<Hd  

Cdeｧmede 
iCme<igeCmăし 
gpgmeCabi<ă ｧi 
faｬHdabi<ă 
iCc<pｻipCii 

RefHdBa ANAF adiC digima<iｻadeす cdeｧmedea cHCfHdBădii ｬH<pCmade 
adiC deｻｬH<madea gedｬicii<Hd digima<eし îBbpCămăｨidea gedｬicii<Hd digima<eし 
îBbpCămăｨidea caaacimamăｨii de adBiCigmdade a maｲe<Hd aeCmdp a 
dăgapCde adHｬHcădi<Hd adeｻeCme ｧi ｬiimHadeさ  

ÎCfiiCｨadea BăCcii NaｨiHCa<e de DeｻｬH<made, iCc<pgiｬ adHamadea 
<egig<aｨiei aeCmdp HaedaｨiHCa<iｻadea gaし HbｨiCedea apmHdiｻădii de <a DG 
CHBaemimiHC ｧi de <a BaCca NaｨiHCa<ă a RHBâCiei ｧi <aCgadea adiBe<Hd 
iCgmdpBeCme fiCaCciadeさ  st
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SăCămameし adecpB 
ｧi deｻi<ieCｨă 
ecHCHBicăし 
gHcia<ă ｧi 
iCgmimpｨiHCa<ă  
 
 

RefHdBa VeCimp<pi MiCiB de ICc<pｻipCeし cp gcHap< de a adpce 
aHap<aｨia iCacmiｬă Bai aadHaae de aiaｨa BpCciiし gcădedea gădăcieiさ  

RefHdBa gigmeBp<pi de decdpmade îC adBiCigmdaｨia apb<ică はadiCmd-o 

cHBaemiｨie ae BHde< EPSOひ ｧi cdeadea pCpi CHp gigmeB aeCmdp 
adHBHｬadea fpCcｨiHCadi<Hdさ  

PH<imici aeCmdp 
geCedaｨia 
pdBămHade 
 

ȘcH<i ｬedｻi ｧi apmHbpｻe ｬedｻi aeCmdp e<eｬi ｧi gmpdeCｨi îC ｻHCe<e g<ab 
aHap<ameし aeCmdp a faci<ima accegp< acegmHda <a edpcaｨie de ca<imameし îC 
ace<aｧi miBa adHmejâCd Bedip<さ 

ȘcH<i digima<eす dHpă iCｬegmiｨiii BajHde cade iCc<pd らȘcHa<a ONLINEす 
dea<iｻadea de cHCｨiCpm ｧi iCgmdpBeCme edpcaｨiHCa<e digima<eし adiC 
îCcpdajadea iCHｬădii aeCmdp adHamadea pCHd gH<pｨii edpcaｨiHCa<e 
cdeamiｬeし iCmedacmiｬe ｧi adiC e<abHdadea ｧi iBa<eBeCmadea de adHgdaBe 
accegibi<e de a<fabemiｻade digima<ă aeCmdp e<eｬii cp diｻabi<imăｨiし 
gaHdmiｬiし e<eｬi gaima<iｻaｨiる ｧi らScheBă de fiCaCｨade aeCmdp digima<iｻadea 
pCiｬedgimăｨi<Hd ｧi BHdedCiｻadea <abHdamHade<Hd îC îCｬăｨăBâCmp< 
pCiｬedgimadるさ  

 
(comunicarea va continua cu toate componentele, pân< în decembrie 2026).  
 
Tipuri de activit<郡i ce se inten郡ioneaz< s< fie organizate în comun cu Comisia European<, la nivel de 
proiect:  

 Inaugurarea investi郡iilor majore, cu prezen郡a fizic< sau virtual< a unui Comisar European, 

împreun< cu coordonatorii la nivel na郡ional 

 Eveniment de lansare pentru reforme, cu prezen郡a fizic< sau virtual< a unui representant al 

Comisiei European<. Într-un format similar, pentru evenimentul de finalizare unde se 

prezint< principalele rezultate  

 Reportaje video pe parcursul implement<rii proiectelor, cu imagini de la loca郡ia proiectului 

群i testimoniale relevante, care vor include reprezentan郡i ai Comisiei 群i, posibil, membri ai 

Parlamentului European. 

 
5. Costurile activit<郡ilor de comunicare 
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În concordan郡< cu tipul 群i dimensiunea proiectelor, va fi stabilit un mix de instrumente 群i canale de 
comunicare pentru fiecare proiect/beneficiar. MIPE va indica o list< de activit<郡i minime de 
comunicare care se vor derula, iar costurile vor fi parte a costurilor proiectelor/reformelor.  

În privin郡a bugetului necesar la nivelul beneficiarilor, am identificat 3 categorii majore de proiecte:  
 

1. Reforme majore cu impact national 群i investi郡ii de la 100 milioane la 1 miliard euro 

 Buget orientativ pentru m<surile de comunicare: 0,1% din totalul bugetului 

proiectului/componentei/subcomponentei; dar nu mai mult de 1 milion de euro.  

 

2. Investi郡ii de la 10 milioane la 100 milioane euro 

 Buget orientativ pentru m<surile de comunicare: 0.2% - 0,3% din totalul bugetului de proiect 

 

3. Alte reforme 群i investi郡ii între 1 milion 群i 10 milioane euro  

 Buget orientativ: 0,4% -0,5% din totalul bugetului de proiect  

 
Bugetul total alocat comunic<rii, potrivit estim<rilor procentuale de mai sus, se ridic< la circa 
29 milioane euro, adic< un procent global de 0,1% din totalul aloc<rii PNRR.  

 

6. Monitorizarea 群i evaluarea strategiei de comunicare  
 
Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene va centraliza cu frecven郡< cel pu郡in lunar< activit<郡ile 
de comunicare la nivelul beneficiarilor. Monitorizarea 群i evaluarea activit<郡ilor de comunicare va fi 
bazat< pe urm<torii indicatori (minim):  

 Num<rul publica郡iilor media care primesc comunicatele de pres< (la nivel central 群i nivel de 

proiect) 

 Analiz< asupra tonului 群i tipului de materiale publicate de media (nivel central) 

 Impact 群i reac郡ii la post<rile pe social media (nivel central 群i nivel de proiect) 

 Num<r de vizualiz<ri al materialelor publicate pe paginile web (nivel central 群i nivel de 

proiect) 

 Num<r de difuz<ri ale materialelor video pe TV  

 Num<r de abona郡i la newsletterele create pentru comunicarea proiectelor  
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Strategia de comunicare va fi supus< unor evalu<ri periodice, spre exemplu la finalul anului 2022 群i la 
finalul anului 2024, cu implicarea tuturor categoriilor de public 郡int<. În acest sens, reprezentan郡i ai 
categoriilor de public 郡int< vor fi invita郡i prin sondaje organizate pe Facebook sau pe platforme 
specializate s< evalueze eficien郡a 群i impactul activit<郡ilor de comunicare derulate 群i, de asemenea, s< 
propun< îmbun<t<郡iri.  
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4. Impactul PNRR 
 

4さ┷ PdHgCHｻa BacdHecHCHBică  
ae medBeC gcpdm ｧi Bedip 
 
Economia României a fost afectat< major de pandemie 群i de restric郡iile drastice de mobilitate fizic< 
implementate rapid în scopul limit<rii extinderii acesteia. Sub impactul lor, economia a suferit în 
trimestrul II din 2020 o sever< contrac郡ie, recuperat< par郡ial în trimestrele III 群i IV din 2020 群i trimestrul 
I din 2021. Per total, economia a înregistrat o contrac郡ie de 3,9%, sub cea înregistrat< în zona euro (-
6,6%) sau în UE (-6,1%). Economia a crescut peste a群tept<ri 群i în primul trimestru din 2021, 
înregistrând o cre群tere de 2,8% fa郡< de trimestrul anterior, cea mai ridicat< din Uniune. Pia郡a muncii a 
evoluat stabil, în contrast cu reculul puternic al activit<郡ii economice, în principal ca urmare a m<surilor 
de sprijin cuprinz<toare adoptate de c<tre autorit<郡i. Ocuparea for郡ei de munc< s-a men郡inut la peste 
70% iar rata 群omajului a crescut doar cu 1,1 puncte procentuale, ajungând la 5,0%. Anumite sectoare 
cum ar fi industria IT, construc郡iile 群i comer郡ul cu am<nuntul au fost relativ mai reziliente, fiind afectate 
mai pu郡in din punct de vedere economic. 訓ocul economic a fost atenuat 群i de investi郡iile publice care 
au avut o contribu郡ie pozitiv< însemnat< la cre群tere. 
 
Conform prognozei de prim<var< (Comisia Na郡ional< de Strategie 群i Prognoz<, 2021) este a群teptat< o 
revenire complet< a activit<郡ii economice în 2021, cu un avans estimat al PIB real de 5,0%, urmat de 
un ritm mediu anual de 4,9% pân< în 2024. Investi郡iile î群i vor men郡ine traiectoria ascendent<, atât în 
contextul costurilor de finan郡are reduse, cât 群i pe fondul avansului semnificativ în implementarea 
reformelor 群i investi郡iilor finan郡ate din PNRR 群i din bugetul multianual 2021-2027 în domeniile 
prioritare. Se estimeaz< o reducere gradual< a contribu郡iei negative a exportului net la cre群terea PIB, 
de la -1,6 puncte procentuale în 2020 la -1,1 în 2021. De asemenea, se a群teapt< o revenire a ratei de 
ocupare a popula郡iei de 20 – 64 ani la nivelul anului 2019, respectiv 70,9% 群i o rat< a 群omajului de 
4,8% în 2021. 
 
Pe partea ofertei se preconizeaz< c< majoritatea sectoarele economice vor sus郡ine avansul economiei 
în 2021. Construc郡iile î群i vor continua dinamica, îns< într-un ritm mai redus, determinat de efectul de 
baz<. În cazul industriei, puternic afectat< de criza sanitar<, este a群teptat< o revenire par郡ial<. În ce 
prive群te agricultura, estim<rile reflect< o cre群tere prudent< a valorii ad<ugate brute dup< doi ani 
consecutivi cu reduceri ale volumului de activitate. În cazul serviciilor se prevede în mare parte o 
recuperare a pierderilor înregistrate în anul 2020 în ramurile afectate semnificativ de pandemie. 
Sectorul  de informa郡ii 群i comunica郡ii î群i va men郡ine evolu郡ia pozitiv<, dar va înregistra o cre群tere mai 
redus< ca urmare a efectului de baz<. 
 
Pe partea de utilizare, principalul factor al cre群terii economice va fi cererea intern< (preponderent 
consum privat 群i într-o oarecare m<sur<, investi郡iile), cu un avans de 5,8%. Formarea brut< de capital 
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fix se va majora în anul 2021 cu 7,0% ca urmare a impactului rezultat din absorb郡ia “rezidual<” 
eficient< a fondurilor structurale 群i de coeziune alocate prin cadrul financiar multianual 2014-2020. În 
contextul în care se a群teapt< reducerea gradual< a restric郡iilor începând cu a doua jum<tate a anului 
2021, consumul privat va înregistra un avans de 5,1%, superior dinamicii reale a PIB. Având în vedere 
faptul c< demersurile pentru atenuarea efectelor pandemiei vor continua pe parcursul întregului an, 
respectiv vaccinarea unui procent cât mai ridicat al popula郡iei pân< la finalul anului, consumul 
guvernamental va înregistra o cre群tere de 1,8% în 2021. În cadrul cererii externe, importurile de bunuri 
群i servicii se vor majora cu 10,1%, în timp ce exporturile de bunuri 群i servicii vor cre群te cu 8,3%, în 
corela郡ie pozitiv< cu revenirea produc郡iei industriale. Astfel, exportul net va avea o contribu郡ie negativ< 
la cre群terea produsului intern brut de 1,1 puncte procentuale. 
 
Pe termen mediu poten郡ialul cre群terii economice se va apropia de 4%. Evolu郡ia prognozat< a PIB 
poten郡ial este rezultatul unor contribu郡ii pozitive ale tuturor factorilor de produc郡ie (exceptând, într-o 
mic< m<sur<, factorul munc<), cea mai important< fiind cea a stocului de capital dat fiind aportul 
substan郡ial al investi郡iilor, urmat< de productivitatea total< a factorilor, aceasta din urm< reflectând 群i 
modalitatea în care reformele structurale vor sprijini relansarea economic<. Aceast< caracteristic< 
structural< a compozi郡iei PIB poten郡ial este determinat< de cre群terea fluxurilor de investi郡ii prin 
implementarea Planului Na郡ional de Redresare 群i Rezilien郡<, dar 群i de o aplicare mai eficient< a 
Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, concomitent cu obiectivul Guvernului de a sprijini 
investi郡iile din fonduri bugetare na郡ionale.  
 
Prognozele au eviden郡iat 群i reconfirmat o ajustare semnificativ< în sens descendent a direc郡iei 
anticipate a infla郡iei pe termen mediu. Pe termen scurt, prognozele au r<mas neschimbate pe fondul 
caracterului persistent al infla郡iei de baz< 群i al a群tept<rilor infla郡ioniste asociate, la care s-au ad<ugat 
influen郡e venite din schimb<ri în structura consumului, din 群ocuri de ofert< care au afectat dinamica 
pre郡urilor (de ex., majorarea tarifului energiei electrice), precum 群i din constrângeri pe partea ofertei 
群i din costuri asociate pandemiei 群i m<surilor de prevenire. Potrivit noilor evalu<ri, rata anual< a 
infla郡iei e a群teptat< s< creasc< treptat pe parcursul anului 2021 pân< în proximitatea limitei de sus a 
intervalului 郡intei asumate de banca central<, sub impactul 群ocurilor pe partea ofertei, pentru ca dup< 
o ampl< corec郡ie descendent< în debutul anului viitor, s< urce din nou 群i s< r<mân< u群or deasupra 
punctului central al 郡intei, pe fondul reinvers<rii pozi郡iei ciclice a economiei în trimestrul III 2021, 
semnificativ mai devreme decât în proiec郡ia precedent<, 群i al cre群terii ulterioare lente a excedentului 
de cerere agregat<. Pentru anul 2021 se a群teapt< o cre群tere a ratei infla郡iei, atât ca medie anual< (3,1%), 
cât 群i la finele anului (3,2%). Cu toate acestea, pe termen mediu în perioada 2022-2024, în lipsa altor 
presiuni asupra pre郡urilor de consum, se preconizeaz< un trend descendent al infla郡iei, ajungând în anul 
2024 la 2,4% la sfâr群itul anului 群i 2,5% ca medie anual<.  
 
România înregistreaz< una dintre cele mai mici rate ale 群omajului (5,0% în 2020) din rândul statelor 
membre, mult inferioar< mediei UE (7,3%), la orizontul anului 2024 fiind prognozat< o rat< a 
群omajului de 3,2%, r<mânând astfel printre cele mai mici la nivelul UE27. În 2020, la nivelul pie郡ei 
muncii s-a înregistrat o reducere a gradului de încordare, pe fondul unei u群oare cre群teri a ratei 
群omajului, concomitent cu reducerea ratei locurilor de munc< vacante, dar aceste tendin郡e se vor 
reversa gradual în perioada 2021-2022. 
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Începând cu februarie 2020, România face obiectul Procedurii de Deficit Excesiv, ini郡iat< fiind ca 
urmare a înc<lc<rii limitei de deficit bugetar de 3% în 2019 ca urmare a unei politici fiscale 
expansioniste. Totodat<, încadrarea în bra郡ul corectiv al Pactului de Stabilitate 群i Cre群tere s-a suprapus 
cu criza COVID-19. Astfel, încetinirea activit<郡ii economice precum 群i sprijinul oferit de autorit<郡i 
agen郡ilor economici 群i popula郡iei pentru a atenua efectele pandemiei au determinat cre群terea deficitului 
bugetar în anul 2020 la 9,2% din PIB. Cu toate c< Procedura de Deficit Excesiv s-a desf<群urat sub 
clauza general< derogatorie de la prevederile Pactului 群i a permis o politic< fiscal< care s< sprijine 
economia, ajustarea deficitului c<tre un nivel sustenabil r<mâne un obiectiv prioritar al Guvernului. În 
acela群i timp, o parte din m<surile adoptate în 2020 adresate combaterii efectelor pandemiei continu< 
群i în anul 2021, precum cele aplicate în domeniul protec郡iei sociale sau cele adresate firmelor sub forma 
ajutoarelor de stat. 
 
Politica fiscal-bugetar< pe termen mediu este orientat< c<tre reducerea gradual< a deficitului bugetar 
群i structural f<r< a pune în pericol perspectivele redres<rii economice. Bugetul aprobat pentru anul 
2021 cu un nivel al deficitului bugetar (în termeni ESA) de 8% din PIB asigur< o ajustare de 1,2 puncte 
procentuale fa郡< de 2020. Pe termen mediu este estimat< o reducere a deficitului bugetar pân< în 2024, 
în condi郡iile unei diminu<ri semnificative a cheltuielilor bugetare ca procent în PIB 群i a cre群terii 
veniturilor bugetare ca pondere în PIB, în parte 群i datorit< reformelor structurale propuse în PNRR. 
Acest proces de consolidare fiscal< ar putea permite o ie群ire din Procedura de Deficit Excesiv pe 
termen mediu. Utilizarea împrumuturilor din PNRR va contribui la cre群terea cheltuielilor bugetare ca 
procent din PIB îns< reformele fiscal-bugetare propuse în cadrul Planului vor compensa în mare parte 
prin cre群terea semnificativ< a veniturilor bugetare. 
 
Datoria guvernamental< s-a situat la sfâr群itul anului 2020 la un nivel de 47,3% din PIB, inferior 
plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht. Din total datorie guvernamental<, datoria 
intern< a reprezentat 23,2% din PIB, iar datoria extern< a fost de 24,1%. În 2021, necesarul brut de 
finan郡are se situeaz< la aproximativ 12% din PIB. Volumul total al împrumuturilor care urmeaz< s< fie 
atrase de România de pe pie郡ele interne 群i externe este determinat de un nivel al deficitului bugetar (în 
termeni cash) de 7% din PIB 群i de nivelul datoriei publice care urmeaz< s< fie refinan郡at în 2021 (i.e. 
aproximativ 5% din PIB). Având în vedere nivelul estimat al deficitelor bugetare în perioada 2021 – 
2024, ponderea datoriei guvernamentale brute nu va dep<群i 55% din PIB la sfâr群itul orizontului de 
prognoz<. 
 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 

PIB real -3,9 5,0 4,8 5,0 4,9 

PIB nominal -0,2 8,3 7,9 8,1 7,8 

Deflatorul PIB 3,8 3,2 3,0 2,9 2,8 
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Componentele PIB-ului real  

- metoda cheltuielilor 
     

Cheltuielile consumului privat -5,2 5,1 4,9 4,9 4,7 

Cheltuielile consumului guvernamental 2,0 1,8 2,1 2,2 2,4 

FHdBadea bdpmă de caaima< fiｲ 6,8 7,0 8,8 9,4 8,6 

EｲaHdmpdi de bpCpdi ｧi gedｬicii -9,7 8,3 5,7 6,0 5,6 

IBaHdmpdi de bpCpdi ｧi gedｬicii -5,1 10,1 7,2 7,3 6,7 

      

Componentele PIB-ului real  

- metoda ofertei 
     

ICdpgmdie -9,1 5,8 4,6 4,9 4,5 

Agdicp<mpdă -16,2 14,8 6,7 3,0 2,7 

CHCgmdpcｨii 10,0 6,1 8,8 9,5 8,4 

Servicii -1,8 3,9 4,2 4,6 4,7 

      

Rama ｧHBajp<pi はBIMひ 5,0 4,8 4,0 3,5 3,2 

 

Sursa: Prognoza de prim<vara 2021 a CNSP 群i Programul de Convergen郡< 2021 
 

4.2 Impactul macroeconomic al PNRR 
 
PNRR î群i propune reforme 群i investi郡ii concertate în domenii strategice pentru modernizarea 群i 
cre群terea poten郡ialului economiei române群ti, prin raportarea la obiectivele strategice na郡ionale în 
corelare cu contribu郡ia la tranzi郡ia verde 群i digital<. Astfel, se are în vedere îndeplinirea sustenabil< a 
criteriilor de convergen郡< nominal< 群i îmbun<t<郡irea semnificativ< a convergen郡ei reale; realizarea unei 
cre群teri economice bazate 群i pe investi郡ii, pe lâng< consumul privat, 群i limitarea deficitelor interne 群i 
externe; implementarea de reforme fiscal-bugetare care s< asigure sustenabilitate bugetar< 群i 
previzibilitate pe termen mediu,  amplificarea investi郡iilor în domeniile prioritare, respectiv mediu, 
eficien郡< energetic<, educa郡ie, s<n<tate, infrastructura de transport, precum 群i sprijinirea accesului la 
finan郡are a mediului de afaceri, flexibilizarea pie郡ei muncii prin cre群terea competen郡elor, inclusiv cele 
digitale, dezvoltarea de politici sectoriale care s< conduc< la îmbun<t<郡irea competitivit<郡ii. 
Simularea de fa郡<, realizat< de c<tre Comisia Na郡ional< de Strategie 群i Prognoz< în colaborare cu 
Ministerul Investi郡iilor 群i Proiectelor Europene a pornit de la cadrul macroeconomic prognozat în 
aprilie 2021 群i ia în considerare urm<toarele aspecte: 
 

 economia Uniunii Europene influen郡eaz< cre群terea economiei României, direct 群i indirect, în 

toate sectoarele, prin comer郡, investi郡ii directe, prin infla郡ie 群i canalul  ratei dobânzii externe, st
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inclusiv prin subven郡ii (fonduri financiare nerambursabile) 群i împrumuturi; 

 ajustarea politicilor fiscale 群i monetare la nivel european sunt de asemenea propagate asupra 

economiei române群ti, fapt care contribuie la convergen郡a nominal<, pe termen mediu 群i lung; 

 persisten郡a unor tr<s<turi ale economiei române群ti: deficien郡e în infrastructura fizic< (cu 

impact în costurile de tranzac郡ie), pie郡ele financiare insuficient dezvoltate, importan郡a relativ 

sporit< a agriculturii, sectorul bunurilor 群i serviciilor ne-comercializabile care are înc< o 

pondere ridicat< în economie, balan郡a de pl<郡i deficitar<, rigiditatea pie郡ei muncii.  

 

Pentru realizarea model<rii macroeconomice a fost utilizat modelul HERMIN (varianta local< a 
HEROM), impactul PNRR fiind cuantificat prin utilizarea a trei blocuri distincte: infrastructur<, 
competitivitate (ajutor direct pentru sectoare), sectorul public 群i resursa uman<. Aceste blocuri 
structurale acoper< latura ofertei, latura cererii/absorb郡iei 群i distribu郡ia veniturilor. Modelul urm<re群te 
cinci sectoare unde poate fi m<surat< valoarea ad<ugat< brut< (VAB): agricultur<, industria 
(prelucr<toare 群i extractiv<), construc郡ii (cl<diri 群i alte lucr<ri de construc郡ii), servicii pia郡< (sectorul 
privat de bunuri necomercializabile), servicii publice/servicii non-pia郡< (sectorul public de servicii 
necomercializabile). Pentru detalierea rezultatelor, pe lâng< modelul HERMIN/HEROM s-a utilizat 群i 
modelul Input-Ouput, pentru a surprinde interdependen郡ele dintre diferite sectoare economice.  
 
A fost calculat impactul macroeconomic al absorb郡iei fondurilor din PNRR prin simularea a trei 
scenarii ipotetice, respectiv: 

 
I. absorb郡ia integral< a granturilor 群i a împrumuturilor astfel: 

A. utilizarea gradual< a granturilor în perioada 2021-2026 

B. utilizarea a 25% din împrumuturi în 2021-2024 群i 75% în 2025-20261 

II. absorb郡ia integral< a granturilor 群i par郡ial< a împrumuturilor astfel: 

A. utilizarea gradual< a granturilor în perioada 2021-2026 

B. utilizarea gradual< a aproximativ 33% din împrumuturi în perioada 2022-2026 

III. absorb郡ia integral< a granturilor f<r< accesarea împrumuturilor  

 

În toate cele trei scenarii s-a luat în calcul o împ<r郡ire a cheltuielilor de capital 群i a celor curente într-o 
propor郡ie aproximativ< de 3:1. 
 
În perioada de implementare a PNRR se a群teapt< un impact pozitiv asupra indicatorilor 

 
1 Acest scenariu a fost unul preliminar, neprejudiciind eventualele modific<ri în profilul anual al granturilor 群i a 
împrumuturilor. 
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macroeconomici, generând o cre群tere economic< suplimentar< semnificativ< pe tot intervalul, fa郡< de 
scenariul de baz< f<r< PNRR (dar cu alte fonduri europene), în toate cele trei scenarii analizate. 
 

Impact asupra PIB-p<pi dea< îC cHBaadaｨie cp pC gceCadip fădă PNRR  
(puncte procentuale de PIB) 

SceCadii abgHdbｨie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Impact 

cumulat 

2021-2026 

Scenariu I: 100% granturi 

ｧi ┷┶┶½ îBadpBpmpdi  +0,1 +0,6 +1,1 +1,2 +1,4 +1,0 +5,4 

Scenariu II: 100% granturi 

ｧi ┹┹½ îBadpBpmpdi  +0,1 +0.6 +1.0 +0.9 +0.8 +0.9 +4,3 

Scenariu III: 100% granturi 

ｧi ┶½ împrumuturi 
+0,1 +0,6 +0,9 +0,7 +0,6 +0,5 +3,4 

 

 
 

軍inând cont de primul scenariu (grad de absorb郡ie 100% atât pentru granturi cât 群i pentru împrumuturi), 
în prima parte a intervalului (i.e. anii 2021-2022) impactul exprimat în PIB real este mai pu郡in 
pronun郡at, întrucât alocarea fondurilor este mai slab<, iar cel mai pronun郡at impact asupra cre群terii 
economice (ce se reflect< în PIB real) se înregistreaz< în anul 2025 (+1,4 puncte procentuale) pe 
m<sur< ce alocarea fondurilor se m<re群te gradual. Calculat ca medii pe tot intervalul 2021-2026, pe 
latura ofertei cele mai mari diferen郡iale de cre群tere se înregistreaz< în construc郡ii, ca urmare a 
investi郡iilor în infrastructura mare, în re郡elele de ap< curent< 群i canalizare, în investi郡iile aferente 
eficien郡ei energetice 群i par郡ial în mobilitate. Având în vedere distribu郡ia fluxurilor financiare destinate 
investi郡iilor în construc郡ii, diferen郡iale mari în acest sector se înregistreaz< în intervalul 2023-2026. Tot 
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pe latura ofertei, diferen郡iale mari se înregistreaz< 群i în industrie 群i în servicii. În cel de al doilea 
scenariu care propune doar utilizarea granturilor, f<r< ca statul s< apeleze la împrumuturile aferente 
Mecanismului de Redresare 群i Rezilien郡<, cre群terea economic< exprimat< în PIB real este de 4,3 puncte 
procentuale pe tot intervalul. Impactul anual cel mai ridicat este în 2023 (comparativ cu scenariul 1 în 
care diferen郡ialul maxim este în 2025). În cel de al treilea scenariu se înregistreaz< o cre群tere a PIB de 
3,4 puncte procentuale pe tot intervalul, sugerând c< 群i la un nivel mai redus, impactul economic al 
împrumuturilor din PNRR r<mâne semnificativ. 
 
În primul scenariu diferen郡ialul aferent consumului final va oscila între 0,4 群i 0,9 puncte procentuale 
în perioada de referin郡< 2022-2026. De asemenea, formarea brut< de capital fix va înregistra o cre群tere 
exponen郡ial< ca urmare a fondurilor semnificative alocate, cu un diferen郡ial ce ajunge pân< la 5,2 
puncte procentuale în 2025. Ca urmare a activit<郡ilor economice suplimentare generate de PNRR, se 
estimeaz< un impact pozitiv 群i asupra principalilor indicatori care caracterizeaz< pia郡a for郡ei de munc<, 
respectiv popula郡ia ocupat<, num<rul de salaria郡i 群i rata 群omajului, toate determinate conform 
metodologiei Biroului Interna郡ional al Muncii (BIM). Dac< în scenariul f<r< PNRR, popula郡ia ocupat< 
s-ar majora în intervalul 2021-2026 cu 169,2 mii persoane, în varianta cu PNRR acest surplus de locuri 
de munc< ajunge la 290 mii persoane. Datorit< investi郡iilor 群i reformelor din PNRR, pe lâng< 
recuperarea post-pandemie mai rapid< se va genera suplimentar un num<r de circa 127 mii locuri de 
munc< în intervalul 2021-2026. Rata 群omajului va sc<dea de la 4,8% în 2021 la aproximativ 2,8% în 
2026, sub rata estimat< în scenariul f<r< PNRR, respectiv 3%. Efectul asupra pie郡ei muncii va fi pozitiv 
群i în scenariile 2 群i 3. 
 
 

SceCadip< ┷す IBaacmp< Băgpdi<Hd diC PNRR îCmd-pC gceCadip cp pC gdad de 
abgHdbｨie ┷┶┶½ a gdaCmpdi<Hd ｧi îBadpBpmpdi<Hd 

 

    2021 2022 2023 2024 2025 2026 

PNRR B<dさ EpdH   0,72 2,16 4,45 5,23 8,71 7,93 

PIB real, 
diCaBica 

Fădă PNRR 4.9 4.3 4.0 3.7 3,5 3,4 

Cp PNRR 5.0 4.9 5.1 4.9 4.9 4,4 

IBaacm cdeｧmedi 0.1 0.6 1.3 1.3 1.4 1.0 

VAB ICdpgmdie 

IBaacm cdeｧmedi 

0,1 0,6 1,2 1,4 1,5 1,0 

VAB Servicii 0,1 0,5 0,9 0,8 1,1 0,8 

VAB CHCgmdpcｨii 0,3 1,9 3,4 4,0 4,0 2,6 

VAB Agdicp<mpdă 0,1 0,3 0,5 0,5 0,7 0,6 

Consum final 0,1 0,4 0,7 0,8 0,8 0,9 

FBCF 0,4 2,2 4,0 3,6 4,9 2,5 

Importuri 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 

EｲaHdmpdi 0,1 0,6 1,2 1,2 1,7 1,3 
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SceCadip< ┷す IBaacmp< agpada aieｨei BpCcii cp PNRR 

 

    2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2021-

2026 

PHap<aｨia 
Hcpaamă 
(mii 

pers.) 

Fădă PNRR 8,604 8,676 8,721 8,721 8,747 8,773 169 

Cp PNRR 8,610 8,690 8,753 8,795 8,851 8,900 290 

Impact 
cumulat 

6 14 32 75 104 127  

Rama 
ｧHBajp<pi 
(%) 

Fădă PNRR 4.9 4.4 4.1 3.6 3.8 3.0 - 

Cp PNRR 4.8 4.0 3.5 3.2 3.0 2.8 - 

Impact -0.1 -0.4 -0.6 -0.4 -0.8 -0.2 - 

NpBăd de 
ga<adiaｨi 
(mii 

pers.) 

Fădă PNRR 6,575 6,705 6,821 6,911 7,006 7,100 525 

Cp PNRR 6,580 6,718 6,850 6,976 7,096 7,218 638 

Impact 
cumulat 

5 13 29 65 90 118  

 

Scenariul 2: IBaacmp< Băgpdi<Hd diC PNRR îCmd-pC gceCadip cp pC gdad de 
abgHdbｨie ┷┶┶½ a gdaCmpdi<Hd ｧi ┶½ a îBadpBpmpdi<Hd 

 

    2021 2022 2023 2024 2025 2026 

PNRR B<dさ EpdH   0,72 2,16 2,83 2,83 2,83 2,83 

PIB real, 
diCaBica 

Fădă PNRR 4,9 4,3 4,0 3,7 3,5 3,4 

Cu PNRR 5,0 4,9 4,9 4,4 4,1 3,9 

IBaacm cdeｧmedi 0,1 0,6 0,9 0,7 0,6 0,5 

VAB ICdpgmdie 

IBaacm cdeｧmedi 

0,1 0,6 1,0 0,9 0,7 0,6 

VAB Servicii 0,1 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 

VAB CHCgmdpcｨii 0,3 1,9 3,1 2,6 1,9 1,7 

VAB Agdicp<mpdă 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

Consum final 0,1 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 

FBCF 0,4 2,2 2,8 2,1 1,8 1,4 

Importuri 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

EｲaHdmpdi 0,1 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 
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SceCadip< ┹す IBaacmp< Băgpdi<Hd diC PNRR îCmd-pC gceCadip cp pC gdad de 
abgHdbｨie ┷┶┶½ a gdaCmpdi<Hd ｧi ┹┹½ a îBadpBpmpdi<Hd 

 

    2021 2022 2023 2024 2025 2026 

PNRR B<dさ EpdH   0,72 2,16 3,40 3,66 4,95 4,69 

PIB real, 
diCaBica 

Fădă PNRR 4,9 4,3 4,0 3,7 3,5 3,4 

Cp PNRR 5,0 4,9 5,0 4,6 4,3 4,3 

IBaacm cdeｧmedi 0,1 0,6 1,0 0,9 0,8 0,9 

VAB ICdpgmdie 

IBaacm cdeｧmedi 

0,1 0,6 1,1 1,1 0,9 1,1 

VAB Servicii 0,1 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 

VAB CHCgmdpcｨii 0,3 1,9 3,2 3,4 2,3 2,9 

VAB Agdicp<mpdă 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 

Consum final 0,1 0,4 0,7 0,6 0,5 0,7 

FBCF 0,4 2,2 3,2 2,8 2,8 2,1 

Importuri 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

EｲaHdmpdi 0,1 0,6 1,0 0,9 1,0 0,9 

 

 

IVさ┹ SpgmeCabi<imamea P<aCp<pi NaｨiHCa<  
de Reddegade ｧi Reｻi<ieCｨă 
 

Impactul PNRR va fi vizibil pentru o perioad< mult mai lung< de timp 群i va avea multe efecte dup< 
2026. Prin reformele 群i investi郡iile asumate în cadrul planului se are în vedere o dezvoltare economic< 
sustenabil< 群i de anvergur<. Reformele propuse în PNRR vor avea un efect de amploare pentru 
economia 群i societatea româneasc< cel pu郡in pentru urm<torul deceniu. Pe de alt< parte, impactul 
anumitor m<suri din PNRR va fi notabil doar dup< perioada de implementare a PNRR. Anumite 
reforme, cum ar fi cea a pensiilor sau cele în domeniul energetic, sau investi郡ii, cum ar fi cele în 
transport, în componentele de mediu sau în educa郡ie, vor avea un impact major asupra genera郡iilor 
urm<toare. 
 
Reformele fiscale 群i cea a sistemului de pensii vor genera o traiectorie sustenabil< a finan郡elor publice 
pe termen mediu 群i lung. Aceste reforme vor veni în întâmpinarea problemelor demografice 群i vor 
asigura un traseu fiscal care pe de o parte s< nu împov<reze bugetul statului dar pe de alt< parte s< st
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permit< un standard ridicat de calitate a vie郡ii pentru popula郡ie. Prin reforma sistemului de pensii, se 
asigur< faptul c< urm<toarele genera郡ii vor putea primi pensii echitabile 群i adecvate, în linie cu 
principiul contributivit<郡ii. Reformele fiscale vor duce la o cre群tere gradual< a veniturilor la bugetul de 
stat care s< permit< bugetului de stat s< î群i extind< nivelul de investi郡ii publice, acolo unde fondurile 
europene nu pot contribui sau unde nevoia de finan郡are este foarte mare. 軍inând cont 群i de reformele 
prin care se vor optimiza cheltuielile publice (de ex. spending reviews dar 群i noul sistemul de salarizare 
unitar< în sectorul public) care vor permite o cre群tere a cheltuielilor de capital în cadrul bugetului 
na郡ional, multe dintre tipurile de investi郡ii propuse în PNRR vor fi preluate 群i finan郡ate din surse 
na郡ionale din 2027, reasigurând sustenabilitatea planului. 
 
Reforma administra郡iei publice va asigura o tranzi郡ie c<tre o eficientizare a politicilor publice 群i a 
modului de luare a deciziilor în sectorul public care va fi vizibil în principal spre finalul PNRR 群i în 
perioada de dup<. Similar, reformele în domeniul justi郡iei 群i a luptei împotriva corup郡iei vor contribui 
la dezvoltarea României pe termen mediu 群i lung. 
 
M<surile care vor contribui la tranzi郡ia verde 群i cea digital< vor avea de asemenea un impact major pe 
termen mediu 群i lung. România va contribui 群i ea la atingerea 郡intelor asumate la nivel european pân< 
în 2030, respectiv reducerea cu minimum 55% a emisiilor de gaze cu efect de ser< (în sinergie cu 
celelalte ini郡iative ale Uniunii Europene) 群i cre群terea ponderii energiei din surse regenerabile în 
consumul final brut de energie cu 32%. În domeniul energetic, PNRR va contribui la obiectivul de a 
face tranzi郡ia just< de la utilizarea c<rbunelui la surse regenerabile la începutul deceniului urm<tor. De 
asemenea, va introduce hidrogenul în mixul energetic, surs< ce va fi gradual integrat< în economia 
româneasc<. De asemenea, investi郡iile masive în eficien郡< energetic< vor asigura o reducere important< 
a emisiilor 群i a consumului de energie electric< pe termen mediu 群i lung. 
 
Investi郡iile 群i reformele în domeniul transporturilor vor contribui la o transformare de lung< durat< a 
preferin郡elor popula郡iei dinspre transportul clasic c<tre unul sustenabil. În domeniul rutier, m<surile 
propuse vor promova intens electromobilitatea 群i utilizarea unor vehicule f<r< emisii. Pe de alt< parte, 
investi郡iile în domeniul feroviar, în metrou 群i în re郡eaua velo vor contribui la o cre群tere a utiliz<rii 
acestor forme alternative de transport. Efectele vor fi vizibile dup< 2027 群i mai ales în urm<torul 
deceniu c<tre o mare parte a popula郡iei care acum utilizeaz< vehicule clasice cu o durat< mare de via郡< 
vor face tranzi郡ia c<tre alte forme de transport ce nu vor avea un impact negativ asupra mediului 
înconjur<tor. 
 
Prin reformele 群i investi郡iile propuse în educa郡ie, s<n<tate 群i în celelalte domenii sociale acoperite de 
PNRR, se asigur< protec郡ia social< a popula郡iei pe termen mediu 群i lung. Prin investi郡ii masive în 
sistemul de s<n<tate public<, România se asigur< c< va avea o popula郡ie mai s<n<toas< cu o durat< de 
via郡< mai îndelungat<. De asemenea, se asigur< un proces de îmb<trânire activ< cu efecte pozitive 群i 
asupra pie郡ei muncii în urm<torul deceniu. De investi郡iile în educa郡ie propuse pe toate palierele de 
înv<郡<mânt, de la pre-群colari la sectorul universitar, vor beneficia genera郡iile urm<toare care vor 
beneficia de un sistem educativ modern 群i performant. Celelalte reforme în domeniul social, în special 
introducerea venitului minim de incluziune, vor contribui 群i ele la asigurarea unui standard de via郡< 
decent 群i nu vor l<sa în urm< niciun cet<郡ean al acestei 郡<ri, în linie cu prevederile Pilonului European 
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al Drepturilor Sociale. 
 
 
 

IVさ┺ CHeｻipCea P<aCp<pi NaｨiHCa<  
de Reddegade ｧi Reｻi<ieCｨă 
 

PNRR va contribui într-o mare m<sur< la reducerea disparit<郡ilor, inclusiv cele teritoriale, în 
complementaritate cu fondurile disponibile în Politica de Coeziune 群i în Politica Agricol< Comun<. 
România are în egal< m<sur< unele dintre cele mai pu郡in dezvoltate regiuni din punct de vedere 
economic din UE (Nord-Est sau Sud-Est) 群i una dintre cele mai bogate regiuni (Bucure群ti-Ilfov). 
Astfel, anumite investi郡ii au fost direc郡ionate primordial c<tre aceste regiuni pentru a le asigura o 
tranzi郡ie mai rapid< spre media european<.  
 
Investi郡iile în transportul rutier au fost direc郡ionate în special pentru dezvoltarea regiunii Nord-Est 
(41% din media UE în cea ce prive群te PIB-ul pe cap de locuitor) care sufer< din cauza lipsei 
infrastructurii rutiere. Aflat< la grani郡a Uniunii Europene 群i separat< de vestul Europei de Mun郡ii 
Carpa郡i, zona Moldovei va beneficia de o injec郡ie major< de capital. Prin finan郡area autostr<zilor A7 群i 
A8 ce vor lega regiunea de Bucure群ti 群i de Transilvania, se va asigura o conexiune rapid< ce va permite 
o cre群tere a nivelului de investi郡ii str<ine 群i implicit a locurilor de munc< bine pl<tite. Astfel, exodul 
popula郡iei spre Bucure群ti 群i spre vestul Europei va fi semnificativ mai redus, permi郡ând demararea unui 
proces de convergen郡< real.  
 
În regiunea Sud-Vest se propune pilotarea re郡elelor de gaz natural în combina郡ie cu hidrogen, 郡inând 
cont c< este regiunea din România cea mai slab conectat< la infrastructura de distribu郡ie de gaz natural, 
cu jude郡e precum Mehedin郡i 群i Dolj unde racordarea este aproape inexistent<. Astfel, popula郡ia din 
regiune va avea costuri mai reduse de între郡inere, un standard de via郡< mai ridicat 群i mai s<n<tos 群i mai 
multe oportunit<郡i de dezvoltare în regiune.  
 
訓i regiunile pu郡in mai dezvoltate cum ar fi Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru, Nord-Vest 群i Vest vor 
beneficia de finan郡<ri semnificative în domenii importante cum ar fi educa郡ia, s<n<tatea, energiile 
regenerabile, eficien郡a energetic<, transport, sisteme de ap<, împ<duriri 群i altele. PNRR e destul de 
balansat din acest punct de vedere, încercând s< direc郡ioneze investi郡iile în domeniile prioritare 群i 
relevante la nivel regional într-un mod foarte balansat. 
 
Nu în ultimul rând, de群i la nivel economic regiunea Bucure群ti-Ilfov este foarte dezvoltat<, ajungând în 
2018 la un nivel de 152% din PIB-ul mediu al Uniunii Europene, PNRR propune o serie de investi郡ii 
relevante 群i pentru aceast< zon<. Sunt propuse, printre altele, investi郡ii în infrastructura de metrou, în 
domeniul s<n<t<郡ii, în zona de eficien郡< energetic< 群i în infrastructura de educa郡ie. 
 
PNRR va contribui 群i reducerea decalajelor între zonele urbane 群i periurbane 群i cele rurale. În acest st
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sens, se vor direc郡iona finan郡<ri importante în domeniul educa郡iei 群i s<n<t<郡ii înspre zonele rurale. De 
asemenea, extinderea re郡elelor de ap< curent< 群i canalizare,  racordarea la re郡ele de gaz natural în 
combina郡ie cu hidrogenul 群i investi郡iile vor avea un impact major în zona rural<. 
 
 
Pentru monitorizarea progresului în ceea ce prive群te coeziunea PNRR se vor utiliza în principal 
urm<torii indicatori: 
 
 

 
 

 
EｬH<pｨia PIB-p<pi <a Ciｬe< jpdeｨeaC ｧi degiHCa<し cHCfHdB dame<Hd Hfedime de ICgmimpmp< 
NaｨiHCa< de Smamigmicăせ 
 

 
 

 
FHdBadea bdpmă de caaima< fiｲ ae daBpdi de acmiｬimameし cHCfHdB dame<Hd Hfedime de 
ICgmimpmp< NaｨiHCa< de Smamigmicăせ 
 

 
 

 
PHap<aｨia Hcpaamă ｧi ga<adiaｨii ae daBpdi de acmiｬimameし cHCfHdB dame<Hd Hfedime de 
ICgmimpmp< NaｨiHCa< de Smamigmicăせ 
 

 
 

 
A<ｨi iCdicamHdi pmi<iｻaｨi îC PH<imica de CHeｻipCeさ 
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  Buget 

 

 

Buget Verde Digital 

    Finanｨat din PNRR 29,217 12,013 5,894 

    Cofinanｨare naｨională 171   

          

    40.88% 20.05% 

      

Pilonul I 

I.1. Managementul apei 1,884 814 115 

I.2. ÎBaădpdiB RHBâCia ｧi adHmejăB biHdiｬedgimamea 1,372 933 10 

I.3. MaCageBeCmp< deｧepdi<Hd 1,204 465 40 

I.4. 
TdaCgaHdm dpmiedし fedHｬiad ｧi a<me BHdpdi gpgmeCabi<e de 
mdaCgaHdm 

7,620 4,108 927 

I.5. FHCdp< aeCmdp Va<p< deCHｬădii 2,200 2,186 5 

I.6. ECedgie degeCedabi<ă ｧi iCfdagmdpcmpdă de gaｻ cp hiddHgeC 1,624 1,094 149 

            

Pilonul 

II 
II.1. 

C<Hpd gpｬedCaBeCma< gi gigmeBe apb<ice digima<e 
iCmedcHCecmame 

1,892 0 1,885 

            

Pilonul 

III 

III.1. RefHdBe figca<e gi defHdBa gigmeBp<pi de aeCgii 482 0 433 

III.2. 
SpaHdm aeCmdp gecmHdp< adiｬamし cedcemadeし deｻｬH<made gi 
iCHｬadeし ｧi defHdBa cHBaaCii<Hd de gmam 

2,359 230 764 

            

Pilonul 

IV 

IVさ┷さ FHCdp< <Hca< aeCmdp mdaCｻimia ｬedde gi digima<a 2,120 1,280 320 

IVさ┸さ TpdigB gi cp<mpda 200 0 4 

            

Pilonul 

V 

Vさ┷さ FHCdp< aeCmdp gaima<e gi aeCmdp cdeｧmedea accegp<pi <a 
găCămame 

2,455 244 70 

Vさ┸さ RefHdBe iC dHBeCip< gHcia< 217 41 29 

Vさ┹さ RefHdBa adBiCigmdaｨiei apb<iceし iCmadidea dia<Hgp<pi gHcia< 
ｧi cdeｧmedea eficieCｨei jpgmiｨiei 155 17 14 

            

Pilonul 

VI 
VIさ┷さ RHBâCia Edpcamă 3,606 602 1,129 
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