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ANEXA  NR. 1 
 

CREŞTEREA EFICIEN ŢEI ŞI TRANSPARENŢEI ADMINISTRA ŢIEI PUBLICE 
Plan de acţiuni prioritare  

 
Nr. 
crt. 

Denumire 
acţiune 

Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

Implementarea reformei strategice pentru îmbunătăţirea eficacităţii administraţiei publice pe baza Analizei funcţionale a BM 
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

1 Pregătirea şi adoptarea Planului 
Anual de Lucru al Guvernului 
(PALG) 

Planul va include termene pentru 
elaborarea propunerilor de politici 
publice majore şi acte normative, 
precum şi planuri de implementare şi 
monitorizare a rezultatelor priorităţilor 
politice şi financiare – în corelare cu 
priorităţile la nivel european şi cu cele 
ale Strategiei Fiscal-bugetare, 
inclusiv cu planurile strategice 
instituţionale ale ministerelor. 

II/2011 IV/2011 - PM, SGG, 
MFP, DAE, 

DRP 
 
 

 

2 Revitalizarea Comitetului de 
Planificare Strategică 

Acţiunea are în vedere reactivarea 
Comitetului de planificare strategică, 
condus de Primul-ministru. În cadrul 
acestui comitet, MFP trebuie să 
colaboreze pe deplin cu SGG, acesta 
din urmă asumându-şi rolul de a 
coordona transpunerea priorităţilor 
guvernamentale în politici publice. 
MFP urmează să asigure finanţarea 
acestora. 

II/2011 IV/2011 - PM, SGG, 
MFP 

 

 

3 Revizuirea sistemului 
politicilor publice 

Acţiunea are drept scop revizuirea 
sistemului actual de elaborare şi 
implementare a politicilor publice, în 
sensul simplificării şi flexibiliz ării 
acestuia, pentru a răspunde mai bine 
nevoilor şi capacităţii ministerelor. Se 
are în vedere revizuirea legislaţiei în 
domeniu. 

II/2011 IV/2011 1.93 MLei 
fără TVA 
(finanţare 
prin PO 
DCA)  

 

SGG În septembrie 2010, SGG a 
semnat cu AM PO DCA, 
contractul de finanţare pentru un 
proiect ce are ca obiectiv 
evaluarea şi revizuirea 
sistemului de elaborare şi 
implementare a politicilor 
publice de la nivelul 
administraţiei publice centrale 
din România. Totodată, proiectul 
are în vedere întărirea capacităţii 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
acţiune 

Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

manageriale a Guvernului cu 
privire la fundamentarea, 
elaborarea, implementarea şi 
evaluarea politicilor publice, 
venind în întâmpinarea altor 
activităţi pe care SGG (prin 
Direcţia Politici Publice), le 
desfăşoară sau coordonează în 
acest sens. 

4 Întărirea rolului reuniunii 
pregătitoare a şedinţei de 
Guvern 

Acţiunea vizează transformarea 
reuniunii pregătitoare a şedinţei de 
guvern într-un veritabil filtru pentru 
propunerile de politici publice şi 
proiectele de acte normative ce 
urmează a intra pe agenda şedinţei de 
guvern. Introducerea pe agenda 
şedinţei de guvern trebuie să aibă ]n 
vedere atât concordanţa acestora cu 
PALG, cât şi calitatea fundamentării 
(analiza impactului financiar, 
economic, social şi de mediu). 

II/2011 IV/2011 - PM; SGG  

5 Dezvoltarea unui sistem 
integrat de management al 
documentelor (pe suport 
electronic) 
 
 
 

Acţiunea are în vedere îmbunătăţirea 
procesului de elaborare a politicilor 
publice, în sensul creşterii eficacităţii 
fluxului de documente între SGG şi 
ministere, prin dezvoltarea unei 
aplicaţii IT specializate pentru 
gestionarea documentelor prezentate 
în şedinţa de guvern şi în şedinţa 
pregătitoare 

II/2011 IV/2012 - PM; SGG  

MINISTERUL FINAN ŢELOR PUBLICE 
6 Instituţionalizarea estimării 

prudente a veniturilor bugetare 
Prin această acţiune se urmăreşte 
creşterea rolului şi independenţei 
Direcţiei generale de analiză 
macroeconomică şi politici financiare. 

II/2011 III/2012 2,109 MLei 
(conform 
fişei de 
proiect 

PODCA) 

MFP  

7 Fluidizarea în continuare a 
serviciilor de tranzacţionare 
bancară 

Obiectivul acţiunii îl constituie 
automatizarea procedurilor privind 
deschiderea de credite.  

- 
 

- 
 
 

Peste 0,5 
MEuro 

(sursa: buget 

MFP  
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Nr. 
crt. 

Denumire 
acţiune 

Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

Durată:  > 18 luni de  stat  + 
PODCA) 

8 Îmbunătăţirea capacităţii de 
raportare financiară 

Acţiunea presupune parcurgerea 
următoarelor etape: 
- elaborarea specificaţiilor tehnice 

pentru activitatea de integrare a 
sistemelor de contabilitate şi de 
raportare cu sistemul de plăţi al 
Trezoreriei; 

- demararea activităţii de integrare a 
sistemelor de contabilitate şi de 
raportare cu sistemul de plăţi al 
Trezoreriei; 

- înregistrarea angajamentelor;  
- dezvoltarea în continuare a 

sistemului informatic al trezoreriei 
(modulul TG/L) care ţine evidenţa 
tuturor tranzacţiilor financiare 
legate de buget, angajamente şi 
plăţi.  

Durată: <18 luni. 

- 
 

- 
 

16 MLei   
(sursa: buget 

de  stat  + 
PODCA) 

MFP  

9 Îmbunătăţirea procesului de 
administrare a datoriei publice 

Etapele specifice acestei acţiuni sunt: 
- dezvoltarea  capacităţii de analiză 

în domeniul managementului 
riscului a Direcţiei generale de 
trezorerie şi datorie publică; 

- dezvoltarea managementului 
datoriei publice şi al administrării 
lichidităţilor; 

- îmbunătăţirea cadrului de 
reglementare şi procedural aferent 
utilizării instrumentelor financiare 
derivate şi a operaţiunilor de pe 
piaţa secundară; 

- automatizarea procesului de 
rambursare a datoriei publice 
guvernamentale (automatizarea 
deschiderilor de credite bugetare, 

- 
 

- 
 
 

1,93 MLei 
(sursa: buget 

de  stat  + 
PODCA) 

MFP  



 133

Nr. 
crt. 

Denumire 
acţiune 

Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

prelucrarea electronică a 
documentelor privind lichidarea şi 
ordonanţarea cheltuielilor prin 
îmbunătăţirea sistemelor 
informatice actuale care 
gestionează astfel de cheltuieli, 
respectiv crearea unui sistem 
informatic integrat), semnarea 
electronică a acestor documente,  
precum şi auditarea lor printr-o 
procedură electronică; 

- eliminarea unor documente (ex. 
notele de fundamentare) la cererile 
de deschideri bugetare, precum şi 
la cumpărarea şi plata de valută 
etc.; 

- reducerea la mimimum a 
circuitului documentelor necesare 
efectuării plăţilor, reanalizarea 
operaţiunilor supuse controlului 
financiar preventiv propriu, în 
sensul eliminării operaţiunilor 
dublu verificate. 

Durată: 18 luni. 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLT ĂRII RURALE 

10 Dezvoltarea strategică a MADR Acţiunea cuprinde următoarele etape: 
- elaborarea Strategiei sectorului 

agricol până în 2020/2030, 
- elaborarea Planului strategic 

instituţional al MADR, 
- elaborarea Planului Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-
2020, 

- implementarea unui sistem 
informatizat de management pentru 
monitorizarea performanţelor,  

- analiza comasării Agenţiei de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

II/2011 II/2013 Aprox. 4 
MEuro 

(finanţare 
prin PO 
DCA şi 

PNDR 2007 
– 2013)   

MADR MADR a elaborat 4 fişe de 
proiect, în vederea obţinerii 
finanţării prin PO DCA - Fondul 
Social European, pentru a 
asigura implementarea 
recomandărilor formulate de 
către BM. Fişele vor fi înaintate 
către MAI (UCRAP) până la 
data de 7 aprilie 2011. 



 134

Nr. 
crt. 

Denumire 
acţiune 

Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

(APDRP) cu Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA). 

11 Eficientizarea cheltuirii 
alocărilor bugetare   

Prin această acţiune se are în vedere 
trecerea de la bugetul funcţional la 
bugetul pe programe, simplificarea 
procedurilor  şi creşterea flexibilităţii, 
întărirea sistemului managerial de 
control intern. 

II/ 2011 II/ 2013 2 MEuro, 
(finanţare 
prin PO 
DCA) 

MADR 

12 Modernizarea sistemului de 
management al resurselor 
umane 

Prin această acţiune se urmăreşte 
elaborarea Strategiei de resurse umane  
şi a unui sistem de monitorizare a 
performanţei angajaţilor . 

II/2011 II/2013 0,3 MEuro, 
(finanţare 
prin PO 
DCA) 

MADR MADR a formulat o cerere de 
finanţare cu titlul DA pentru 
MAPDR – Dezvoltăm Aptitudini 
pentru Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale, în cadrul PO 
DCA. Cererea a trecut toate 
etapele de verificare şi evaluare 
şi urmează pregătirea 
contractului de finanţare. 
Activităţile proiectului vizează şi 
elaborarea Strategiei de resurse 
umane, alături de cursuri de 
formare profesională. 

MINISTERUL EDUCA ŢIEI, CERCET ĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI  
13 Redefinirea atribuţiilor 

direcţiilor ministerului, în 
conformitate cu obiectivele 
strategiei Educaţie şi Cercetare 
pentru Societatea Cunoaşterii 
şi Legea Educaţiei Naţionale  
 

Acţiunea are drept scop redefinirea 
atribuţiilor direcţiilor din cadrul 
MECTS, având în vedere profilul 
strategic sau operaţional al acestora. 
Acţiunea este structurată pe 
următoarele etape:  
- elaborarea unui nou Regulament de 

Organizare şi Funcţionare al 
MECTS şi a fişelor de post care să 
reflecte exact competenţele, 
atribuţiile şi în special, 
responsabilităţile personalului; 

- elaborarea şi implementarea unui 
sistem de evaluare/promovare în 
funcţie de performanţă 

II/2011 III/2012 - MECTS  
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Nr. 
crt. 

Denumire 
acţiune 

Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

14 Realizarea unui mecanism de 
consultări periodice cu 
partenerii sociali 

În vederea creşterii transparenţei în 
relaţiile cu partenerii sociali, acţiunea 
îşi propune dezvoltarea unei 
metodologii de consultări periodice cu 
partenerii sociali, precum şi a unui  
ghid de comunicare.  

II/2011 III/2011 - MECTS 
(DGÎLMRPPS

) 

 

15 Realizarea cadrului de 
reglementare în definirea 
rolurilor privind 
descentralizarea (competenţe 
partajate)  

Prin intermediul acestei acţiuni se 
urmăreşte elaborarea legislaţiei 
secundare derivând din aplicarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011: ROF 
inspectorate şcolare, ROF unităţi de 
învăţământ, metodologii de 
titularizare, concurs directori etc.  

II/2011 III/2012 - MECTS 
(DGMRURS, 
DGEITPV, 
Inspectorate 
şcolare, CCD) 

 

16 Îmbunătăţirea capacităţii de 
management şi de 
implementare a proiectelor 

Se are în vedere reorganizarea unităţii 
de implementare a proiectelor 
finanţate din fonduri structurale şi 
alocarea resurselor necesare acesteia, 
stabilirea responsabilităţilor UIPFFS 
şi a raporturilor cu direcţiile de 
specialitate. 

II/2011 III/2011 - MECTS 
(UIPFFS) 

 

17 Reorganizarea şi dezvoltarea 
bazei de date a MECTS pentru 
punerea în aplicare a strategiei 
învăţământului şi a prevederilor 
Legii Educaţiei Naţionale 
(gestionarea procesului 
instructiv – educativ) 

Acţiunea are ca obiectiv realizarea 
unor aplicaţii informatice pentru 
procesul instructiv-educativ, 
gestionarea problematicii de tip HR şi 
a reţelei şcolare, precum şi pentru 
gestionarea problematicii 
investiţionale şi patrimoniale. 
Realizarea interoperabilităţii 
aplicaţiilor menţionate într-un sistem 
de tip top management administration 

II/2011 IV/2011 - MECTS 
(DMPII – 

coordonator 
DGEÎTPV 

DGIS) 
 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII  
18 Punerea în aplicare a unei 

strategii generale în sectorul de 
transport  

Acţiunea vizează stabilirea cadrului 
general pentru implementarea 
politicilor şi investiţiilor în sectorul 
transporturilor. O primă etapă în 
derularea acestei acţiuni o constituie 
elaborarea fişei de proiect, urmată de 
semnarea contractului de finanţare.  

II/2011 IV/2013 6,31 MLei 
(fonduri 
europene 
prin PO 
DCA) 

MTI A fost întocmită fişa de proiect. 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
acţiune 

Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

19 Îmbunătăţirea gestionarii 
sectorului de transport feroviar 

Acţiunea are ca obiectiv punerea în 
aplicare a unui sistem eficient de 
monitorizare şi evaluare a serviciilor 
furnizate de operatorii feroviari 
naţionali şi administratorul 
infrastructurii feroviare. Primele 
demersuri în cadrul acestei acţiuni 
constau în elaborarea fişei de proiect, 
respectiv semnarea contractului de 
finanţare.  

II/2011 IV/2013 6,52 MLei 
(fonduri 
europene 
prin PO 
DCA) 

MTI A fost întocmită fişa de proiect. 

20 Îmbunătăţirea capacităţii 
instituţionale a MTI pentru 
managementul proiectelor în 
parteneriat public-privat  

Prin această acţiune se urmăreşte 
creşterea capacităţii MTI şi 
dezvoltarea unei metodologii  în 
vederea identificării şi evaluării 
proiectelor majore de infrastructură 
care pot fi realizate în parteneriat 
public-privat. 

II/2011 
 

II/2012 4,54 MLei 
(fonduri 
europene 
prin PO 
DCA) 

 

MTI A fost întocmită fişa de proiect. 

CONSILIUL CONCUREN ŢEI 
21 Reorganizarea internă a CC   Acţiunea îşi propune să concentreze 

70% din resursele existente pe 
activitatea de aplicare a regulilor de 
concurenţă, în scopul creşterii 
rezultatelor instituţiei în acest 
domeniu. 
Vor fi parcurse următoarele etape:  
- realizarea unei analize interne 

privind realocarea resurselor 
existente; 

- adoptarea unui nou Regulament de 
organizare, funcţionare şi 
procedură; 

- crearea de compartimente distincte 
specializate în domeniile: carteluri, 
abuz de poziţie dominantă şi 
concentrări economice, analiză 
economică, Forensic IT,  
promovarea regulilor de 
concurenţă. 

II/2011 II/2012 - CC  
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Nr. 
crt. 

Denumire 
acţiune 

Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

22 Creşterea alocării resurselor 
pentru analiză economică şi 
pentru acoperirea necesarului 
de competenţe în domeniul 
juridic 

Acţiunea are ca scop întărirea 
capacităţii CC de a aplica legislaţia de 
concurenţă şi de a-şi îndeplini 
atribuţiile în domeniul ajutorului de 
stat. 
Acţiunea presupune următoarele 
etape: 
- iniţierea de demersuri privind 

deblocarea de către Guvernul 
României a posturilor de inspector 
de concurenţă vacante; 

- iniţierea procedurilor de recrutare 
şi angajarea a 6 economişti cu 
pregătire aprofundată în 
microeconomie, analiză economică 
cantitativă (econometrie) şi 
organizare industrială (Industrial 
Organization), precum şi de 
personal cu pregătire şi experienţă 
superioară în domeniul juridic. 

II/2011 II/2012 - CC  

Asigurarea unei mai bune reglementări la nivelul administraţiei publice centrale 
23 Măsurarea costurilor 

administrative şi identificarea 
sarcinilor administrative  

Acţiunea constă în derularea a 8 
proiecte de măsurare a costurilor 
administrative aferente legislaţiei 
naţionale, în vederea identificării 
sarcinilor administrative pentru 
mediul de afaceri. 
În acest scop, este necesară 
parcurgerea următorilor paşi: 
- actualizarea numărului obligaţiilor 

de informare la nivelul instituţiilor 
cu atribuţii de reglementare din 
cadrul administraţiei publice 
centrale la nivelul anului 2011; 

- măsurarea efectivă a costurilor 
administrative generate de 
reglementările instituţiilor 
administraţiei publice centrale, cu 
impact asupra mediului de afaceri 

III/2011 IV/2012 Bugetul total 
pt. cele 8 
proiecte: 

27,2 MLei 
fără TVA 
(finanţare 

din FSE prin 
PO DCA) 

SGG La sfârşitul lunii iunie 2009, a 
fost încheiat procesul de 
identificare a obligaţiilor de 
informare. În cadrul acestuia au 
participat 13 ministere şi au fost 
identificate 4430 de obligaţii de 
informare. De asemenea, au fost 
depuse la AM PO DCA fişele de 
proiect pentru atragerea de 
fonduri structurale în vederea 
demarării procesului de 
măsurare a costurilor 
administrative pentru mediul de 
afaceri aferente legislaţiei 
naţionale. Toate cele 8 contracte 
de finanţare au fost semnate între 
SGG (beneficiar) şi AM PO 
DCA (finanţator). Numărul de 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
acţiune 

Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

prin aplicarea SCM; 
- organizarea de sesiuni de instruire 

a funcţionarilor administraţiei 
publice centrale în aplicarea SCM. 

obligaţii de informare trebuie 
actualizat la nivelul anului 2011. 

Profesionalizarea funcţionarilor publici 
24 Consolidarea cadrului strategic, 

instituţional şi legislativ 
specific managementului 
funcţionarilor publici şi funcţiei 
publice 

Prin această acţiune, ANFP îşi 
propune să consolideze legislaţia 
specifică domeniului de activitate, 
bazându-şi direcţiile de acţiune şi 
fundamentarea modificărilor 
legislative pe elaborarea de analize 
comparative, studii, prognoze şi 
sinteze în domeniul de referinţă. 

I/2011 IV/2013 - ANFP În trimestrul I 2011, proiectul de 
lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 188/1999 
– Statutul funcţionarilor publici 
- se afla în dezbatere la Senat. 

25 Monitorizarea aplicării unitare 
a legislaţiei specifice 
funcţionarilor publici şi 
funcţiilor publice din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor 
publice 

Acţiunea presupune asigurarea 
monitorizării şi controlului privind 
modul de aplicare a legislaţiei, 
formularea de propuneri privind 
acţiuni de control, exercitarea tutelei 
administrative sau note referitoare la 
verificarea suplimentară a situaţiilor 
juridice identificate pe baza petiţiilor, 
coordonare metodologică a aplicării 
prevederilor legale din domeniu, 
acordarea asistenţei metodologice. 
Monitorizarea se realizează prin 
centralizarea informaţiilor primite din 
partea autorităţilor şi instituţiilor 
publice şi prin elaborarea de rapoarte 
trimestriale, semestriale şi anuale.  

I/2011 IV/2013 - ANFP  

26 Elaborarea şi implementarea de 
programe de formare 
specializată şi perfecţionare 
profesională a funcţionarilor 
publici 

Prin această acţiune, ANFP urmăreşte 
să răspundă cerinţelor de reformă 
dinamică ale administraţiei publice 
româneşti şi nevoilor de carieră ale 
funcţionarilor publici.  
Acţiunea vizează dezvoltarea 
permanentă a abilităţilor şi 
competenţelor profesionale ale 
funcţionarilor publici, prin derularea 
unor programe de formare şi 

I/2011 IV/2013 Buget total 
proiecte 

2011-2013: 
25,56 MLei, 

din care: 
13,2 MLei 

pentru 2011 
(finanţare 
din FSE - 

PO DCA şi 

ANFP . 



 139

Nr. 
crt. 

Denumire 
acţiune 

Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

perfecţionare profesională, susţinute 
financiar şi cu fonduri europene (FSE, 
FEDR) din PO DCA şi POS CCE. 

FEDR – 
POS CCE) 

 

Cofinanţare 
din buget 

ANFP: 1,4 
MLei (2011) 
şi 0,42 MLei 

(2012) 
Standardizarea procedurilor administrative 

27 Elaborarea şi adoptarea Codului 
administrativ 

Acţiunea se derulează prin intermediul 
proiectului Un cadru legislativ mai 
coerent, pentru o administraţie 
publică mai eficientă, cu o durată de 
implementare de 28 luni. 
Codul administrativ cuprinde aspecte 
privind: organizarea şi funcţionarea 
administraţiei publice centrale şi 
locale; regimul general al personalului 
din administraţia publică; regimul 
proprietăţii publice şi private a statului 
şi unităţilor administrativ-teritoriale; 
regimul juridic al serviciilor publice. 
Etapele specifice acestei acţiuni sunt: 
- elaborarea proiectului de HG 

pentru aprobarea tezelor prealabile 
ale Codului administrativ; 

- elaborarea proiectului Codului 
administrativ; 

- susţinerea proiectului Codului 
administrativ în dezbaterile din 
cadrul Camerelor Parlamentului. 

III/2009 IV/2011 Valoare 
proiect 3,5 + 

0,7 TVA 
MLei 

(finanţat din 
PODCA): 

 
Valoare 

contractată 
2010: 

2,7 + 0,5 
TVA MLei 

 
Plăţi efectuate 

2010: 
0,36 + 0,09 
TVA MLei  

MAI M ăsura este preluată din Planul 
de acţiune pentru implementarea 
PNR 2009-2010. Perioadele de 
realizare a activităţilor prevăzute 
în plan pentru adoptarea Codului 
Administrativ nu au fost 
respectate, date fiind întârzierile 
înregistrate în desfăşurarea 
procedurilor de achiziţii publice 
aferente proiectului Un cadru 
legislativ mai coerent, pentru o 
administraţie publică mai 
eficientă. În consecinţă, s-a 
procedat la reprogramarea 
termenelor asumate iniţial 
(I/2008 – IV/2010) de către MAI 
pentru realizarea acestei acţiuni.  
 

28 Elaborarea şi adoptarea Codului 
de procedură administrativă 

Codul de procedură administrativă va 
trata etapele parcurse în cadrul 
procedurii administrative, regimul 
juridic al competenţei, termenele, 
efectele juridice ale actelor şi 
operaţiunilor administrative, regimul 
general al contractelor administrative, 

I/2012 I/2013 - MAI M ăsura este preluată din Planul 
de acţiune pentru implementarea 
PNR 2009-2010. Ca urmare a 
recomandărilor formulate de 
către SGG, MJ şi organizaţiile 
neguvernamentale, în cadrul 
demersului de consultare 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
acţiune 

Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

controlul administrativ, precum şi 
căile de atac pe cale administrativă a 
actelor administrative. 
Etapele acţiunii sunt: 
- elaborarea proiectului codului; 
- desfăşurarea unor sesiuni de 

consultare publică;  
- aprobarea Codului de procedură 

administrativă de către guvern; 
- susţinerea proiectului codului în 

dezbaterile din cadrul Camerelor 
Parlamentului. 

prealabilă asupra proiectului 
Codului de procedură 
administrativă, procesul de 
definitivare a acestuia este 
suspendat până la elaborarea 
proiectului Codului 
administrativ (termenele 
asumate iniţial de către MAI 
pentru realizarea acţiunii au fost: 
I/2008 – IV/2009). 
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ANEXA NR. 2 
 

CREŞTEREA GRADULUI DE ABSORB ŢIE A FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE 
Plan de acţiuni prioritare  

 
Nr. 
crt. 

Denumire Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei/ 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

Managementul ciclului de proiect realizat de către structurile responsabile de implementarea programelor operaţionale 
1. Îmbunătăţirea 

managementului ciclului de 
proiect realizat de către 
structurile responsabile de 
implementarea programelor 
operaţionale  

Monitorizarea permanentă a 
diverselor etape de management al 
ciclului de proiect, astfel încât 
eventualele derapaje să fie sesizate 
din timp şi să permită adoptarea 
unor măsuri concrete specifice, 
cum ar fi realocări de fonduri în 
cadrul programelor 

I/2011 IV/2011 - ACIS1  

Analizarea detaliată a procedurilor 
de verificare şi autorizare plăţi 
aplicabile la fiecare PO şi 
identificarea unor soluţii de 
simplificare a acestor proceduri 

I/2011 II/2011 - ACIS 
 

Prin acest proces vor fi 
urmărite fluxul cererii de pre-
finanţare/rambursare, 
documentele solicitate, 
modelele de cereri de 
rambursare, listele de 
verificare şi numărul de 
controale la faţa locului pe un 
proiect 

Aspecte financiare privind gestionarea Programelor Operaţionale şi a proiectelor 
2. Sprijinirea beneficiarilor în 

identificarea şi asigurarea 
resurselor financiare 
necesare derulării 
proiectelor, precum şi 
asigurarea unui 
management financiar mai 
bun al PO 

Promovarea activă a posibilităţilor 
de garantare a împrumuturilor 
contractate pentru asigurarea 
contribuţiei proprii la finanţarea 
proiectelor de către beneficiarii 
publici (conform OUG nr. 9/2010) 
şi beneficiarii privaţi (produse ale 
FNGCIMM) 

I/2011 IV/2013 - ACIS 
 

 

Extinderea categoriilor de I/2011 III/2011 - ACIS  

                                                 
1 ACIS este instituţia responsabilă cu monitorizarea generală a PMP, pentru fiecare măsură specifică din PMP fiind stabilite, însă, instituţiile responsabile cu 
implementarea/coordonarea implementării acestora. 
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Nr. 
crt. 

Denumire Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei/ 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

cheltuieli eligibile a fi rambursate 
din instrumente structurale prin 
modificarea HG nr. 759/2007 
privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin PO 
Stabilirea unor reguli orizontale 
privind supra-contractarea la nivel 
de PO prin completarea normelor 
de aplicare a OUG nr. 64/2009 

I/2011 II/2011 - ACIS  

Procedurile de achiziţii publice şi contractele de achiziţie 
3.  Îmbunătăţirea eficacităţii 

procesului de achiziţie 
publică 

Standardizarea documentaţiilor de 
atribuire şi contractelor aferente 
pentru o serie de domenii cheie de 
implementare a instrumentelor 
structurale 

I/2011 IV/2011 - ACIS  

Stabilirea clară a competenţelor 
instituţionale de verificare/control 
a procedurilor de achiziţie publică 
(contracte de achiziţie şi acte 
adiţionale), astfel încât să nu existe 
o suprapunere a 
verificărilor/controalelor de acelaşi 
tip asupra implementării 
proiectelor finanţate din 
instrumente structurale 

I/2011 II/2011 - ACIS  

Abordarea activităţilor de control şi audit  
4. Optimizarea cerinţelor şi 

practicilor de control şi 
audit din partea 
organismelor abilitate 

Adoptarea unui nou act normativ 
(OUG) privind tratamentul 
neregulilor apărute în utilizarea 
fondurilor comunitare şi/sau a 
fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, a normelor de 
aplicare aferente şi sprijinirea AM 
în elaborarea procedurilor pentru 
aplicarea unitară a prevederilor 
legale privind corecţiile financiare 

I/2011 II/2011 - ACIS  

Asigurarea unei interpretări unitare I/2011 IV/2013 - ACIS  
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Nr. 
crt. 

Denumire Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei/ 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

a prevederilor legale privind 
tratamentul neregulilor prin 
constituirea unui grup de lucru 
permanent care să emită soluţii 
unitare, pe baza sesizărilor 
punctuale primite de la AM sau 
rezultate din propria activitate 

 

Influen ţa instituţiilor şi procedurilor externe sistemului de gestionare a instrumentelor structurale asupra procesului de evaluare, contractare şi implementare a 
proiectelor 

5. Identificarea instituţiilor şi 
procedurilor externe 
sistemului de gestionare a 
instrumentelor structurale  
 

Lansarea unor analize/evaluări 
independente asupra modului în 
care instituţii externe sistemului de 
gestionare a instrumentelor 
structurale intervin în diverse etape 
ale pregătirii şi implementării 
proiectelor 

I/2011 III/2011 - ACIS  

Asigurarea unei capacităţi administrative adecvate structurilor responsabile de implementarea PO 
6.  Consolidarea capacităţii 

administrative a structurilor 
responsabile de 
managementul şi controlul 
PO 

Realizarea unei analize 
instituţionale pentru fiecare PO, 
care va urmări, în principal, modul 
de alocare a personalului în cadrul 
AM/OI, numărul de personal care 
îndeplineşte funcţiile esenţiale 
(evaluare şi selecţie, contractare, 
plăţi) raportat la volumul de 
activitate, precum şi fluxul 
informaţional AM-OI, unde este 
cazul 

I/2011 III/2011 - ACIS  

Analizarea dispoziţiilor legislative 
în domeniu, împreună cu 
instituţiile abilitate, în scopul 
identificării unei modalităţi de 
angajare, pe perioadă determinată, 
de personal cu atribuţii în 
managementul de program, 
respectiv managementul de proiect, 
în afara schemei de personal 
existente la nivelul instituţiilor 
publice 

I/2011 II/2011 - ACIS  
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Nr. 
crt. 

Denumire Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei/ 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

Capacitatea şi responsabilitatea beneficiarilor 
7. Susţinerea beneficiarilor 

pentru asigurarea unui 
management de proiect 
eficient  

Rezilierea de către AM/OI a 
contractelor de finanţare cu 
beneficiarii care înregistrează 
întârzieri majore şi nejustificate în 
demararea efectivă a implementării 
(peste 6 luni), în raport cu graficul 
de implementare aprobat iniţial la 
semnarea contractului de finanţare 

I/2011 IV/2013 - ACIS  

Stabilirea unor reguli orizontale 
mai stricte de acordare a 
prefinanţării, care să motiveze 
beneficiarii să implementeze 
activităţile proiectelor conform 
graficelor de implementare 
stabilite 

I/2011 II/2011 - ACIS  

Introducerea în Ghidurile pentru 
solicitanţi a obligativităţii 
prezentării unei scrisori de confort 
angajante la depunerea cererilor de 
finanţare şi la semnarea 
contractelor de finanţare pentru 
beneficiarii privaţi care intră sub 
incidenţa ajutorului de stat/ de 
minimis, începând cu apelurile de 
proiecte ce vor fi lansate în 2011 

I/2011 IV/2013 - ACIS  

Intensificarea activităţilor de 
instruire a beneficiarilor pe teme 
esenţiale ce ţin de implementarea 
proiectelor, cum ar fi: achiziţii 
publice, management financiar-
bugetar, organizarea activităţii de 
management al proiectului 

I/2011 IV/2011 - ACIS 
 

 

Acordarea de sprijin direct în 
pregătirea de documentaţii de 
atribuire pentru unii beneficiari din 
administraţia publică centrală şi 
locală ale căror proiecte prioritare 
aprobate se confruntă cu dificultăţi 

II/2011 II/2013 - ACIS  
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Nr. 
crt. 

Denumire Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei/ 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

şi întârzieri din cauza achiziţiilor 
publice, prin intermediul Facilităţii 
de Asistenţă Tehnică finanţată în 
cadrul POAT.  
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ANEXA NR. 3  
UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMA ŢIEI ŞI COMUNICA ŢIILOR   

PENTRU MODERNIZAREA ADMINISTRA ŢIEI PUBLICE 
Plan de acţiuni prioritare  

 
Nr. 
crt. 

Denumire acţiune Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

1.  Înfiin ţarea şi operaţionalizarea 
Computer Emergency 
Response Team (CERT) 

- Furnizarea unui punct central de 
contact pentru adresare incidentelor 
de tip pishing, distribuire 
malware şi spam originare sau 
găzduite din România 

- Cooperarea cu organizaţii care 
au obiective comune şi alte 
CERT/CSIRT-uri naţionale şi 
internaţionale 

- Ridicarea nivelului de cunoştinţe 
despre securitatea informatică în 
cadrul utilizatorilor din România 

- Oferirea de suport proactiv şi 
reactiv în domeniile de competenţă 
ale echipei 

- Strângerea şi diseminarea de 
informaţii tehnice despre 
incidentele informatice, 
vulnerabilităţile şi soluţiile de 
securitate şi alte informaţii din 
cadrul domeniilor de competenţă 

- Publicarea de alerte de securitate şi 
alte notificări 

- Furnizarea de statistici şi rapoarte 
pe baza activităţii echipei. 

III/2011 IV/2013 - MCSI Proiectul de Hotărâre de Guvern 
pentru organizarea şi 
funcţionarea CERT (Computer 
Emergency Response Team) se 
află în circuitul de avizare. 

2.  Realizarea Cadrului naţional de 
interoperabilitate 
 

- Crearea unui mediu comun 
informaţional adecvat mediului de 
afaceri si creşterii nivelului de 
civilizaţie; 

- Urmărirea (monitorizarea) online a 
stării economico-sociale, a 
tendinţelor dinamicii sale precum 
si, a pregătirii deciziilor 

I/2011 IV/2013 Alocare 
iniţială 3,5 

MEuro, apoi 
1,5 Meuro 

anual 

    MCSI În România, interoperabilitatea 
este menţionata ca cerinţa în 
Strategia „e-Romania”, aprobată 
prin HG 195/2010, document în 
care Obiectivul 5 îl reprezintă 
“Dezvoltarea interoperabilităţii 
sistemelor naţionale de 
guvernare electronică, 
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Nr. 
crt. 

Denumire acţiune Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

managementului societal la nivel 
central, sectorial si teritorial; 

- Asigurarea interoperabilităţii cu 
Comisia Europeana şi instituţiile 
publice ale tarilor membre ale 
Uniunii Europene. 

promovarea interoperabilităţii la 
nivel local”. 
Legea privind crearea Cadrului 
Naţional de Interoperabilitate se 
află în Parlament  

3.  Infrastructura comună  de 
comunicaţii electronice a 
statului - ICCES 

Implementarea unei infrastructurii de 
comunicaţii electronice, avansată, 
capabilă să sprijine reingineria şi 
integrarea sistemelor informatice 
publice (ale instituţiilor celor trei 
Autorităţi ale statului şi ale instituţiilor 
publice autonome) şi accesul rapid şi 
sigur la informaţie coerentă pe plan 
naţional şi internaţional. Această 
infrastructură trebuie să aibă 
caracteristicile unei reţele private 
virtuale asigurând performanţa şi 
calitatea la nivel european, precum şi 
securitatea informaţiei transportate şi 
interoperabilitatea cu reţeaua UE, în 
sensul proiectelor IDA, IDABC si 
ISA. 
Etape:  
- Definire structura organizatorică 

iniţială; 
- Definire cadru legal (elaborare 

acte normative); 
- Studiu de fezabilitate; 
- Proiect tehnic; 
- Promovare; 
- Planificare/Prioritizare; 
- Implementare 

II/2011 I/2013 Alocare 
iniţială 5 

MEuro, apoi 
3 Meuro în 
funcţie de 
obiective 

MCSI În luna martie a fost aprobata 
Hotărârea de Guvern privind 
înfiinţarea Consiliului de 
Coordonare Interministerial 
pentru coordonarea 
„ Infrastructurii comune de 
comunicaţii electronice a 
statului roman” şi a „Centrelor 
de servicii informative”. 

 
4.  

Realizarea Sistemului naţional 
integrat de introducere şi 
actualizare a 
informaţiilor legate de evidenta 
persoanelor (S.N.I.E.P).  
 

Obiectivul proiectului este acela de 
realizare a unui nou sistem informatic 
pentru nucleul S.N.I.E.P., care prin 
mijloace moderne să gestioneze în 
mod unitar toate categoriile de date 
referitoare la persoană (naşterea, 

I/2011 I/2013 25 MLei 
 

MAI 
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Nr. 
crt. 

Denumire acţiune Conţinut Termen (trim/an) Resurse 
financiare 

(MLei 
MEuro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 
Început Sfârşit 

evenimentele legate de schimbările de 
nume, domicilii, acte de identitate 
emise, migraţie externă,.deces etc.), 
sistem informatic care are ca obiectiv 
principal să asigure furnizarea unor 
informaţii corecte, complete şi în timp 
util către toţi utilizatorii atât interni cât 
şi externi. 

5.  Realizarea portalului eRomânia 
 

Portalul e-România cuprinde 
secţiunile e-cultură, e-turism, e-
ecumenic. 
Etape în realizarea portalului: 
- elaborarea specificaţiilor tehnice 

(termen: aprilie 2009); 
FINALIZAT 

- procedura de achiziţie publică 
(termen: septembrie 2009); 
FINALIZAT 

- sistem funcţional (termen: iulie 
2011). 

I/2009 IV/2011 52 MLei MCSI  

6.  Extinderea funcţionalităţii 
componentei de eguvernare a 
Sistemului Electronic Naţional 
(crearea şi implementarea PCU) 

Proiectul „Extinderea 
funcţionalităţilor componentei e-
guvernare a Sistemului Electronic 
Naţional” va asigura mijloacele 
tehnice necesare pentru: 
-  implementarea conceptului de 

One-Stop Shop pentru guvernarea 
electronică ce va asigura accesul la 
serviciile de e-government ale 
administraţiei publice şi schimbul 
de informaţii şi documente între 
instituţiile publice (termen aprilie 
2011); 

- implementarea Punctului de 
Contact Unic Electronic (PCU–E), 
conform Directivei privind 
serviciile pe piaţa internă 
2006/123/CE. (termen aprilie 
2011).  

I/2008 IV/2011  - Până la această dată PCU nu este 
operaţional şi nu are încărcată 
nici o procedura/flux pentru nici 
o activitate de servicii.  
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ANEXA NR. 4 
   

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU ÎMBUN ĂTĂŢIREA MEDIULUI DE AFACERI 2011-2012 
 
Având în vedere preocuparea clară a guvernului de a susţine mediul antreprenorial, Direcţia Mediu de Afaceri (DMA) din cadrul MECMA 
a pregătit un Plan de acţiuni pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru a oferi un set actualizat de măsuri care să vină în ajutorul 
antreprenorilor români.2. Măsurile propuse au fost dublate şi de o conturare a necesităţii dezvoltării unei viziuni strategice coerente, care să 
alinieze România la strategia pe care şi-o propune şi Uniunea Europeană pentru perioada 2010-2020.  
 
Propunerile prezentate includ şi câteva reforme strategice, instituţionale, atât administrative, cât şi legislative. Este vital ca strategiile, 
politicile şi măsurile propuse să aibă clar definită o instituţiei responsabilă de implementare, monitorizare şi evaluare. O altă serie de 
elemente cheie sunt parteneriatul, transparenţa şi consultările permanente cu reprezentanţii mediului de afaceri.  
 
Pe lângă acţiunile ce au fost propuse ca urmare a concluziilor şi recomandărilor ce au reieşit din proiectul de asistenţă tehnică pentru 
creşterea capacităţii instituţionale a DMA-MECMA, planul de acţiuni integrează într-o manieră selectivă cele mai relevante acţiuni propuse 
pe parcursul anului 2010 la nivel guvernamental prin Strategia Guvernamentală pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri 
2010-20143 şi Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM până în 20134, precum şi acţiuni propuse de mediul privat, cum 
ar fi cele din cadrul Programului pentru Creştere Economică5 propus de Consiliul Investitorilor Străini, sau cele propuse de CNIPPIMMR. 
O limitare a formei propuse a Planului de Acţiuni este aceea că nu include încă elementele de evaluare de impact bugetar si termene de 
finalizare. Aceste elemente vor fi adăugate după întâlnirile consultative din cadrul Grupului de Lucru pentru îmbunătăţirea mediului de 
afaceri, pentru mai multe din acţiunile propuse fiind necesară o cooperare inter-instituţională pentru o analiză de impact corectă şi pentru 
stabilirea unor termene realiste de finalizare. 

                                                 
2 cu sprijinul proiectului de asistenţă tehnică „Întărirea capacităţii instituţionale de management a reformei privind îmbunătăţirea mediului de afaceri din România”, 
co-finanţat de Fondul Social European prin intermediul PODCA ; 
3 lansată în vara anului 2010 şi disponibilă pe pagina de internet a MECMA www.minind.ro; 
4 idem; 
5 lansat pe 7 octombrie 2010 şi disponibil la http://www.fic.ro/Restarting_Economic_Growth_R.pdf;  
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Nr. 
Crt. 

DOMENIU DE 
POLITIC Ă PUBLICĂ 

MĂSURA  
RESPONSA-
BILIT ĂŢI 

I. MODIFIC ĂRI INSTITU ŢIONALE / STRATEGICE PROPUSE 

1 Competitivitate 

Înfiin ţarea Consiliului Naţional de Competitivitate, ca organism consultativ pe lângă Guvernul României 
pentru coordonarea dezvoltării competitive a României pe termen mediu şi lung cu următoarele atribuţii: 
1. coordonarea strategică şi operaţională a politicilor publice pentru asigurarea dezvoltării competitive a 

economiei româneşti 
2. elaborarea Strategiei de Competitivitate a României 
3. monitorizarea implementării Strategiei – rapoarte bianuale 
4. evaluarea intermediară şi finală a impactului implementării Strategiei 
 
Implementare: 
• Adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului cu următoarele decizii: 

o Numirea unui Ministru Delegat pe probleme de competitivitate care să aibă mandatul de a promova 
şi pune în aplicare hotărârile Consiliului. Ministrul delegat trebuie să fie capabil să catalizeze eforturi 
politice pentru a se ajunge la o viziune comună de dezvoltare (nivel înalt de expertiză profesională în 
domeniul economic, carismă, recunoaştere internaţională). 

o Desemnarea unui Secretariat Permanent care să asigure resursele necesare pentru a permite 
exercitarea atribuţiilor de coordonare ale Consiliului şi a activităţii Ministrului Delegat. 

o Definirea componenţei Consiliului de Competitivitate: miniştri ai ministerelor cheie pentru dezvoltarea 
competitivă a României, experţi guvernamentali, experţi reputaţi din sfera academică, reprezentanţi ai 
mediului de afaceri, ai sindicatelor şi societăţii civile, consultanţi etc.  

o Din cadrul Consiliului, va fi selectat un Grup de Experţi de Nivel Înalt, care va avea mandatul de a 
propune spre dezbatere Strategia de Competitivitate a României 2020.  

• După aprobarea în cadrul Consiliului de Competitivitate, Strategia de Competitivitate va fi supusă aprobării 
Parlamentului României. 

 
Motivare: 
În momentul de faţă există o problemă acută de coordonare la nivelul executivului în ceea ce priveşte dezvoltarea 
competitivă a economiei. Intervenţiile publice, din fonduri naţionale sau europene, sunt disparate, lipsind viziunea de 
ansamblu. Este nevoie de o instituţie cu rol de planificare strategică, care să coaguleze parteneriate puternice la 
nivelul societăţii. Este nevoie de o instituţie care să realizeze legăturile între politicile sectoriale (de ex. politica 
industrială, politica agricolă), cele orizontale (de ex. politica de ocupare, educaţie, inovare) şi cele regionale (de ex. 
amenajarea teritoriului, infrastructură locală). Este nevoie de o instituţie care să asigure că următorul Program 
Operaţional dedicat competitivităţii, pentru perioada 2014-2020 va fi cu gândit şi pregătit din vreme pentru a avea un 
impact de ansamblu asupra dezvoltării economiei româneşti. 
 

 

MECMA, 
Aparatul de 
lucru al PM, 

SGG, ministere 
linie, Parlament 

2 

Simplificare 
administrativ ă şi o mai 
bună reglementare – 

nivel strategic 

Identificarea, evaluarea şi reducerea barierelor administrative din mediul de afaceri , urgentarea aplicării 
Strategiei pentru o reglementare mai bună la nivelul administraţiei publice centrale 2008-2013 şi actualizarea 
unui plan de acţiuni pentru perioada 2011-2012 în cadrul acestei strategii,  luând în considerare: 
1. reglementare mai bună, mai suplă şi mai inteligentă 

 

SGG, DAE, 
MECMA, 

MCSI, MFP, 
MAI, alte 
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2. folosirea birourilor unice („one stop shop”) 
3. dezvoltarea interacţiunii de tip e-guvernanţă cu firmele 
4. circulaţia informaţiilor şi nu a contribuabililor 
5. reducerea la minim a poverii administrative 
6. aplicarea metodei costului standard (SCM) 
7. dezvoltarea şi utilizarea unui sistem de indicatori specifici 
 
Implementare: 
• Organizarea unei întâlniri a Grupului de lucru privind îmbunătăţirea mediului de afaceri dedicată dezbaterii 

împreună cu SGG, în calitate de coordonator, a stadiului de aplicare a strategiei, pentru a identifica soluţiile de 
accelerare a implementării acesteia 

• Implementarea proiectului finanţat din FSE prin PO-DCA vizând Identificarea, evaluarea şi reducerea barierelor 
administrative din mediul de afaceri 

 
Motivare: 
În septembrie 2008 a fost adoptată Strategia pentru o reglementare mai bună la nivelul administraţiei publice centrale 
2008-2013, ce propunea o viziune de reformă pe termen mediu compatibilă cu reformele la nivel european şi cu 
aşteptările mediului de afaceri. În ciuda unor rezultate preliminare (de ex: simplificare administrativă prin reducerea 
numărului de avize/certificate cerute de către stat), obiectivele ambiţioase ale strategiei sunt departe de a fi atinse. 
Deşi intenţia SGG a fost clară de a promova şi aplica metoda costului standard cât mai curând în România (având în 
vedere şi obligaţiile asumate de ţara noastră la nivel european), există, totuşi, întârzieri în implementarea pe scară 
largă a acestei metode de măsurare şi reducere a poverii administrative. 
 
 

ministere 

II. M ĂSURI OPERATIONALE 

3 

Fiscalitate / 
buget public 

 
 
 
 
 
 
 

Actualizarea anuală a Registrului impozitelor şi taxelor pentru analiza şi continuarea reducerii 
parafiscalităţii6 – incorporare în buget / comasare / eliminare - ţintă: reducerea pana in 2012 cu 25% a poverii 
administrative. 
 
Implementare: 
• Reluarea exerciţiului din 2009 sub coordonarea MFP 
• Raportare trimestrială asupra progresului în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri 
 
Motivare: 
În ciuda reformei din anul 2009, în România persistă un număr important de taxe parafiscale care trebuie suportate 
de întreprinzători, majoritatea fiind jenante nu neapărat prin sumele de achitat ci prin resursele de timp adiţionale pe 
care le cheltuiesc firmele pentru a achita respectivele taxe. 

 

MECMA, MFP, 
SGG, alte 
ministere, 

Consiliul Fiscal 

                                                 
6
 În 2009 au fost reduse/comasate/anulate 189 taxe și tarife nefiscale; 
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4 

 
Implementarea principiului “Only once” în activitat ea autorităților centrale şi locale  
 
Implementare: 
• Constituirea unui subgrup de lucru MECMA-MFP pentru a se implementa reforma propusă; 
• Internalizarea circuitului documentelor între autorităţile publice în cazurile în care unei firme îi sunt cerute 

informaţii care se află în posesia altei instituţii publice – proiect pilot eliminarea solicitării de certificate fiscale 
(atestare şi taxe locale) în procedurile de achiziţii publice prin interogarea internalizată  şi securizată a bazelor de 
date ale MFP şi ale Administraţiilor Financiare locale. 

 
Motivare: 
Strategia pentru o reglementare mai bună la nivelul administraţiei publice centrale 2008-2013 prevede printre altele 
simplificarea administrativă. Una dintre ariile cele mai sensibile ale relaţiilor firmelor cu statul este în cadrul 
diferitelor interacţiuni (de tip avizare/certificare/licenţiere, calificare pentru licitaţii publice etc.) solicitarea de către o 
entitate a statului ca firmele să prezinte documente care provin de la altă entitate a administraţiei publice. Acest fapt 
trebuie schimbat, întrucât administraţia publică ar trebui să aibă capacitatea de a-şi furniza intern documentele 
doveditoare sau informative de care are nevoie pentru interacţiunea cu agenţii economici. 

 
MECMA, MFP, 

MAI, ONRC 

5 

 
Lansarea Cardului Kogălniceanu ca facilitate de microcreditare (până la 100.000 RON), garantată de stat şi 
cu dobândă subvenţionată, pentru nevoia de flux de numerar / capital circulant a IMM (bun ă practică 
Ungaria – cardul Szechenyi, propunere deja existentă în Parlamentul României - deputat P. Lakatos)  
 
 
Implementare: 
• Adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului pentru stabilirea cadrului şi a condiţiilor de implementare 
 
Motivare: 
Principala motivaţie a introducerii unei astfel de măsuri de politică este cea a facilitării accesului la finanţare, în 
condiţiile în care criza economică a crescut gradul de prudenţialitate al instituţiilor financiare şi a scăzut capacitatea 
de împrumut a sectorului IMM. Astfel, măsura se încadrează perfect în categoria instrumentelor anti-criză pe care 
Guvernul le poate adopta pentru a sprijini IMM-urile. 
Intervenţia are mai degrabă scop social, pentru menţinerea activităţii şi a locurilor de muncă în rândul IMM şi doar în 
subsidiar intenţia de a susţine competitivitatea economică. Dificultatea de a gestiona fluxul de numerar pe timp de 

 
MECMA, MFP, 

FNGCIMM, 
patronate 
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recesiune economică a dus la înregistrarea unui număr semnificativ de falimente în rândul IMM în anul 2010, iar 
această tendinţă trebuie contrabalansată prin politici publice adecvate. 
Un alt obiectiv secundar poate fi reducerea arieratelor sectorului IMM către stat, prin condiţionarea sprijinului oferit 
prin măsura propusă de achitarea datoriilor restante faţă de bugetul public. 
Nu în cele din urmă, prin introducerea unui instrument electronic de creditare – un card bancar de credit – se poate 
contribui la reducerea masei monetare în numerar circulată în economia gri, nefiscalizată. 
 

 
 
 
6 

Reglementarea şi sprijinirea dezvoltării re ţelelor de tip „business angels” (bună practică în Marea Britanie): 
1. Sprijinirea de către stat a înfiinţării şi dezvoltării unei re ţele autohtone de business angels (sub forma unui 

ONG - asociaţie), conectată cu reţelele internaţionale de profil   
 
 
Motivare: 
În România nu există şi nu a existat o măsură care să stimuleze atragerea de micro-capital non-bancar (Angel capital) 
către afacerile de mică dimensiune. Acţiunea se constituie ca o alternativă, la nivel micro, a bursei de valori, atrăgând 
capital dinspre investitorii individuali sau reţele ale acestora înspre firme mici, necotate pe piaţa de capital. Măsura 
contribuie la rezolvarea problemelor accesului la finanţare pentru IMM-uri şi contribuie şi la întărirea capacităţii de 
management a acestora, prin transferul de know-how din partea unor investitori cu experienţă ce deja au avut succes 
în afacerile lor. 
 

 MECMA 

7 

Sprijin direct /  acces la 
finanţare 

Analizarea posibilitatii introducerii unei scheme de vouchere pentru proiecte mici inovative, care să fie oferite 
la cerere către IMM pentru achizi ţionarea liberă în piaţă de servicii de cercetare/dezvoltare/consultanţă 
inovativă (bună practică Irlanda). 
 
 
Motivare: 
Impactul asupra mediului de afaceri este pozitiv, deoarece rezolva accesul companiilor mici la finanţare pentru mici 
activităţi de cercetare/consultanţă care sunt necesare pe termen scurt (când se sesizează oportunitatea de afaceri) şi 
pentru care nu este rentabil să fie pregătit un proiect stufos pentru aplicarea la fondurile europene sau naţionale.  
Această schemă creşte competitivitatea firmelor, prin prilejul de a-şi inova produsele, serviciile şi procesele zilnice. 
Impactul se va extinde şi asupra universităţilor/instituţiilor de cercetare/firmelor de consultanţă, care vor trebui să 
concureze mult mai deschis pentru a-şi oferi serviciile. În prezent, schema actuală de parteneriate între firme şi 
instituţii de cercetare este prea rigidă pentru proiecte de valoare mică, costurile administrative fiind semnificative. În 
plus, odată depus un proiect în parteneriat, firmele nu pot opta să aleagă alţi furnizori de cercetare, dacă simt că nu 
ajung la rezultatele propuse (doar) cu partenerul alături de care au depus proiectul. Similară este situaţia în cazul 
schemei de consultanţă din cadrul POS CCE. 

 MECMA  

8 

Analiza posibilităţii de înfiin ţare a unui fond de investiţii cu capital de risc,  prin participarea statului într-un 
parteneriat deschis şi altor bănci / instituţii financiare interesate  
Implementare: 
• Studiu de impact şi informare executiv  – cadrul legal, finanţare etc. 

 
 
 
 

 MECMA, MFP 
FNGCIMM, 

EXIMBANK, 
FPP, CEC 
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Motivare: 
Dezvoltarea şi operaţionalizarea capitalului de risc pentru start-up-uri şi pentru finanţarea IMM profitabile aflate în 
criză de lichiditate conjuncturală. 
 

9 

Inventarierea şi evaluarea structurilor şi  infrastructurilor publice existente (centre de consiliere, incubatoare, 
parcuri industriale, parcuri tehnologice) pe categorii, regiuni, profil de activitate, func ţionalitate, eficienţă etc. 
şi actualizarea unei baze de date disponibilă pe portalul public dedicat IMM privind oferta la z i a acestor 
structuri.  
 
Implementare: 
• Efectuarea inventarierii şi evaluării structurilor de sprijin ale afacerilor şi informarea mediului de afaceri despre 

activitatea acestor structuri 
• Colaborarea cu instituţiile publice ce gestionează/ finanţează aceste structuri pentru a se asigura o monitorizare 

unitară şi permanentă a serviciilor oferite 
• Crearea un parteneriat cu AM POSDRU pentru a se finanţa prioritar pe Axa 3 POSDRU training pe teme de 

antreprenoriat şi management dedicate managementului structurilor de sprijin ale afacerilor 
• Externalizarea managementului structurilor/infrastructurilor publice ce sunt ineficiente 
• Oferirea de training specific prin intermediul unor proiecte dedicate POS DRU Axa 3 (prin realocarea de resurse 

către această axă) 
 
Motivare: 
În România există mai multe tipuri de structuri/infrastructuri de sprijinire a afacerilor care au fost dezvoltate cu 
fonduri publice. Aceste structuri sunt administrate/finanţate de diferite instituţii publice (parcuri industriale – MAI, 
incubatoare – MECMA, parcuri tehnologice – MECTS, centre de afaceri - MDRT etc.). Din păcate însă nu există o 
abordare unitară a acestor structuri din perspectiva serviciilor de sprijin pentru afaceri. 
 

 

MECMA, 
AIPPIMM, 

MAI, MECTS, 
MDRT, 
MMFPS 

10 

Susţinerea dezvoltării de clustere inovatoare (poli de competitivitate) / reţele de clustere inovatoare la nivel 
transnaţional, naţional, regional şi local. 
1. Definirea clară a conceptului de cluster (aglomerare economică) şi de cluster inovator (pol de competitivitate) şi 

identificarea potenţialelor clustere şi a polilor de competitivitate din economia națională. 
2. Stabilirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea dezvoltării de clustere. 
 
Implementare: 
• Lansarea măsurilor de dezvoltare a polilor de competitivitate şi de sprijinire a lanţurilor de furnizori în cadrul 

POS CCE 
 
Motivare: 
Atât teoria, cât mai ales practica recentă din economii dezvoltate sau chiar emergente, demonstrează importanţa 
clusterelor (aglomerări economice) pentru dezvoltarea economică a unui teritoriu. Economişti de seamă, precum 

 
MECMA, 

MDRT 
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Marshall sau Porter, arată că efectele de antrenare şi eficienţă generate de aglomerările economice sunt profund 
benefice la nivelul economiilor naţionale, mai ales dacă implică cercetarea şi administraţia locală. Comisia 
Europeană cere statelor membre, inclusiv României, să contribuie la dezvoltarea de clustere inovatoare la nivel 
european, creând recent un Observator7 dedicat monitorizării şi dezvoltării clusterelor. MECMA, prin Direcţia de 
Politică Industrială, are în vedere deja includerea dezvoltării de clustere ca obiectiv strategic de politică industrială. 
Problema este că demersurile trenează de ceva vreme, în condiţiile în care există resurse importante alocate prin 
fonduri europene (POS CCE) care nu se pot folosi. Mai presus însă de nivelul operaţional, este necesară adoptarea 
imediată a unei politici de susţinere şi consolidare atât a aglomerărilor economice de nivel naţional, regional şi local, 
cât şi a clusterelor inovatoare (polilor de competitivitate). Colaborarea cu MDRT este imperios necesară.. 
 

11 
Structuri de sprijinire a 

afacerilor 

Actualizarea şi eficientizarea politicii publice vizând cooperaţia 
 
Implementare: 
• Adoptarea unui document de politică publică privind cooperaţia 

 
Motivare: 
 
Este important de conştientizat că trebuie stimulat şi sprijinit relansarea sectorului cooperaţiei, în primul rând prin 
îmbunătăţirea cadrului instituţional şi de reglementare al cooperaţiei, ca model economic alternativ de asigurare a 
unei dezvoltări economice echilibrate şi durabile. Prin cooperarea şi întrajutorarea cu organizaţiile cooperatiste din 
alte state membre ale Uniunii Europene, cooperaţia din România poate contribui la accelerarea integrării economiei 
româneşti în Piaţa Internă a Uniunii Europene. O politică publică pentru cooperaţie poate avea ca bază de pornire 
perfecţionarea cadrului legal şi instituţional al politicilor de sprijin al cooperaţiei; îmbunătăţirea mecanismului de 
dialog şi conlucrare cu organizaţiile cooperatiste părţi interesate; o mai bună monitorizare a evoluţiei sectorului 
cooperatist; informarea publicului privind valenţele organizării de tip cooperatist; dezvoltarea de servicii de sprijin 
pentru organizaţiile cooperatiste. 

 MECMA 

  12 

Dezvoltarea 
parteneriatelor de 

afaceri pentru o creştere 
competitivă 

Dezvoltarea continuă a sistemului educaţional pentru promovarea culturii şi competenţelor antreprenoriale. 
Înt ărirea cooperării la nivel guvernamental între instituţiile ce gestionează politica privind susţinerea 
antreprenoriatului şi IMM şi cele care gestionează politica de educaţie (formală, non-formală, dar şi 
informal ă) la diferite nivele 
 
Implementare: 
• Elaborarea şi adoptarea unei Hotărâri de Guvern pentru întărirea atribuţiilor de coordonare a politicii 

guvernamentale privind antreprenoriatul în cadrul MECMA-AIPPIMM 
• Protocol MECMA-AIPPIMM cu  MECTS şi MMFPS – AMPOSDRU / ANOFM pentru a se coordona acţiunile 

cu privire la politica de stimulare a antreprenoriatului. Protocolul poate fi deschis şi către alte instituţii relevante 
din sfera publică sau privată (e.g. FPP, CCIR, ONG, universităţi, patronate etc.)  

 

MECMA, 
MECTS-
CNDIPT, 
MMFPS-

AMPOSDRU, 
ANOFM, 

parteneri din 
societatea civilă, 

firme cu 
programe de 

RSC 

                                                 
7 European Cluster Observatory; 
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Motivare: 
Antreprenoriatul este premiza fundamentală a creşterii economice. Dezvoltarea unei ţări depinde de aspiraţiile 
locuitorilor ei, de creativitatea lor, dar mai cu seamă de capacitatea acestora de a le pune în practică. Cu cât spiritul 
antreprenorial al unei ţări este mai pregnant, cu atât drumul spre prosperitate este mai neted.  
Totuşi, orice  naţiune trebuie să facă mult mai mult decât să se bazeze pe faptul că antreprenorii se descurcă oricum. 
Educaţia antreprenorială este vitală pentru schimbarea mentalităţii unei comunităţi obişnuite cu un stat asistenţial. 
Antreprenoriatul trebuie stimulat pentru a pune în practică potenţialul creativ şi inovativ ce poate sălăşlui în fiecare 
dintre noi. 
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ANEXA NR. 5 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

Plan de măsuri prioritare  
 

 
Nr. 
crt. 

Denumire măsură Descriere măsură Perioada de 
implementare 
(trimestru/an) 

Resurse 
financiare 
2011-2013 

MEuro/MLei 

Observaţii Institu ţie 
responsabilă 

Început Sfârşit 
Îmbunătăţirea funcţionării pieţei muncii 

1. Reforma legislaţiei 
privind rela ţiile de 
muncă 

Măsura constă în amendarea legislaţiei 
secundare ca urmare a modificării Codului 
Muncii, în special, în ceea ce priveşte 
reglementările care vizează agentul de 
muncă temporară şi registrul electronic de 
evidenţă a salariaţilor 

II/2011 IV/2011 -  MMFPS 

2. Reforma legislaţiei 
privind dialogul 
social  

Măsura constă în elaborarea proiectului 
Legii dialogului social care va reuni într-
un cadru unitar reglementările privind: 
organizarea şi funcţionarea sindicatelor şi a 
patronatelor, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, negocierile 
colective şi soluţionarea conflictelor de 
muncă şi contractul colectiv de muncă. 

I/2011 IV/2011 -  MMFPS 

3. Reglementarea 
exercitării unor 
activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate 
de zilieri  

Măsura constă în reglementarea modului în 
care zilierul - persoana fizică, care are 
capacitate de muncă şi care desfăşoară 
activităţi necalificate, cu caracter ocazional 
- poate executa activităţi prin derogare de 
la prevederile Codului muncii, raportul 
dintre zilier şi beneficiarul de lucrări fiind 
stabilit fără încheierea unui contract de 
muncă. 

I/2011 IV/2011 -  MMFPS 

4. Dezvoltarea 
sistemelor 
complementare de 
pensii private pentru 
sporirea veniturilor 
obţinute din pensii  

Măsura constă în elaborarea şi adoptarea 
proiectelor de Lege privind Fondul de 
garantare a pensiilor private, Lege privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de 
plată a pensiei pentru pilonii II şi III, Lege 
privind pensiile ocupaţionale în scopul 
sporirii veniturilor obţinute din pensii. 
 

I/2011 IV/2011 -  MMFPS 
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responsabilă 

Început Sfârşit 
Facilitarea tranziţiilor din şomaj sau inactivitate către ocupare 

5. Modificarea cadrului 
legal în domeniul 
stimulării ocupării 
for ţei de muncă 

Măsura constă în modificarea şi 
completarea cadrului legal privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării for ţei de muncă prin elaborarea de 
noi măsuri de stimulare a ocupării şi 
adaptarea modalităţii de implementare a 
acestora la cerinţele actuale ale pieţei 
muncii: acordarea de servicii gratuite de 
evaluare a competenţelor dobândite pe alte 
căi decât cele formale, susţinerea 
financiară a şomerilor neindemnizaţi pe 
perioada participării la programele de FPC, 
flexibilizarea condiţiilor pentru 
subvenţionarea programelor de FPC 
organizate de angajatori, accesul şomerilor 
neindemnizaţi la prime de mobilitate, 
reducerea condiţionalităţilor pentru firmele 
care angajează şomeri şi persoane 
aparţinând grupurilor vulnerabile. 

I/2011 IV/2011 -  MMFPS 

6. Creşterea participării 
la măsuri active de 
ocupare  
 

1. Măsura, finanţată din BAS, se realizează 
prin implementarea programului de 
ocupare care vizează: medierea muncii, 
consultanţă pentru începerea unei activităţi 
independente sau pentru iniţierea unei 
afaceri, stimularea mobilităţii în scop de 
muncă şi stimularea angajatorilor pentru 
încadrarea şomerilor. 

I/2011 IV/2011 793,67 MLei  ANOFM 

  2. Măsura constă în finanţarea proiectelor 
destinate stimulării angajării şomerilor pe 
termen lung, inclusiv a celor din zonele 
rurale (finanţarea este asigurată din POS 
DRU – DMI 5.1. „Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active de 
ocupare”).  

I/2011 IV/2013 Pentru DMI 5.1. 
au fost deja 
contractate toate 
sumele disponibile 
pentru actuala 
perioadă de 
programare 

 MMFPS 

7. Dezvoltarea 
capacităţii 
institu ţionale a SPO, 
la nivel naţional, 

Măsura se realizează prin implementarea 
de proiecte care urmăresc: modernizarea 
modului de interacţiune al SPO cu clienţii 
(şomeri si angajatori) şi consolidarea 

I/2011 IV/2013 119,2 MLei  ANOFM 
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Observaţii Institu ţie 
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Început Sfârşit 
regional şi local componentei de activare pe piaţa muncii, 

prin aplicarea de măsuri de stimulare a 
ocupării, precum şi dezvoltarea 
parteneriatelor cu instituţiile de 
învăţământ, furnizorii de servicii de 
ocupare şi formare, sindicate şi patronate, 
ONG-uri şi asociaţiile profesionale 

8. Anticiparea 
schimbărilor pe pia ţa 
muncii şi adecvarea 
intervenţiilor publice 
pentru promovarea 
ocupării  

Măsura constă în implementarea de 
proiecte destinate creşterii capacităţii de 
anticipare a evoluţiilor, pe termen scurt şi 
mediu, ale pieţei muncii la nivel local, 
regional şi naţional ale SPO şi 
consolidarea capacităţii de analiză a 
personalului ANOFM (la nivel central şi 
teritorial). 

I/2011 IV/2013 22,5 MLei  ANOFM 

Consolidarea competenţelor profesionale ale forţei de muncă 
9. Reforma cadrului 

legal privind 
formarea 
profesională a 
adulţilor  

Măsura constă în armonizarea legislaţiei cu 
prevederile legale în domeniul educaţiei, 
precum şi consolidarea sistemului de 
autorizare şi asigurare a calităţii sistemului 
de formare profesională continuă. 

I/2011 IV/2011 -  MMFPS 

10. Consolidarea 
capacităţii 
furnizorilor de 
servicii pentru 
formarea 
profesională a 
adulţilor  

Măsura este pusă în practică prin 
implementarea de proiecte destinate 
asigurarea calităţii serviciilor de formare 
profesională continuă. Beneficiarii acestor 
proiecte sunt furnizorilor autorizaţi de 
formare profesională continuă în vederea 
introducerii standardelor de asigurare a 
calităţii şi dezvoltării calificărilor 
profesionale 

I/2011 IV/2011 9 MEuro  MMFPS 
MECTS 
(CNFPA) 

11. Formare profesională 
continuă pentru 
persoanele aflate în 
căutarea unui loc de 
muncă 

Măsura constă în furnizarea de programe 
de formare profesională gratuite pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă, conform Planului naţional de 
formare profesională în perioada 2011 – 
2013. 

I/2011 IV/2011 30 MLei  ANOFM 

12. Formarea 
profesională continuă 

1. Măsura este destinată stimulării 
calificării angajaţilor este pusă în practică 

I/2011 IV/2011 80 MEuro  MMFPS 
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Nr. 
crt. 

Denumire măsură Descriere măsură Perioada de 
implementare 
(trimestru/an) 

Resurse 
financiare 
2011-2013 

MEuro/MLei 

Observaţii Institu ţie 
responsabilă 

Început Sfârşit 
a lucrătorilor  prin implementarea de proiecte finanţate 

din POS DRU, Axa Prioritară 2 „Corelarea 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii (DMI 2.3. „Acces şi participare la 
FPC”). 
Sunt finanţate proiecte care vizează 
formarea profesională continuă (calificare 
şi recalificare) a angajaţilor. 

  2. Măsura este destinată stimulării 
participării lucrătorilor la formare 
profesională generală şi specifică, angajaţi 
în întreprinderi ce activează în toate 
sectoarele economice, indiferent de tipul 
lor, cu excepţia celor din domeniul 
prelucrării şi comercializării produselor 
agricole. 
Sunt finanţate următoarele tipuri de 
proiecte: 
- programe de mentorat care sprijină 

angajarea tinerilor în prima etapă a 
primului lor loc de muncă important; 

- actualizarea strategiilor/planurilor de 
dezvoltare a resurselor umane şi FPC 
a angajaţilor la iniţiativa angajatorilor 
sau de către aceştia din urmă; 

- formarea profesională a angajaţilor 
prin programe de perfecţionare-
specializare. 

I/2011 IV/2013 Pentru DMI 3.2. 
au fost deja 
contractate toate 
sumele disponibile 
pentru actuala 
perioadă de 
programare 

 MMFPS 

Creşterea calităţii ocupării a persoanelor rezidente în mediul rural, tinerilor şi femeilor 
13. Formare 

profesională, 
informare şi difuzare 
de cunoştin ţe 

Măsura este destinată îmbunătăţirii 
competenţelor necesare şi dobândirea de 
informaţii şi cunoştinţe în domenii 
specifice spaţiului rural şi finanţează:  
- programe de formare profesională de 

scurtă durată în scopul îmbunătăţirii şi 
perfecţionării cunoştinţelor şi 
competenţelor manageriale în domeniul 
agricol, forestier şi agro-alimentar, 
introducerii de noi tehnologii, 

I/2011 IV/2013 10,7 MEuro  MADR 
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Nr. 
crt. 

Denumire măsură Descriere măsură Perioada de 
implementare 
(trimestru/an) 

Resurse 
financiare 
2011-2013 

MEuro/MLei 

Observaţii Institu ţie 
responsabilă 

Început Sfârşit 
agriculturii ecologice etc.; 

- informarea şi difuzarea de cunoştinţe 
privind schemele de sprijin ale PAC şi a 
modului de implementare a măsurilor 
de dezvoltare rurală. 

14. Instalarea tinerilor 
fermieri 

Măsura constă în implementarea de 
proiecte destinate creşterii ponderii 
tinerilor din mediul rural care încep o 
activitate economică şi încurajării tinerilor 
fermieri de a realiza investiţii în sectorul 
agricol în vederea îmbunătăţirii 
competitivităţii acestui sector. 
Finanţarea se acordă pentru: 
- investiţiile realizate de agricultorii 

tineri, persoane fizice sau juridice; 
- înfiinţarea şi/sau preluarea prin transfer 

de proprietate şi/sau arendă/ 
concesionare a unei exploataţii agricole 
de către tineri, în vederea creşterii 
gradului de participare a acestora pe 
piaţa muncii şi fără a creşte rata 
populaţiei active ocupate în agricultură.  

I/2011 IV/2013 219,16 MEuro  MADR 

15. Finanţarea 
investiţiilor în 
activităţi non-
agricole în vederea 
creării de locuri de 
muncă alternative 
pentru populaţia din 
mediul rural 

Măsura este destinată atragerii surplusului 
de populaţie ocupată în agricultură către 
sectorul servicii. 
Sunt finanţate următoarele tipuri activităţi: 
- înfiinţarea şi dezvoltarea 

microîntreprinderilor din sectorul non-
agricol (investiţii în active corporale şi 
necorporale); 

- încurajarea activităţilor turistice 
(investiţii în infrastructura şi serviciile 
turistice).  

Finanţarea se acordă în baza condiţiei 
privind pregătirea profesională minimă a 
beneficiarilor în domeniul în care urmează 
să facă investiţia. 

I/2011 IV/2013 260 MEuro  MADR 

16. Asigurarea 
sustenabilităţii pe 

Măsura, finanţată din FSE (POS DRU), 
constă în implementarea de proiecte care 

I/2011 IV/2013 Pentru DMI 5.2. 
au fost contractate 

 MMFPS 
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Nr. 
crt. 

Denumire măsură Descriere măsură Perioada de 
implementare 
(trimestru/an) 

Resurse 
financiare 
2011-2013 

MEuro/MLei 

Observaţii Institu ţie 
responsabilă 

Început Sfârşit 
termen lung a 
zonelor rurale 

vizează orientarea, consilierea şi formarea 
profesională a rezidenţilor din spaţiul rural 
în domeniul antreprenorial şi non-agricol, 
precum şi integrarea pe piaţa muncii a 
persoanelor inactive, inclusiv a celor care 
îşi câştigă existenţa din agricultura de 
subzistenţă 

toate sumele 
disponibile, la 
atingerea ţintei 
propuse vor 
contribui 
proiectele care 
sunt deja aflate în 
implementare 

17. Stimularea înfiinţării 
şi dezvoltării 
microîntreprinderilor 
de către 
întreprinz ătorii tineri 

Măsura este destinată consolidării 
antreprenoriatului în rândul tinerilor, cu 
vârste pană în 35 de ani şi constă în 
implementarea unui program multianual 
prin care se finanţează investiţii în 
producţie/servicii sau în mediul rural sau 
pentru punerea în practică a unei afaceri cu 
potenţial inovativ. 

I/2011 IV/2011 21 MLei  MECMA 

18. Sprijinirea 
dezvoltării 
incubatoarelor de 
afaceri 

Măsura este destinată scăderii şomajului şi 
dezvoltarea antreprenoriatului în anumite 
zone defavorizate şi constă în 
implementarea unui program multianual 
prin care se finanţează înfiinţarea de noi 
incubatoare de afaceri. 

I/2011 IV/2011 6,15 MLei  MECMA 
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ANEXA NR. 6 
CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE 

Plan de măsuri prioritare  
 

 

Nr. 
crt.  

Denumirea măsurii Descrierea măsurii  
Termen 

de început 
Termen 
de sfârşit  

Resurse 
financiare 

Institu ţie 
responsabil

ă 
 

Observaţii  

Înt ărirea capacităţii şi creşterea performanţelor sistemului CDI pentru a răspunde nevoilor socio-economice 
1. Implementarea măsurilor stabilite prin 

actele legislative recent adoptate în 
domeniul CDI  
 

Vor fi elaborate şi adoptate: normele 
metodologice pentru punerea în 
aplicare a sistemu-lui naţional unitar 
de evalua-re, clasificare şi certificare 
a unităţilor CD; normele 
metodologice pentru punerea in 
aplicare a unui sistem nou de 
finanţare instituţională, cu   
componentele finanţare de bază şi 
finanţare complementară, pe baza de 
performanţă; normelor metodologie 
de identificare, evaluare şi luare în 
evidenţă a  documentaţiilor, 
colecţiilor şi  
bazelor de date de interes naţional, 
care să includă şi procedurile de 
prezervare, arhivare şi acces la 
acestea. 

I/2011 IV/2011 Nu implică 
cheltuieli 
bugetare 

ANCS  

2. Dezvoltarea resurselor  umane pentru 
cercetare  

Măsura urmăreşte dezvoltarea noilor 
generaţii de cercetători şi a şcolilor 
de cercetare competitive la nivel 
european, inclusiv prin şcoli 
doctorale şi post-doctorale de 
excelenţă şi dezvoltarea colaborării 
cu cercetătorii din diaspora. 

I/2011 IV/2013 Buget  de stat: 
1423 MLei 
Fonduri 
structurale: 
148 MEUR 
Sector privat: 
138 MLei 

ANCS  

3. Dezvoltarea bazei materiale pentru 
cercetare 

Sunt vizate, în special,  
infrastructurile mari (inclusiv cele 
TIC), de înaltă performanţă pentru 
cercetare, localizate în ţară, cu 
impact ştiinţific şi tehnologic major. 
 

I/2011 IV/2013 Buget  de stat: 
950 MLei 
Fonduri 
structurale: 
98 MEUR Sector 
privat : 
92 MLei 

ANCS  
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Nr. 
crt.  

Denumirea măsurii Descrierea măsurii  
Termen 

de început 
Termen 
de sfârşit  

Resurse 
financiare 

Institu ţie 
responsabil

ă 
 

Observaţii  

4. Evaluarea intermediară a Strategiei 
naţionale pentru cercetare, dezvoltare 
şi inovare 2007-2013 şi a Planului 
Naţional CDI 2007-2013  

Va fi realizată evaluarea 
intermediară a Strategiei naţionale 
pentru cercetare, dezvoltare şi 
inovare 2007-2013 şi a PNCDI 
2007-2013, pe baza contractului 
încheiat cu firma câştigătoare a 
licitaţiei organizate de ANCS. 

II/2011 IV/2011 Buget  de stat: 
1 MLei 
 
 

ANCS  

5. Lansarea proiectului pentru elaborarea 
Strategiei Naţionale şi Planului 
Naţional CDI 2014-2020 
 

Pe baza rezultatelor evaluării 
intermediare a SNCDI şi PNCDI 
2007-2013, vor fi elaborate 
documentele corespunzătoare 
următorului ciclu financiar, 
perioadei 2014-2020, respectiv 
Strategia naţională pentru CDI 
2014-2020 şi Planul naţional CDI 
2014-2020. 

I/2012 IV/2013 Buget  de stat: 
4 MLei 
 
 

ANCS  

Stimularea creşterii investiţiilor CDI din sectorul privat 
6. Dezvoltarea activităţilor proprii de CDI 

ale agenţilor economici 
Vor fi promovate proiectele 
realizate în parteneriat cu operatorii 
economici, acordând prioritate celor 
cofinanţate în proporţie de minimum 
50% de către operatorii economici. 
Va fi introdus instrumentul tip 
„voucher” pentru inovare, care să 
permită achiziţia directă de servicii 
CDI de către operatorii economici. 
Va fi acordată consultanţă pentru 
aplicarea Normelor metodologice de 
acordare a  stimulentelor fiscale. 
Vor fi aplicate măsuri de 
flexibilizare şi orientare spre piaţă a 
institutelor naţionale. 

III/2011 IV/2013 Buget de stat: 
2644,8 MLei 
Fonduri 
structurale:  369 
MEUR 
Sector privat:  
2250 MLei  

ANCS  

7. Realizarea unor analize, consultări şi 
studii de impact pentru lansarea unor 
mecanisme noi de susţinere a 
parteneriatului public-privat 

Vor fi promovate soluţiile de 
creştere a nivelului investiţiilor CDI 
în sectorul privat prin consultarea 
periodică a marilor companii, 
elaborarea şi lansarea de studii 
prospective în industriile orizontale. 

IV/2011 IV/2013 Buget de stat: 
3,2 MLei. 

ANCS  
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Nr. 
crt.  

Denumirea măsurii Descrierea măsurii  
Termen 

de început 
Termen 
de sfârşit  

Resurse 
financiare 

Institu ţie 
responsabil

ă 
 

Observaţii  

8. Elaborarea Strategiei naţionale în 
domeniul inovării 

Va fi elaborată Strategia naţională 
în domeniul inovării, în cadrul 
căreia o atenţie specială va fi 
acordată măsurilor de sprijin pentru 
înfiinţarea clusterelor tehnologice, 
orientate spre domenii de înaltă 
tehnologie, în sectoare strategice (de 
exemplu: energie, transporturi - 
industria automobilului electric, 
obiective mari de investiţii pentru 
cercetare - Polul de Dezvoltare 
Tehnologică Măgurele). 

II/2011 II/2012 Buget de stat: 
2 MLei. 

ANCS 
MECMA 

 

Dezvoltarea dimensiunii europene a politicilor şi programelor CDI 
9. Finanţarea participării la Programul 

cadru pentru cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi activităţi inovative al 
UE, precum şi la programe CD, 
iniţiative tehnologice şi infrastructuri 
CD pan-europene, inclusiv CERN8, 
FAIR9, e-infrastructures sau 
programele şi iniţiativele ESA10 

 I/2011 IV/2013 Buget de stat: 
548 MLei  
Sector privat: 90 
MLei 

ANCS  

10. Promovarea proiectului de construcţie 
a infrastructurii de cercetare pan-
europene Extreme Light Infrastructure 
– Nuclear Physics (ELI-NP)  
 

În baza rezultatelor evaluării 
realizate cu sprijinul JASPERS vor 
fi identificate resursele financiare 
necesare, inclusiv prin atragerea 
potenţialilor investitori din sectorul 
privat.  

IV/2011 IV/2015 350  MEUR  
(Buget de stat + 
Fonduri 
structurale + 
Sector privat) 
 

ANCS  

11. Dezvoltarea unor programe-cadru de 
colaborare bilaterală cu ţările 
dezvoltate, în domenii de înaltă 
tehnologie 

 I/2011 IV/2013 Buget de stat: 73 
MLei  
Sector privat: 24 
MLei 

ANCS  

12. Susţinerea de proiecte strategice pentru 
integrarea cercetării şi rezultatelor sale 
în mediul economic 

Vor fi susţinute contribuţiile 
româneşti la Strategia UE pentru 
Regiunea Dunării (ex:Centrul 

I/2011 IV/2013 Buget de stat: 36 
MLei  
Sector privat: 6 

ANCS  

                                                 
8 Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. 
9 Facility for Anti-proton and Ion Research. 
10 European Space Agency. 



 166

Nr. 
crt.  

Denumirea măsurii Descrierea măsurii  
Termen 

de început 
Termen 
de sfârşit  

Resurse 
financiare 

Institu ţie 
responsabil

ă 
 

Observaţii  

Internaţional de  Studii Avansate 
Dunăre – Delta Dunării – Marea 
Neagră”).   

MLei 
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ANEXA NR. 7 
SCHIMBĂRI CLIMATICE ŞI DEZVOLTARE DURABIL Ă 

Plan de acţiuni prioritare  
 

Nr. 
crt. Denumirea acţiunii 

Conţinutul acţiunii / 
etape de realizare 

Termen 
(trimestru / an) Resurse financiare 

(MLei/MEuro) 
Institu ţie 

responsabilă Observaţii 
Început Sfârşit 

1.  Diminuarea emisiilor de GES 
din sectorul energiei 

Reducerea emisiilor de GES şi a poluării 
în sectorul energetic se va realiza prin: 

   MMP  

  - creşterea ponderii energiei din surse 
alternative, nepoluante şi fără emisii 
GES în total consum de energie 
(Programul privind creşterea 
producţiei de energie din surse 
regenerabile); 

I/2011 IV/2013 316,63 MLei în 2011 
300,00 MLei în 2012 
350,00 MLei în 2013 
150,00 MLei în 2014 

MMP 
(AFM) 

 

  - susţinerea gospodăriilor individuale, a 
asociaţiilor de proprietari şi a fermelor 
agricole pentru instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de 
încălzire (Programul „Casa Verde”); 

I/2011 IV/2013 435,90 MLei în 2011 
120,00 MLei în 2012 
50,00 MLei în 2013 

MMP 
(AFM) 

 

  - instalarea de tehnologii de producere a 
„energiei verzi” pentru ferme agricole 
(PNDR); 

I/2007 IV/2014 44,2 MEuro din FEADR 
(PNDR, Axa Prioritară 

1) 

MADR  

  - retehnologizarea unor unităţi mari de 
ardere şi stimularea produceri de 
energie din surse nepoluante (POS 
Mediu). 

I/2007 IV/2015 458,53  MEuro 
 

MMP  

2. Limitarea emisiilor GES din 
domeniul transporturilor  

Modernizarea sectorului transporturi, în 
vederea eficientizării consumului de 
resurse şi reducerii emisiilor de GES se 
realizează prin: 

   MTI  

  - modernizarea transportului feroviar de 
călători şi marfă; 

I/2011 IV/2013 715 MLei 
pentru 2011-2013 

MTI  

  - stimularea înnoirii parcului auto 
(Programul RABLA); 

I/2011 IV/2013 228,00 MLei/ an MMP 
(AFM) 

 

  - promovarea „autovehiculelor curate” 
prin adoptarea unui act normativ 
(OUG) pentru transpunerea la nivel 
naţional a Directivei 33/2009/CE 
privind promovarea vehiculelor de 

I/2011 I/2012 - MTI 
MMP 
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Nr. 
crt. Denumirea acţiunii 

Conţinutul acţiunii / 
etape de realizare 

Termen 
(trimestru / an) Resurse financiare 

(MLei/MEuro) 
Institu ţie 

responsabilă Observaţii 
Început Sfârşit 

transport rutier nepoluante şi eficiente 
din punct de vedere energetic; 

3. Implementarea tehnologiilor 
pentru captarea şi stocarea 
carbonului (CCS) 

Tehnologiile pentru captarea şi stocarea 
carbonului vor fi implementate în 
România prin: 

   MECMA  

  - Stimularea activităţii CDI pentru 
captarea şi stocarea geologică a 
dioxidului de carbon provenind din 
activităţi industriale (Programul 
naţional pentru captarea şi stocarea 
carbonului, cu orizont de timp 2020 
prin Planul Sectorial din domeniul 
CDI/2010) 

III/2010 IV/2011 1,61 MLei MECMA  

  - Realizarea proiectului demonstrativ 
CCS în România - GETICA CCS 

I/2011 IV/2015 1.000 MEuro 
(din care 500 MEuro 
prin mecanismul NER 

300) 

MECMA  

4. Creşterea suprafeţelor 
împădurite 

Intensificarea procesul de împădurire a 
terenurilor după cum urmează: 

   MMP  

  - împădurirea terenurilor agricole 
(măsura 221 „Prima împădurire a 
terenurilor agricole” din cadrul 
PNDR); 

I/2007 IV/2013 229,34 MEuro din 
FEADR 

(PNDR, măsura 221) 

MADR  

  - împădurirea terenurilor degradate 
(Programul de împădurire a 
terenurilor degradate prin Fondul de 
Mediu). 

I/2009 IV/2013 75,21 MLei în2011 
80,00 MLei în 2012 
80,00 MLei în 2013 

MMP 
(AFM) 

 

5. Extinderea spaţiilor verzi în 
localităţi 

Pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu 
şi a calităţii vieţii în localităţi a fost 
conceput Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi 

I/2008 IV/2013 331,25 MLei în 2011 
40,36 MLei în 2012 

MMP 
(AFM) 

 

6. Îmbunătăţirea 
managementului deşeurilor, 
inclusiv al deşeurilor 
periculoase 

Managementul deşeurilor în România 
este susţinut prin:  

   MMP 
 

 

  - dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric (POS 

I/2007 IV/2015 991,05 MEuro MMP  
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Nr. 
crt. Denumirea acţiunii 

Conţinutul acţiunii / 
etape de realizare 

Termen 
(trimestru / an) Resurse financiare 

(MLei/MEuro) 
Institu ţie 

responsabilă Observaţii 
Început Sfârşit 

Mediu). 
  - Programul de gestionare a deşeurilor, 

inclusiv a deşeurilor periculoase, 
finanţat prin Fondul pentru Mediu 

I/2007 IV/2013 135,85 MLei în 2011 
110,00 MLei în 2012 
110,00 MLei în 2013 

MMP 
(AFM) 

 

7. Protecţia resurselor de apă şi 
realizarea sistemelor integrate 
de alimentare cu apă, a 
staţiilor de tratare, canalizare 
şi epurare 

Pentru protecţia resurselor de apă, 
dezvoltarea de sisteme integrate de 
alimentare cu apa, realizarea şi 
reabilitarea staţiilor de tratare, canalizare 
şi a staţiilor de epurare, în România se 
vor întreprinde următoarele măsuri:. 

   MMP  

  - dezvoltarea de sisteme integrate de 
alimentare cu apa, realizarea şi 
reabilitarea staţiilor de tratare, 
canalizare şi a staţiilor de epurare 

I/2007 IV/2013 88,70 MLei în 2011 
375,11 MLei în 2012 
100,00 MLei în 2013 

POS Mediu??? 

MMP 
(AFM) 

 

  - extinderea şi modernizarea sistemelor 
de apă şi apă uzată (POS Mediu). 

I/2007 IV/2015 3.260 MEuro MMP  

8. Implementarea sistemelor 
adecvate de management 
pentru protecţia naturii 

Conservarea diversităţii biologice, a 
habitatelor naturale, a speciilor de floră 
şi faună sălbatică şi asigurarea 
managementului eficient al ariilor 
protejate, cu prioritate a reţelei europene 
Natura 2000 (POS Mediu) 

I/2007 IV/2015 214,98 MEuro MMP  

9. Încurajarea investiţiilor în 
proiecte demonstrative 
inovative, care susţin noile 
orientări privind „Europa 
circulară” 

Pentru testarea în România, la nivel 
pilot, a conceptului de “simbioză 
industrială” s-a propus proiectul 
ECOREG privind Aplicarea principiilor 
ecosistemelor industriale în dezvoltarea 
regională.  

I/2009 IV/2011 0,88 MEuro  
(42% finanţare LIFE, 

40% Guvernul 
României, 18% cei patru 

beneficiari) 

MMP  
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ANEXA NR. 8 
 

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
Plan de măsuri prioritare  

 
 

Nr. 
crt. Denumirea măsurii Descrierea măsurii 

Perioada de implementare 
Resurse financiare 

Institu ţie 
responsabilă 

 
Observaţii Termen de 

început 
Termen de 

sfârşit 
1. Continuarea promovării 

SRE prin intermediul 
certificatelor verzi  

Sistemul constă în acordarea 
de certificate verzi (CV) 
producătorilor pentru energia 
electrică produsă pe bază de 
resurse regenerabile. CV vor fi 
vândute apoi, prin mecanisme 
concurenţiale către furnizorii 
de energie electrică, cărora li 
se impune achiziţia unui 
număr de certificate verzi, 
dependent de cantitatea de 
energie furnizată 
consumatorilor finali. 
Certificatele verzi se 
tranzacţionează pe piaţa 
centralizată a CV şi/sau prin 
contracte bilaterale. 
 
 

Sem. II 2011 
după primirea 
răspunsului 
Comisiei 

Europene la 
notificarea 
României 

privind aplicarea 
schemei de 
sprijin în 
condiţiile 

prevăzute de 
Legea nr. 
220/2008 

republicată 

2020 Fonduri 
extrabugetare 

estimate: 
1998 mil. Euro. 
(2011- 2013) 

10674 mil. Euro 
(2011- 2020) 

 
 

ANRE  

2. Modernizarea şi realizarea 
de noi capacităţi de 
producere a energiei 
electrice şi termice 

Vor fi sprijinite investiţiile 
pentru valorificarea biomasei, 
a resurselor hidro-energetice 
(în unităţile cu putere instalată 
mai mică sau egală cu 10 
MW), solare, eoliene şi, a 
biocombustibililor. Măsura va 
fi finanţată prin intermediul 
POS CCE - Axa prioritară 4: 
Creşterea eficienţei energetice 
şi a securităţii furnizării, în 
contextul combaterii 
schimbărilor climatice/ DMI 2 

2007 2013 100 MEuro (2011-
2013) din care 88 

MEuro – FEDR şi 12 
MEuro co-finanţare 

naţională 
 

MECMA  
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Nr. Denumirea măsurii Descrierea măsurii Perioada de implementare Resurse financiare Instituţie Observaţii 
- Valorificarea resurselor 
regenerabile de energie pentru 
producerea energiei verzi 

3. Continuarea promovări SRE 
prin intermediul Fondului 
pentru Mediu 

Măsura vizează promovarea 
SRE prin intermediul 
Fondului pentru Mediu prin 
următoarele mecanisme de 
finanţare: 
a)Programul privind 
instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează 
energie regenerabilă, inclusiv 
înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonduri 
extrabugetare 

estimate 
a) 605.899 mii lei 

(2011 – 2013) 
 

MMP  

  b) Programul privind 
creşterea producţiei de 
energie din surse regenerabile 
prin implementarea 
proiectelor de investiţii pentru 
producerea energiei din SRE 

2007 2014 Fonduri 
extrabugetare 

estimate 
b) 1.116.633 mii lei 

(2011 – 2014) 
 

  

4. Elaborarea unor sisteme de 
certificare sau sisteme de 
calificare echivalente pentru 
instalatorii de cazane şi sobe 
mici pe bază de biomasă şi 
sisteme fotovoltaice solare 
şi termice solare, de sisteme 
geotermice de mică 
adâncime şi pompe de 
căldură 

Măsura vizează: 
 i) includerea calificărilor 
pentru categoriile de 
instalatori prevăzuţi în 
Directiva 2009/28/EC, în COR 
(Clasificarea Ocupaţiilor din 
România) şi ii) aprobarea de 
către Consiliul Naţional de 
Formare Profesională a 
Adulţilor a standardelor 
ocupaţionale pentru categoriile 
de instalatori menţionaţi. 

2011 2012 Nu implică cheltuieli 
bugetare 

MECMA 
MDRT 

 

. 
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 ANEXA NR. 9 
 

EFICIEN ŢĂ ENERGETICĂ 
Plan de măsuri prioritare  

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea măsurii Descrierea măsurii 

Perioada de 
implementare 

Resurse 
financiare 

Institu ţie 
responsabilă 

 
Observaţii Termen 

de 
început 

Termen 
de sfârşit 

1. Aplicarea schemei de ajutor 
stat pentru promovarea 
cogenerării de înaltă eficienţă 
 

Va fi acordat sprijin financiar 
producătorilor de energie electrică şi 
termică ce deţin sau exploatează 
comercial centrale de cogenerare de înaltă 
eficienţă, care realizează economii de 
combustibil faţă de producerea separată 
de cel puţin 10%. 

2011 2023 Fonduri 
extrabugetare: 
20.283,9 MLei 
(2011-2023) 

4165 Mlei  (2011-
2013) 

 

ANRE  

2. Continuarea campaniilor de 
informare a populaţiei şi 
mediului de afaceri privind 
importanţa creşterii eficienţei 
energetice 

Vor fi derulate campanii de informare 
privind importanţa creşterii eficienţei 
energetice. Acestea vor viza: informarea 
şi educarea consumatorilor casnici; 
dezvoltarea unor centre de informare 
pentru eficienţă energetică; promovarea 
contractului de performanţă energetică şi 
a managementului energetic în industrie. 

2011 2013 Buget de stat: 
150.000 Euro 
(2011-2013) 

 

ANRE  

3. Extinderea perioadei de 
implementare a programului  
Termoficare căldură şi 
confort până în 2020 

Acţiunile vor viza, în principal, 
modernizarea infrastructurii de transport 
şi distribuţie a energiei termice în sisteme 
centralizate.  
Se va urmări eficientizarea sistemului 
centralizat de producere şi distribuţie a 
energiei termice, prin retehnologizarea şi 
modernizarea sistemelor centralizate de 
alimentare cu energie termică a populaţiei 
(surse de producere-centrale, puncte 
termice şi reţele de transport şi 
distribuţie).  
 

2006 2020 Buget de stat: 
3.840 MLei (2010-
2020) 173,5 MLei 

(2011-2013) 
 

MAI  

4. Extinderea Programului 
naţional de eficienţă 

Vor fi cofinanţate proiecte de investiţii în 
sectoarele încălzirii urbane, al reabilitării 

2009 2013 Buget de stat: 
21,4 MLei (2011 –

ANRE  



 173

Nr. 
crt. Denumirea măsurii Descrierea măsurii 

Perioada de 
implementare 

Resurse 
financiare 

Institu ţie 
responsabilă Observaţii 

energetică clădirilor publice şi al iluminatului public.  2013) 
 

5. Modernizarea şi realizarea 
unor unităţi, instalaţii şi 
echipamente noi, în 
întreprinderile din industrie 
 

Vor fi sprijinite investiţiile în instalaţiile 
şi echipamentele care conduc la economii 
de energie, în întreprinderile din industrie, 
prin  utilizarea fondurilor alocate prin 
POS CCE - Axa prioritară 4: Creşterea 
eficienţei energetice şi a securităţii 
furnizării, în contextul combaterii 
schimbărilor climatice/ Domeniul major 
de intervenţie 1 - Energie eficientă şi 
durabilă. 

2007 2013 58 MEuro (2011-
2013) 

din care: 
FEDR: 51,04 

MEuro 
Buget de stat (co-

finanţare 
naţională): 6,96 

MEuro 
 

MECMA  

6. Continuarea acţiunilor de 
reabilitare termică a  clădirilor 
existente 
 

Se are în vedere reabilitarea termică a  
clădirilor existente prin două mecanisme 
de finanţare:  
a) Programul de reabilitare termică a 
blocurilor de locuinţe, prevăzut de OUG 
nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe şi prin  
b) Programul prevăzut de OUG nr. 
69/2010 privind reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit cu finanţare prin 
credite bancare cu garanţie 
guvernamentală. 

2011 2013 a) 870,0 MLei 
(2011-2013) 

din care: 
Buget de stat -

50% 
Bugete locale -

30% 
Fonduri ale 

asociaţiilor de 
proprietari -20% 

 
b) Buget de stat 

(garanţie 
guvernamentală) 
Plafonul anual al 

garanţiilor în 2011: 
200 MLei 

MDRT  
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ANEXA NR. 10 
REDUCEREA RATEI PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII 

Plan de acţiuni prioritare  
 

Nr. crt. Denumirea acţiunii/m ăsurii-
cheie 

Conţinutul  acţiunii/m ăsurii cheie 
Etape de realizare 

Termen (trim/an) Resurse 
financiare 
(mil. lei, 

mil. Euro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Observaţii 

Început Sfârşit 

a) Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii  
1.  Continuarea Programului de 

Reformă a Educaţiei Timpurii 
(PRET) şi Proiectului de 
Educaţie Timpurie Incluzivă 
(PETI)  

Se vor finaliza activităţile din 
proiectele cu finanţare externă - 
Programul de Reformă a Educaţiei 
Timpurii (PRET) şi Proiectul de 
Educaţie Timpurie Incluzivă 
(PETI) prin elaborarea: 
- curriculumului pentru 

programele de formare şi de 
mentorat specifice pentru acest 
nivel educaţional; 

- standardelor privind 
materialele educaţionale. 

III/2011 III/2013 
 

Buget total 
105 mil. 

Euro pentru  
PRET 

Buget total: 
7,5 MUSD 
pentru PETI 

 
 

 

MECTS, în 
colaborare cu 
inspectoratele 

şcolare  
 

Programele vor fi continuate în 
baza documentului-cadru 
Repere fundamentale în 
învăţarea şi dezvoltarea 
timpurie a copilului de la 
naştere la 7 ani aprobat prin 
OMECTS 3851/ 2010 
 

2.  Facilitarea tranziţiei de la 
grădiniţă la clasa I 

Crearea unui suport informatic 
pentru învăţământul preşcolar prin  
proiectul FSE Împreună cu copiii 
pentru un debut şcolar de calitate - 
instrumente didactice digitale 
pentru preşcolarii din grupa 
pregătitoare 

2011 2013 20,23 mil. 
lei 
 

MECTS, în 
colaborare cu 
inspectoratele 

şcolare, 
Asociaţia 

Shotron, CD 
Press 

Proiect finanţat din fonduri 
europene 

3.  Elaborarea cadrului specific 
pentru organizarea, funcţionarea 
şi acreditarea serviciilor pentru 
educaţie timpurie 

Elaborarea curriculumului educaţiei 
timpurii şi a abordării pedagogice 
recomandate persoanelor care 
interacţionează cu copilul în 
intervalul de la naştere la 3 ani. 
Metodologiile specifice elaborate 
vor reglementa mecanismele prin 
care aceste servicii vor fi oferite în 
manieră incluzivă şi integrată. 

III/2011  I/ 2012 
 

- MECTS În contextul noii Legi a 
Educaţiei Naţionale, MECTS a 
preluat în coordonare 
metodologică şi serviciile pentru 
educaţia şi îngrijirea copiilor cu 
vârste sub 3 ani. 

4.  Dezvoltarea programelor de 
educaţie parentală şi a diferitelor 
tipuri de servicii complementare 
serviciilor de educaţie timpurie. 

Iniţierea şi implementarea 
programelor pentru educaţia 
parentală în cadrul nou înfiinţatelor 
Centre de Resurse şi Sprijin în 
Educaţie (prin proiecte FSE) 

2012 IV/2013 16,59 mil. 
lei 

MECTS MECTS va dezvolta şi 
standardele profesionale ale 
personalului angajat în serviciile 
de educaţie timpurie. 
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Nr. crt. Denumirea acţiunii/m ăsurii-
cheie 

Conţinutul  acţiunii/m ăsurii cheie 
Etape de realizare 

Termen (trim/an) Resurse 
financiare 
(mil. lei, 

mil. Euro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Observaţii 

Început Sfârşit 

 
 

b) Acordarea suportului necesar pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii  
5.  Introducerea, în legislaţia 

secundară a unor prevederi 
privind reducerea Ratei părăsirii 
timpurii  a şcolii 
 

Elaborarea de mecanisme, 
proceduri, planuri de 
intervenţie/monitorizare 

III/2010  III/2013          - MECTS, în 
colaborare cu 
inspectoratele 
şcolare şi 

unităţile de 
învăţământ 

 

6.  Programul naţional Bani de liceu 
 

Acordarea de burse lunare pentru 
elevii din familii defavorizate 
socio-economic, în vederea 
continuării studiilor după 
încheierea învăţământului 
gimnazial  

anual 

Buget anual 
179,9 mil. 
lei (fonduri 
din bugetul 

de stat) 

Programe cu  
caracter 

permanent, 
coordonate de 

MECTS în 
colaborare cu 
MMFPS, MAI 

şi MS 
 
 

Aceste programe  suport se 
adresează  grupurilor 
dezavantajate, în vederea 
asigurării participării la o 
educaţie de calitate  şi pentru 
combaterea sărăciei şi 
excluziunii sociale 7.  Programul naţional Rechizite 

şcolare  
 

Acordarea de rechizite şcolare 
pentru elevii înscrişi în 
învăţământul de stat, primar şi 
gimnazial, la cursuri de zi, care 
sunt în întreţinerea familiilor al 
căror venit mediu net lunar pe 
membru de familie este de 
maximum 50% din salariul de bază 
minim brut pe economie. 

anual 

Buget anual 
estimat: 20 

mil. lei 
(fonduri din 
bugetul de 

stat) 

8.  Programul naţional Euro 200 
 

Ajutor financiar în vederea 
stimulării achiziţionării de 
calculatoare pentru elevii proveniţi 
din medii defavorizate socio-
economic  

anual 

Buget anual 
21 mil. lei 

(fonduri din 
bugetul de 

stat) 
9.  Programul naţional Cornul şi 

laptele 
 

Acordarea unei mese /gustări 
zilnice gratuite elevilor din ciclul 
preşcolar, primar şi gimnazial 

anual 

Buget anual: 
431,6 mil. 
lei pentru 
produse 

lactate, de 
panificaţie şi 

miere de 
albine, şi 

33,1 mil. lei 
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Nr. crt. Denumirea acţiunii/m ăsurii-
cheie 

Conţinutul  acţiunii/m ăsurii cheie 
Etape de realizare 

Termen (trim/an) Resurse 
financiare 
(mil. lei, 

mil. Euro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Observaţii 

Început Sfârşit 

pentru fructe 
  

10.  Asigurarea de servicii de suport 
educaţional 

Furnizarea sprijinului educaţional 
necesar elevilor conform Legii 
Educaţiei Naţionale: activităţi de 
recuperare şcolară, activităţi de 
informare/consiliere şi interacţiune 
şcoală – comunitate realizate de 
mediatorul şcolar, consiliere pentru 
părinţi şi elevi, etc.  

permanent 

Pentru 
CJRAE  

fondurile vor 
fi asigurate 
din bugetul 
Consiliilor 

judeţene, (în 
funcţie de 
solicitări) 

Pentru CRP, 
fondurile vor 
fi asigurate 
din bugetul 
autorităţilor 

locale 

Centrele 
judeţene de 
resurse şi 
asistenţă 

educaţională 
(CJRAE) 

Centrele de 
Resurse 

pentru Părinţi 
(CRP) / 

Centrele de 
Resurse 
pentru 

Educaţie şi 
Dezvoltare 
(CRED) 

înfiinţate în 
grădiniţe. 

 

11.  Dezvoltarea programelor de tip 
Şcoala  de după şcoală 

Oferirea de activităţi educative, 
recreative, pentru consolidarea 
cunoştinţelor dobândite sau de 
accelerare a învăţării, precum şi 
activităţi de învăţare remedială, în 
afara orelor de curs  

permanent 

Buget anual: 
751 mil. lei 
(fonduri ISJ 
şi autorităţi 

locale) 
 

MECTS 
Inspectoratele 
şcolare şi 

autorităţile 
locale 

Programul Şcoala după şcoală 
este organizat de unităţile de 
învăţământ în parteneriat cu 
autorităţile publice locale, 
asociaţiile de părinţi şi ONG-uri 
şi se adresează elevilor care 
optează pentru extinderea 
activităţilor peste orele de curs. 

c)  Susţinerea revenirii la şcoală a celor care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie 
12.  Programul naţional A doua şansă  

 
Programele de tip A doua şansă se 
adresează persoanelor care 
depăşesc cu 4 ani vârsta 
corespunzătoare clasei pe care ar 
trebui să o urmeze şi care, din 
diferite motive, nu au absolvit 
nivelul primar sau gimnazial. 

anual 

Buget 
estimat 

2010-2013: 
5 mil. Euro, 

(fonduri 
FSE) 

 

MECTS 
Inspectoratele 
şcolare şi 

autorităţile 
locale 

 

13.  Alfabetizarea funcţională Programul Alfabetizarea 
funcţională se adresează 
persoanelor care posedă documente 

anual 
Alocările 
financiare  

vor fi 

MECTS, 
autorităţi 

locale 
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Nr. crt. Denumirea acţiunii/m ăsurii-
cheie 

Conţinutul  acţiunii/m ăsurii cheie 
Etape de realizare 

Termen (trim/an) Resurse 
financiare 
(mil. lei, 

mil. Euro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Observaţii 

Început Sfârşit 

şcolare dar care nu deţin 
competenţele corespunzătoare. 

stabilite în 
funcţie de 
cereri şi de 

posibilităţile 
bugetelor 

locale 

 

14.  Educaţie, calificare şi facilitarea 
tranziţiei spre un loc de muncă 
pentru elevi şi tineri cu risc sau 
în situaţie de abandon şcolar 

Crearea cadrului metodologic, a 
mecanismelor şi instrumentelor de 
sprijin pentru dezvoltarea unor 
programe integrate pentru creşterea 
participării la educaţie şi formare 
profesionala iniţială si facilitarea 
tranziţiei către un loc de muncă a 
elevilor şi tinerilor care prezintă 
risc sau sunt în situaţie de abandon 
şcolar. 

2009 2012 Buget: 17,95 
mil. lei 

MECTS Proiect finanţat din fonduri 
europene 

d) Creşterea relevanţei pregătirii elevilor prin orientarea procesului de educaţie către formarea de competenţe 
15.  Crearea cadrului curricular de 

referinţă în conformitate cu 
prevederile noii legi 
 

Modernizarea  curriculumului 
şcolar prin centrarea pe dezvoltarea 
celor opt competenţe cheie  

I/2011 IV/2011  MECTS 
Institutul de 
Ştiinţe ale 
Educaţiei 

 

16.  Dezvoltarea competenţelor 
cheie, premisă a incluziunii 
sociale  
 
 

Îmbunătăţirea competenţelor cheie 
în învăţământul primar prin 
crearea/ testarea/ pilotarea si 
implementarea unui program 
educaţional integrat în vederea 
creşterii calităţii educaţiei la nivel 
de sistem. 

2009 2012 Buget: 18,49  
mil. lei 

 

MECTS Proiect finanţat din fonduri 
europene 

17.  Revizuirea programelor şcolare 
şi îmbunătăţirea sistemului de  
evaluare a elevilor 

- Reducerea volumului de 
cunoştinţe ce trebuie memorate 
şi creşterea atractivităţii 
conţinuturilor; 

- Introducerea portofoliului 
educaţional şi modificarea 
sistemului de evaluare a 
elevilor. 

III/2012 anual - MECTS  

e) Deschiderea şcolii spre comunitate şi mediul de afaceri  
18.  Oferte educaţionale incluzive, Promovarea stilului de viaţă 2011 2013 Buget: 18,48 MECTS Proiect finanţat din fonduri 
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Nr. crt. Denumirea acţiunii/m ăsurii-
cheie 

Conţinutul  acţiunii/m ăsurii cheie 
Etape de realizare 

Termen (trim/an) Resurse 
financiare 
(mil. lei, 

mil. Euro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Observaţii 

Început Sfârşit 

extracuriculare şi extraşcolare, 
pentru formarea stilului de viaţă 
sănătos şi a cetăţeniei active 
pentru copiii din comunităţi 
dezavantajate, cu precădere 
rurale în învăţământul 
preuniversitar 

sănătos şi a cetăţeniei active în 
sprijinul unei educaţii favorabile 
incluziunii şi de calitate pentru 
copii din comunităţi rurale prin 
formarea specifică a categoriilor de 
factori de decizie din domeniul 
învăţământului preuniversitar şi 
oferte educaţionale specifice. 

mil. lei 
 

europene 

19.  Metode inovative în formarea 
personalului didactic pentru 
dezvoltarea abilităţilor de viaţă 
ale elevilor 
 

Modernizarea sistemului de 
educaţie şi formare iniţială şi 
continuă prin îmbunătăţirea 
formării personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar în 
vederea asigurării unei mai bune 
corelări a educaţiei şi formării 
profesionale iniţiale cu nevoile 
pieţei muncii şi ale societăţii bazate 
pe cunoaştere. 

2008 2011 Buget: 9,27  
mil. lei 

 

MECTS Proiect finanţat din fonduri 
europene 

20.  Medierea – modalitate de 
soluţionare  a conflictelor 
apărute în mediul şcolar  

Elaborarea standardului 
ocupaţional şi introducerea în COR 
a meseriei de mediator educaţional 

2011 2013 Buget: 16,87 
mil. lei 

MECTS Proiect finanţat din fonduri 
europene 

f) Focalizarea formării cadrelor didactice spre domeniile de impact/schimbare ce încurajează participarea şcolară în condiţii de calitate 
21.  Formarea personalului din 

sistemul de educaţie timpurie 
Extinderea şi adaptarea, cu sprijinul 
furnizorilor de formare la nivel 
naţional, a cursurilor de formare 
continuă din cadrul proiectelor  
PRET şi PETI, care se adresau 
personalului din grădiniţe (copii cu 
vârste între 3 şi 6 ani); 

   2011 2013 Buget 
PRET şi 

PETI 

Casele 
Corpului 
Didactic 
MECTS 

Inspectorate 
şcolare 

Cursurile vor urmări formarea 
personalului din învăţământul 
antepreşcolar (0-3 ani) 

22.  Formarea cadrelor didactice din 
învăţământul profesional şi 
tehnic – profil servicii, pentru 
extinderea metodei moderne 
interactive de învăţare prin 
firma de exerciţiu 
 

Îmbunătăţirea abilităţilor practice, 
de lucru, ale elevilor din 
învăţământul profesional şi tehnic 

II/2010 
 

III/2013 
 

Buget total: 
9,45 mil. lei 

 

MECTS prin 
CNDIPT, 
autorităţile 

locale, 
unităţile 

şcolare IPT11, 
antreprenorii 

Proiect finanţat din fonduri 
europene 

                                                 
11 IPT – Învăţământul Profesional şi Tehnic 
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Nr. crt. Denumirea acţiunii/m ăsurii-
cheie 

Conţinutul  acţiunii/m ăsurii cheie 
Etape de realizare 

Termen (trim/an) Resurse 
financiare 
(mil. lei, 

mil. Euro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Observaţii 

Început Sfârşit 

din mediul de 
afaceri, 
MMFPS 

g) Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic  
23.  Asigurarea finanţării de locuri de 

la  buget în învăţământul 
postliceal de stat 
 

 Anual  31,29 mil. 
lei/an; 

(finanţare 
prin bugetele 

locale) 

MECTS şi 
autorităţile 

locale 

 

24.  Corelarea ofertei educaţionale a 
învăţământului profesional şi 
tehnic cu cerinţele pieţei muncii 
 
 

Dezvoltarea de parteneriate cu 
mediul de afaceri şi partenerii 
sociali 
 

I/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/2012 
 
 
 
 
 
 

Buget total: 
18,49 mil. 

lei 
 
 
 
 
 
 

 MECTS prin 
CNDIPT, 
autorităţile 

locale, 
unităţile 

şcolare IPT, 
antreprenorii 
din mediul de 

afaceri, 
MMFPS 

Proiect finanţat din fonduri 
europene 

25.  Îmbunătăţirea calităţii educaţiei 
şi formării profesionale prin 
reţele parteneriale 

Implicarea partenerilor sociali pe 
parcursul formării profesionale 
iniţiale în vederea unei mai bune 
legături cu piaţa muncii 

III/2011 
 

III/2013 
 

Buget:12,17
9 mil. lei 

 

MECTS Proiect finanţat din fonduri 
europene 

26.  Formarea cadrelor didactice 
pentru evaluarea competenţelor 
profesionale  

Centrarea învăţământului 
profesional şi tehnic pe formarea 
competenţelor profesionale 

II/2011 II/2014 Buget: 
10,743 mil. 

lei. 
 

MECTS 
 

Proiect finanţat din fonduri 
europene 

27.  Dezvoltarea Cadrului Naţional 
al Calificărilor din România 
pentru toate nivelurile de 
educaţie şi formare profesională 

Îmbunătăţirea corelării sistemului 
de educaţie şi formare cu piaţa 
muncii prin implementarea 
proiectelor: 
- Asigurarea calităţii în 

formarea profesională 
continuă  

- De la calificări la programe de 
formare continuă 

 
 
 

 
I/2011 

 
 

I/2011 

 
 

 
 

I/2012 
 

 
I/2012 

 

 
 
 
 

Buget: 14 
mil. lei 

 
Buget: 12 
mil. lei 

MECTS 
CNDIPT 

Se va realiza şi prin promovarea 
unor măsuri legislative care să 
coreleze Cadrul naţional cu 
Cadrul European al Calificărilor 
Proiecte finanţate din fonduri 
europene 
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ANEXA NR. 11 
 

CREŞTEREA PONDERII POPULA ŢIEI CU VÂRSTA DE 30-34 ANI CU NIVEL DE EDUCA ŢIE TERŢIARĂ SAU 
ECHIVALENT Ă  

Plan de acţiuni prioritare  
 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii/m ăsurii-cheie Conţinutul  acţiunii/m ăsurii cheie 
Etape de realizare 

Termen (trim./an) Resurse 
financiare 
(mil. lei, 

mil. Euro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 

Început Sfârşit 

a) Dezvoltarea unui Cadru Naţional al Calificărilor adecvat nivelului de dezvoltare economică actuală şi asimilarea lui la nivelul pieţei muncii 
1.  Finalizarea descrierii în termeni de 

competenţe a 300 de programe de studiu  
prin dezvoltarea Cadrului Naţional al 
Calificărilor în Învăţământul Superior 
(CNCIS) 

Se realizează prin implementarea proiectului 
Dezvoltarea unui sistem operaţional al 
calificărilor din învăţământul superior din 
România (DOCIS) 

I/2011 IV/2011 6,15 mil. lei 
 

MECTS Proiect 
finanţat din 

fonduri 
europene 

2.  Operaţionalizarea Registrului Naţional al 
Calificărilor din Învăţământul Superior 
(RNCIS)12 şi implementarea unei 
platforme on-line pentru formarea de 
evaluatori în domeniul calificărilor şi 
înregistrarea şi evaluarea on-line a noilor 
calificări 

Se realizează prin implementarea proiectului 
Dezvoltarea capacităţii de implementare a 
Sistemului de Calificări din Învăţământul 
Superior (DECIS) 

I/2011 
 

IV/2013 14 mil. lei 
 

MECTS 
(UECNCFPA13)

Proiect 
finanţat din 

fonduri 
europene 

3.  Transpunerea calificărilor în programe 
de formare profesională continuă (FPC) 
în vederea validării acestora, în 
concordanţă cu nevoile de pe piaţa 
muncii 

Se realizează prin implementarea proiectului 
Implementarea şi validarea Cadrului Naţional 
al Calificărilor  

I/2011 II/2012 
 

0,58 mil. lei 
 

MECTS 
(UECNCFPA) 

Proiect 
finanţat din 

fonduri 
europene 

4.  Crearea şi operaţionalizarea Autorităţii 
Naţionale pentru Calificări (ANC) pentru 
creşterea capacităţii  de implementare a 
CNCIS 

Dezvoltarea unei metodologii de certificare a 
calificărilor şi competenţelor obţinute prin 
formare profesională, bazată pe principiile 
comune specifice formării profesionale iniţiale 
şi continue 

I/2011 IV/2013 26 mil. lei MECTS 
(UECNCFPA) 

 

ANC va fi 
creat prin  

reorganizarea 
UECNCFPA 
şi a CNFPA14 

5.  Realizarea unor studii naţionale 
periodice privind corelarea 

- Anchetă naţională periodică de 
monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a 

III/2011 
(estimat) 

IV/2013 
(estimat) 

40 mil. lei 
(estimat) 

MECTS Anchetele 
vor fi 

                                                 
12 O bază de date naţională ce cuprinde descrierea tuturor calificărilor acordate de instituţiile de învăţământ superior din România. 
13 Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor 
14 Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor 
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Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii/m ăsurii-cheie Conţinutul  acţiunii/m ăsurii cheie 
Etape de realizare 

Termen (trim./an) Resurse 
financiare 
(mil. lei, 

mil. Euro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 

Început Sfârşit 

învăţământului superior cu cerinţele 
pieţei muncii  

absolvenţilor din învăţământul superior; 
- Anchetă naţională pentru urmărirea 

armonizării programelor de studii cu 
calificările. 

   efectuate de 
un organism 
independent 

6.  Operaţionalizarea Registrului Matricol 
Unic 

Operaţionalizarea RMUR15 se va realiza în mai 
multe etape16, prin realizarea unei baze de date 
în care sunt înregistraţi toţi studenţii 
universităţilor de stat sau particulare din 
România. Registrele matricole ale universităţilor 
devin parte a RMUR, asigurându-se un control 
riguros al diplomelor.  

IV/2008 
 

IV/2011 17,54 mil. 
lei 

MECTS 
(UEFISCDI-

CNFIS)17 

Proiect 
finanţat din 

fonduri 
europene 

7.  Implementarea de programe de pregătire 
a cadrelor didactice 
 

- Formarea profesională a cadrelor didactice 
din învăţământul preuniversitar pentru noi 
oportunităţi şi de dezvoltare în carieră; 

- Formarea cadrelor didactice universitare şi 
a studenţilor în domeniul utilizării unor 
instrumente moderne de predare - învăţare - 
evaluare pentru disciplinele matematice, în 
vederea creării de competenţe performante 
şi practice pentru piaţa muncii. 

IV/2009 
 
 

IV/2009 
 

IV 2012 
 
 

IV 2012 

18,47 mil. 
lei 
 

18,1 mil. lei 

UEFISCDI-
CNFIS 

Proiecte 
finanţate din 

fonduri 
europene 

b) Crearea unui cadru de selecţie obiectiv, care să permită atragerea tinerilor cu aptitudini către calificările care asigură implementarea unui model predeterminat de 
dezvoltare economică 

8.  Realizarea unui Studiu de monitorizare a 
inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor 
din învăţământul superior 

- Crearea unui  mecanism care să faciliteze 
procesul de corelare a ofertei educaţionale 
cu cerinţele pieţei muncii, prin urmărirea 
traseului profesional al absolvenţilor pe 
piaţa muncii 

- Elaborarea de instrumente, la nivel 

IV/2009 IV/2011 
 

9,55 mil. lei MECTS 
(UEFISCDI-

CNFIS) 

Proiect 
finanţat din 

fonduri 
europene 

                                                 
15 RMUR – Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România, denumit conform art.201 din Legea Educaţiei Naţionale, Legea 1/2011, publicată în MO nr. 
18/10.01.2011.  
16 Această necesitate apare din considerente de natură legislativă (Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal) 
şi practică (preluarea echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului, asigurarea suportului de specialitate pentru aplicaţia informatică RMU şi asigurarea 
continuităţii activităţilor proiectului după finalizarea implementării acestuia, 31 octombrie 2011). România va dispune astfel de un instrument important care va 
creştere transparenţa şi va facilita procesul de management al calităţii prin date ce vor fi raportate în timp real. În prezent, proiectul se află în etapa de finalizare a 
dezvoltării aplicaţiei informatice. 
17 Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCU) este o instituţie publică, cu personalitate juridică, în 
subordinea MECTS, având rolul principal de a asigura întreaga activitate executivă a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS). 
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Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii/m ăsurii-cheie Conţinutul  acţiunii/m ăsurii cheie 
Etape de realizare 

Termen (trim./an) Resurse 
financiare 
(mil. lei, 

mil. Euro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 

Început Sfârşit 

naţional, pentru realizarea periodică a 
studiilor de monitorizare a inserţiei 
absolvenţilor de învăţământ superior pe 
piaţa muncii 

c) Crearea mecanismelor de recunoaştere a competenţelor dobândite prin învăţarea formală şi non-formală pentru rute de nivel terţiar 
9.  Operaţionalizarea Sistemului de creditare 

pentru studenţii români 
- Perfectarea principiilor metodologice 

agreate de partenerii sociali18; 
- Elaborarea metodologiilor specifice şi 

dezbaterea acestora. 

I/2011 IV/2012 
 
 

- MECTS 
 

Proiect 
finanţat din 

fonduri 
europene 

10.  Flexibilizarea ofertei privind educaţia 
terţiară  
 

Posibilitatea recunoaşterii creditelor pentru 
educaţie şi formare profesională obţinute în 
învăţământul postliceal pentru absolvenţii cu 
diplomă de bacalaureat de către universităţi, ca 
unităţi de credite de studii transferabile pentru 
nivelul licenţă. 

permanent - MECTS  

11.  Scutirea de la plata a 75% din 
împrumutul acordat pentru studii acelor 
absolvenţi de studii superioare care vor 
practica profesia minimum 5 ani în 
mediul rural 

Elaborarea normelor metodologice specifice 
punerii în practică a acestor prevederi 
Partea din împrumut prevăzută a fi preluată de 
către stat este în cuantum de maxim 5.000 lei, 
conf. art. 204 din Legea Educaţiei Naţionale. 

II/2011 II/2012 - MECTS, MFP, 
alte ministere şi 

instituţii 
 

 

12.  Schimbarea sistemului de acordare a 
burselor pentru studenţi 

Îmbunătăţirea sistemului de acordare a burselor, 
utilizându-se atât criterii sociale cât şi criterii de 
performanţă. 

II/2011 IV/2012 - MECTS  

d) Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii 
13. Finalizarea şi adoptarea Strategiei 

Naţionale de Învăţare Permanentă  
Strategia va viza: 
- dezvoltarea cadrului general privind 

recunoaşterea rezultatului învăţării în 
contexte  informale şi non-formale pe piaţa 
muncii şi în sistemul educaţional; 

- dezvoltarea şi creşterea atractivităţii 
programelor postuniversitare de formare şi 
dezvoltare profesională continuă. 

Etape: 
- Iniţiere 
- Dezbatere publică 
- Finalizarea strategiei. 

II/2011 II/2012 - MECTS, 
MMFPS 

Unele 
recunoaşteri 
se realizează 

deja prin 
centre de 
evaluare a 

competenţelor 

                                                 
18 Asociaţiile studenţilor reprezentative la nivel naţional, Federaţia Naţională a Părinţilor, reprezentanţi ai băncilor. 
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Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii/m ăsurii-cheie Conţinutul  acţiunii/m ăsurii cheie 
Etape de realizare 

Termen (trim./an) Resurse 
financiare 
(mil. lei, 

mil. Euro) 

Institu ţie 
responsabilă 

Obs. 

Început Sfârşit 

14.  Dezvoltarea cadrului metodologic pentru 
aplicarea prevederilor Legii Educaţiei 
Naţionale – capitolul Învăţarea pe Tot 
Parcursul Vieţii 

Elaborarea de metodologii şi proceduri privind 
parcursurile educaţionale în contexte informale 
şi non-formale 

   II/2011   I/2012  MECTS 
MMFPS 
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ANEXA NR. 12 
INCLUZIUNEA SOCIAL Ă 
Plan de măsuri prioritare  

 
Nr. 
crt. 

Denumire măsură Descriere măsură Perioada de 
implementare 
(trimestru/an) 

Resurse 
financiare 
2011-2013 

(MEuro/MLei) 

Observaţii Institu ţie 
responsabilă 

Început Sfârşit 
Reforma sistemului de asistenţă socială 

1. Focalizarea programelor 
către persoanele cele 
mai sărace – instituirea 
venitului minim de 
inserţie 

Armonizarea criteriilor de eligibilitate 
pentru toate programele destinate 
familiilor cu venituri mici şi consolidarea 
programelor destinate familiilor cu 
venituri mici într-un singur program, 
denumit venit minim de inserţie 

I/2011 IV/2013 - 2011: 1.666 
MLei 

- 2012 (estimat): 
1.640 MLei 

- 2013 (estimat): 
1.951 MLei 

Au fost luate în 
calcul sumele 
alocate pentru 
ajutorul social, 
alocaţia de 
susţinere a 
familiei şi 
ajutorul de 
încălzire, şi 
estimarea 
sumelor alocate 
pentru 
acordarea 
venitului minim 
de inserţie 

MMFPS 

2.  Reglementarea 
metodelor de verificare 
a condiţiilor de 
eligibilitate ale 
beneficiarilor 

Introducerea testării veniturilor pentru 
beneficiarii din familiile înstărite şi a 
verificărilor (inspecţii) în toate 
programele de asistenţă socială care au un 
risc ridicat de eroare sau fraudă (ajutorul 
social, alocaţiile familiale, ajutoarele de 
căldură, alocaţiile pentru persoane cu 
handicap, indemnizaţia de creştere a 
copilului). 

I/2011 II/2011 - Conform 
estimărilor din 
Strategia 
privind reforma 
în domeniul 
asistenţei 
sociale, ca 
urmare a 
verificărilor, 
pentru anul 
2011 se va face 
o reducere a 
cheltuielilor în 
domeniul 
asistenţei 
sociale în 
valoare de 464 
MLei. 

MMFPS 
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Nr. 
crt. 

Denumire măsură Descriere măsură Perioada de 
implementare 
(trimestru/an) 

Resurse 
financiare 
2011-2013 

(MEuro/MLei) 

Observaţii Institu ţie 
responsabilă 

Început Sfârşit 
3.  Operaţionalizarea 

programului de 
verificare încrucişată a 
datelor 

Implementarea sistemului de management 
al informaţiei utilizat pentru plata 
prestaţiilor sociale şi a detectării cazurilor 
suspecte de erori sau fraudă prin 
verificarea încrucişată a informaţiei din 
bazele de date publice. Pentru aceasta: 
- ANPS produce liste lunare cu 

neregulile identificate pentru a fi 
transmise Direcţiei generale inspecţie 
socială;  

- prin sistemul SAFIR sunt produse 
liste lunare cu neregulile identificate 
pentru a fi transmise Direcţiei 
generale inspecţie socială. 

I/2011 IV/2012 24, 680 MLei 
(proiect finanţat 
prin PODCA) 

 MMFPS 

4.  Creşterea capacităţii de 
analiză, prognoză, 
planificare strategică, 
monitorizare şi evaluare 
a MMFPS 

Încheierea de protocoale în vederea 
realizării interconectării sistemelor de 
baze de date referitoare la beneficiarii de 
drepturi sociale cu alte surse de date 
(bazele de date ale Casei Naţionale de 
Pensii şi alte drepturi de Asigurări 
Sociale, Agenţiei Naţionale de Ocupare a 
Forţei de Muncă, Registrului civil, 
ANAF). 

I/2011 IV/2013 -  MMFPS 

5.  Sprijinirea focalizată a 
familiilor cele mai 
sărace, cu copii 

Revizuirea programului de acordare a 
alocaţiei familiale complementare şi 
instituirea unei singure alocaţii pentru 
susţinerea familiei monoparentale. 

II/2011 IV/2011 1.398 MLei  MMFPS 

6.  Dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru grupurile 
vulnerabile, inclusiv 
pentru persoanele 
vârstnice 

Măsura finanţează sistemul de servicii 
sociale, inclusiv dezvoltarea reţelei 
naţionale de cămine pentru persoanele 
vârstnice şi combaterea excluziunii 
sociale a persoanelor fără adăpost prin 
crearea centrelor sociale de urgenţă. 

I/2011 IV/2011 2011: 
- copii: 1 MLei 
- persoane cu 

Handicap: 10 
MLei 

- persoane 
Vârstnice 
(dezvoltarea 
reţelei 
naţionale de 
cămine pentru 
persoanele 

 MMFPS 
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Nr. 
crt. 

Denumire măsură Descriere măsură Perioada de 
implementare 
(trimestru/an) 

Resurse 
financiare 
2011-2013 

(MEuro/MLei) 

Observaţii Institu ţie 
responsabilă 

Început Sfârşit 
vârstnice): 14 
MLei 

        Altele: 
- subvenţii 

ONG-uri: 29 
MLei 

- investiţii 
instituţii: 45 
MLei 

- PIN 
(combaterea 
excluziunii 
sociale a pers. 
Fără adăpost 
prin crearea 
centrelor 
sociale de 
urgenţă): 5 
MLei 

Reducerea excluziunii sociale în rândul copiilor şi tinerilor şi creşterea calităţii vieţii acestora 
7.  Creşterii calităţii vieţii 

copiilor cu dizabilităţi, 
cu HIV/SIDA şi cu boli 
cronice grave/ terminale 
aflaţi în protecţie 
specială 

Înfiin ţarea de noi centre de recuperare şi 
case de tip familial şi/sau apartamente 
pentru copiii cu dizabilităţi, cu HIV/SIDA 
şi cu boli cronice grave/terminale aflaţi în 
protecţie specială. 

I/2011 IV/2012 15 MLei  MMFPS 

8.  Integrarea socială a 
copiilor/tinerilor cu 
dizabilităţi  

Măsura finanţează accesul 
copiilor/tinerilor cu dizabilităţi la servicii 
de recuperare şi asistenţă medicală 
specializată  

I/2011 IV/2013 1,69 MLei  MMFPS 

9.  Crearea sistemului 
public standardizat în 
domeniul îngrijirii pe 
timp de zi a copiilor 

Măsura constă în implementarea unui 
proiect finanţat din POS DRU şi are ca 
scop constituirea reţelei publice de bone 
acreditate şi calificate şi a sistemului de 
monitorizare pentru asigurarea calităţii 
acestor servicii 

I/2011 IV/2013 1,10 MLei  MMFPS 

10.  Prevenirea abandonului 
şcolar în rândul copiilor 

Măsura constă în implementarea unui 
proiect finanţat din POS DRU şi are ca 

I/2011 IV/2013 19,96 MLei  MMFPS 
MECTS 
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Nr. 
crt. 

Denumire măsură Descriere măsură Perioada de 
implementare 
(trimestru/an) 

Resurse 
financiare 
2011-2013 

(MEuro/MLei) 

Observaţii Institu ţie 
responsabilă 

Început Sfârşit 
provenind din medii 
defavorizate socio-
economic 

obiectiv oferirea de servicii educaţionale 
pentru copiii provenind din medii 
defavorizate socio-economic, prin 
înfiinţarea de centre de pregătire şcolară a 
acestora şi organizarea de cursuri 
destinate cadrelor didactice şi mediatorilor 
şcolari 

Incluziunea socială activă 
11.  Facilitarea accesului şi a 

participării persoanelor 
aparţinând grupurilor 
vulnerabile pe piaţa 
muncii 

Măsura constă în finanţarea activităţilor şi 
serviciilor generatoare de profit pentru a 
ajuta persoanele expuse riscului de 
excluziune socială să se integreze sau 
reintegreze pe piaţa muncii, dezvoltarea 
programelor specifice pentru 
(re)integrarea pe piaţa muncii a 
persoanelor aparţinând grupurilor 
vulnerabile şi a programelor de formare 
pentru dezvoltarea competenţelor şi 
calificărilor de bază pentru acestea. 

I/2011 IV/2011 162 MLei  MMFPS 

12.  Definitivarea cadrului 
legal privind sectorul 
economiei sociale 

Elaborarea şi adoptarea proiectului de 
Lege cadru privind economia socială 

I/2011 IV/2011 -  MMFPS 
 

Dezvoltarea infrastructurii sociale 
13. Sprijinirea dezvoltării 

echilibrate a oraşelor 
prin planuri integrate de 
dezvoltare urbană –
infrastructură socială,  
inclusiv proiecte în 
domeniul locuinţelor 
sociale  

Măsura, finanţată din FEDR, constă în 
implementarea de proiecte pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii sociale în 
oraşe (centre de îngrijire a copiilor, centre 
pentru persoane vârstnice, centre de 
asistenţă pentru persoanele cu deficienţe, 
centre pentru tineret, persoane aflate în 
dificultate etc.), precum şi asigurarea unor 
condiţii de locuit decente pentru 
persoanele aparţinând categoriilor sociale 
dezavantajate, care nu pot avea acces la o 
locuinţă în proprietate, sau nu pot închiria 
o locuinţă în condiţiile pieţei. 

I/2011 IV/2013 186 MEuro 
 
 
 
 
 
 
 

 MDRT 

14.  Reducerea disparităţilor 
regionale şi 

Măsura finanţează (din FEDR) proiecte de 
investiţii destinate îmbunătăţirii calităţii 

I/2011 IV/2013 297 MLei  MDRT 
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Nr. 
crt. 

Denumire măsură Descriere măsură Perioada de 
implementare 
(trimestru/an) 

Resurse 
financiare 
2011-2013 

(MEuro/MLei) 

Observaţii Institu ţie 
responsabilă 

Început Sfârşit 
îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, de 
sănătate şi de educaţie 

infrastructurii serviciilor sociale, 
infrastructurii serviciilor de asistenţă 
medicală, infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională 
continuă 

Reforma sistemului naţional de sănătate 
15.  Îmbunătăţirea accesului 

persoanelor vulnerabile 
la servicii de sănătate 

Implementarea programelor naţionale de 
sănătate care să răspundă problemelor de 
sănătate publică prioritare şi nevoilor 
grupurilor populaţionale vulnerabile. 
Printre domeniile prioritare aferente 
acestor programe se află monitorizarea 
factorilor determinanţi din mediul de viaţă 
şi muncă; intervenţii profilactice şi 
curative în domeniul sănătăţii femeii şi 
copilului;  asigurarea tratamentului în 
străinătate pentru pacienţii cu afecţiuni ce 
nu pot fi tratate în ţară; asigurarea 
accesului la medicamentele acordate în 
ambulatoriu pentru pensionarii cu venituri 
realizate numai din pensii de până la 700 
lei/lună. 

I/2011 IV/2013 5.249,082 MLei  MS 

  Elaborarea Strategiei de asistenţă 
medicală primară şi servicii medicale în 
mediul rural pentru asigurarea asistenţei 
medicale în zonele izolate şi în cele 
defavorizate economic   

I/2011 IV/2011 0,2 MEuro  MS 

16.  Eficientizarea 
economică a sistemului 
de sănătate 

Măsura are următoarele componente: 
a) informatizarea sistemului de sănătate 
realizată prin implementarea următoarelor 
programe: Sistemul Informatic Unic 
Integrat, Cardul Naţional de Sănătate şi a 
proiectelor: Fişa Electronică a Pacientului 
şi e-Prescrierea; 
b) aplicarea procesului de descentralizare 
în sistemul de sănătate (finanţare din PO 
DCA) - elaborarea legislaţiei secundare în 
domeniul descentralizării sistemului de 

III/2009 IV/2012 4,753 MLei  MS 
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Nr. 
crt. 

Denumire măsură Descriere măsură Perioada de 
implementare 
(trimestru/an) 

Resurse 
financiare 
2011-2013 

(MEuro/MLei) 

Observaţii Institu ţie 
responsabilă 

Început Sfârşit 
sănătate şi instruirea managerilor de 
spitale, a personalului din cadrul 
Direcţiilor de sănătate publică şi din 
cadrul consiliilor locale/judeţene; 
c) reorganizarea şi eficientizarea 
spitalelor - monitorizarea implementării  
Strategiei de descentralizare în sistemul 
de sănătate, Strategiei naţionale de 
raţionalizare a spitalelor, Planului 
naţional de paturi pentru perioada 2011-
2013, clasificarea spitalelor şi elaborarea 
şi implementarea Planului naţional 
privind spitalele;  
d) dezvoltarea sistemului de asistenţă 
primară şi ambulatorie (centre de 
permanenţă, asocieri ale medicilor de 
familie în grupuri de practică, permanenţa 
la domiciliu, call-centre de urgenţe etc.). 

17.  Dezvoltarea şi 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizorilor de servicii 
medicale şi dotarea 
acestora cu 
aparatură/echipamente 
medicale şi mijloace de 
transport 

Măsura are următoarele componente: 
a) dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii unităţilor sanitare prin  
demararea construcţiei a 15 spitale 
judeţene de urgenţă şi 6 spitale regionale 
noi, dar şi prin continuarea investiţiilor la 
Institutele Regionale de Oncologie din 
Iaşi şi Timişoara, extinderea spitalelor 
municipale din Sebeş şi Fălticeni; 
b) reabilitarea secţiilor de obstetrică-
ginecologie şi neonatologie din 20 de 
spitale şi a Unităţii de Primiri Urgenţe 
(UPU) - Tg. Mureş prin programul 
“Reforma sectorului sanitar – faza a II-a 
(APL2)”; 
c) dotarea cu aparatură/echipamente 
medicale a secţiilor care acordă servicii 
mamei şi nou-născutului din aproximativ 
70 de spitale şi dotarea cu echipamente 
medicale a UPU şi secţiilor de cardiologie 
din 65 spitale  (programul APL2), precum 

 
I/2011 

 
 
 
 
 
 
 

II/2010 
 
 
 
 
 

I/2011 
 
 
 
 
 

 
IV/2013 

 
 
 
 
 
 
 

II/2012 
 
 
 
 
 

IV/2013 
 
 
 
 
 

 
1609 MLei 

 
 
 
 
 
 
 

61 MEuro 
 
 
 
 
 

723 MLei+ 
15,4 MEuro 

(fonduri 
rambursabile) 

 
 

 MS 
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Nr. 
crt. 

Denumire măsură Descriere măsură Perioada de 
implementare 
(trimestru/an) 

Resurse 
financiare 
2011-2013 

(MEuro/MLei) 

Observaţii Institu ţie 
responsabilă 

Început Sfârşit 
şi implementarea programului bugetar 
„Dotarea cu aparatură, echipamente 
medicale şi dispozitive medicale”; 
d) dotarea cu mijloace de transport 
specifice (681 ambulanţe şi autosanitare, 
2-6 elicoptere) 

I/2011 IV/2013 260 MLei 

 
 


