ANEXA 3
Tabel monitorizare condiționalități ex-ante tematice/orizontale aplicabile la nivel național
Condiționalitate tematică

Actiuni asumate pentru indeplinirea completa a condiíonalitíi
1. Mecanismul de orientare strategică operational

1

1.1.
Cercetare și inovare: Existența unei strategii naționale sau regionale de
specializare inteligentă, în conformitate cu programul național de reformă, care să
echilibreze cheltuielile private cu cercetarea și inovarea și care să fie conformă cu
caracteristicile sistemelor naționale sau regionale eficiente în domeniul cercetării și
al inovării.
Parțial îndeplinită

3. Dezvoltarea de foi de parcurs actualizate pentru domeniile de
specializare inteligenta, ca urmare a contribuției mecanismului de
orientare strategică
2. Consiliul Național pentru Competitivitate (sau similar) este
constituit și devine operațional, în calitate de organism
interministerial de coordonare a politicilor publice pentru a
promova competitivitatea economică
4. Consiliul Național pentru Competitivitate (sau similar) întocmește
primul raport de monitorizare, inclusiv concluzii și recomandări,
orientări strategice și operaționale pe termen mediu și lung

Termen
(initial)

Responsabil

30.09.2015
(31.12.2015)

MENCS

30.06.2015
(31.12.2016)

MENCS

30.06.2015
(31.12.2015)

MECRMA

30.06.2016

MECRMA

31.12.2015

MENCS

31.01.2015
(31.01.2016)

MCSI

31.12.2015
(03.03.2015)

MCSI

2

1.2 Infrastructura de cercetare și inovare Existența unui plan multianual pentru
înscrierea în buget și prioritizarea investițiilor.
Parțial îndeplinită

Actualizare Lista de infrastructuri de cercetare naționale ("foaie de
parcurs națională") este actualizata.

3

2.1. Dezvoltarea digitală: Un cadru strategic de politică referitor la dezvoltarea
digitală pentru stimularea serviciilor bazate pe TIC publice și private de bună
calitate, accesibile și interoperabile și pentru sporirea utilizării de către cetățeni,
inclusiv de categoriile vulnerabile, precum și de întreprinderi și de administrațiile
publice, inclusiv referitor la inițiativele transfrontaliere.
Parțial îndeplinită

Realizarea manualului de monitorizare si evaluare prevăzut in
Strategia pentru Agenda Digitala Romania 2014-20, inclusiv
identificarea de soluții pentru cadrul instituțional adecvat si
operaționalizarea acestuia.
- Crearea unității de gestiune a arhitecturii guvernamentale
integrate IT,
- Elaborarea modelului de arhitectura guvernamentala integrata
IT si a cadrului național de interoperabilitate

4

2.2. Infrastructura pentru rețeaua de generație următoare (Next Generation
Network - NGN): Existența unor planuri naționale sau regionale privind NGN
Parțial îndeplinită

Elaborarea listei cu investițiile prioritare pe baza consultării
operatorilor, a hărții digitale realizată de ANCOM și a unor studii de
fezabilitate

5

3.1. Au fost efectuate acțiuni specifice pentru a sprijini promovarea spiritului
antreprenorial luând în considerare Actul privind micile întreprinderi (Small
Business Act - SBA).
ÎNDEPLINITĂ

MECRMA

6

4.1. Pentru construcția sau renovarea clădirilor, s-au derulat acțiuni de promovare a
eficienței în utilizarea energiei de către utilizatorul final și investiții eficiente din
punctul de vedere al costurilor în eficiența energetică.
ÎNDEPLINITĂ

ME

7

4.2. Au fost întreprinse acțiuni de promovare a unei cogenerări cu randament
ridicat a energiei termice și a energiei electrice.
ÎNDEPLINITĂ

MFE/POIM

8

4.3. Au fost întreprinse acțiuni de promovare a producției și distribuției de energie
din surse regenerabile.
ÎNDEPLINITĂ

ANRE/ME

9

5.1. Prevenirea și gestionarea riscurilor: Existența evaluărilor naționale sau
regionale ale riscurilor pentru gestionarea dezastrelor, luând în considerare
adaptarea la schimbările climatice
Parțial îndeplinită

Raportul de țară privind evaluarea riscurilor, inclusiv rezultatele
evaluării riscurilor, matricea de risc, analiza de incertitudine,
recomandări pentru reducerea riscurilor de dezastre și prioritizarea
investitiilor bazate pe evaluarea riscurilor, în cadrul evaluării de
scenarii de risc

Noiembrie
2016

MMAP

10

6.1. Sectorul apei: Existența (a) a unei politici tarifare privind apele care prevede
stimulente corespunzătoare pentru ca utilizatorii să utilizeze eficient resursele de
apă și (b) a unei contribuții adecvate a diferitelor utilizări ale apei pentru
recuperarea costurilor serviciilor legate de utilizarea apei la o rată stabilită de planul
adoptat de gestionare a bazinelor hidrografice pentru investiții sprijinite prin
diferite programe.
Parțial îndeplinită

Finalizarea celui de al 2-lea Plan de Management al Bazinelor
Hidrografice

22.12.2015

MMAP

11

6.2. Sectorul deșeurilor: Promovarea unor investiții sustenabile din punct de vedere
economic și de mediu în sectorul deșeurilor, în special prin elaborarea de planuri de
gestionare a deșeurilor în conformitate cu Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și
cu ierarhia deșeurilor.
Parțial îndeplinită

Finalizarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD) și
aprobarea de PNGD

noiembrie
2016

MMAP

Aprobarea MPGT printr-un act normativ

dec 2015
februarie
2016
mai 2016

Înființarea Autorității pentru Reforma Feroviară (ARF)

12-14

15

16

7.1, 7.2, 7.3 – Sectorul transport (rutier, feroviar, naval și altele – îmbunătățirea
conectivității, în special cu TEN-T)
Parțial îndeplinită

Semnarea contractului de servicii publice între MT şi Metrorex
Contractele de performanță: Încheierea contractelor de
performanță multianuale între Ministerul Transporturilor și
administratorii CN ADNR și CNCFR care stabilesc obiectivele clare de
investiții în conformitate cu indicatori și obligațiile de întreținere ce
decurg din MPGT
Întreținerea și utilizarea Modelului Național de Transport pentru
prioritizarea proiectelor, printr-un proiect de întărire a capacității
administrative

31.05.2015
(30.11.2015)

17

8.2. Activități independente, spirit antreprenorial și deschiderea unei afaceri:
existența unui cadru strategic de politică pentru întreprinderile nou-înființate
favorabile incluziunii.
ÎNDEPLINITĂ

18

8.3. Instituțiile pieței forței de muncă sunt modernizate și consolidate în lumina
Orientărilor privind ocuparea forței de muncă. Reformele instituțiilor pieței forței de
muncă vor fi precedate de un cadru strategic clar și o evaluare ex ante care să
includă și dimensiunea de gen.
Parțial îndeplinită

MT
MT

aprilienoiembrie
2016

MT
/
CNADNR /
CNCF CFR
SA

decembrie
2016

MT

7.4 Dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei
electrice. Existența unor planuri cuprinzătoare pentru investiții în infrastructura
energetică inteligentă și a unor măsuri de reglementare care să contribuie la
îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării.
ÎNDEPLINITĂ
8.1. Politicile active în domeniul pieței forței de muncă sunt concepute și aplicate
prin prisma orientărilor privind ocuparea forței de muncă.
Parțial îndeplinită

MT

MECRMA
ME

Strategie pentru serviciile de ocupare si masurile active.
La nivel national - Sistem de colectare şi de analiză a datelor privind
piaţa forţei de muncă/inteligenţa pieţei muncii.

decembrie
2015
decembrie
2015

MMFPSPV
ANOFM
ANOFM
MECRMA
MMFPSPV

Strategie pentru serviciile de ocupare si masurile active.

decembrie
2015

MMFPSPV
ANOFM

1

Condiționalitate tematică

Actiuni asumate pentru indeplinirea completa a condiíonalitíi

Termen
(initial)

19

8.4. Îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate: Politicile de îmbătrânire
activă sunt concepute în lumina Orientărilor privind ocuparea forței de muncă
Parțial îndeplinită

Strategia naționala pentru persoanele vârstnice şi promovarea
îmbătrânirii active 2014-2020.

(30.06.2015)

20

8.5. Adaptarea la schimbări a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor:
Existența unor politici care vizează favorizarea anticipării și bunei gestionări a
modificărilor și restructurărilor.
ÎNDEPLINITĂ

21

8.6. Existența unui cadru politic strategic pentru promovarea ocupării forței de
muncă în rândul tinerilor, inclusiv prin executarea garanției pentru tineret.
Această condiționalitate ex ante se aplică doar pentru aplicarea YEI. Parțial
ÎNDEPLINITĂ

Interoperabilitatea bazei de date a PES cu următoarele baze de date:
Revisal (ITM), evidenta populatiei (MAI), ANAF, baze de date MEN,
PES

22

9.1. Existența și implementarea unui cadru strategic de politică națională pentru
reducerea sărăciei care vizează incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața
muncii în lumina Orientărilor privind ocuparea forței de muncă.
ÎNDEPLINITĂ

Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei
2014-2020

23

9.2. Existența unui cadru strategic de politică națională privind incluziunea romilor
ÎNDEPLINITĂ

24

9.3. Sănătate: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională
pentru sănătate în limitele articolului 168 din TFUE, care asigură sustenabilitate din
punct de vedere economic.
Parțial îndeplinită

25

10.1. Părăsirea timpurie a școlii: Existența unui cadru strategic de politică pentru a
reduce părăsirea timpuriei a școlii (ESL) în limitele articolului 165 din TFUE.
ÎNDEPLINITĂ

26

10.2. Învățământul superior: Existența unui cadru strategic de politică națională sau
regională pentru creșterea nivelului de instruire până la forme de învățământ
superior, sporirea calității și eficienței în limitele articolului 165 din TFUE.
Parțial îndeplinită

Revizuirea Cadrul Strategic pentru Creșterea participării, calității și
eficienței învățământului terțiar din România pentru a raspunde
observatiilor COM

(29.05.2015)

MENCS

27

10.3. Învățarea pe tot parcursul vieții: Existența unui cadru strategic de politică
națională și/sau regională pentru învățarea pe tot parcursul vieții în limitele
articolului 165 din TFUE.
Parțial îndeplinită

Strategia Naţională privind învățarea pe tot parcursul vieții revizuire/răspuns observatii COM

(29.05.2015)

MENCS

28

10.4 Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru
creșterea calității și eficienței sistemelor de educație și formare profesională
(EFP), în limitele articolului 165 din TFUE.
Parțial îndeplinită

Strategia Naţională privind învățarea pe tot parcursul vieții revizuire/răspuns observatii COM

(29.05.2015)

MENCS

Implementare Strategie pentru Consolidarea Administrației Publice
2014-2020

31.12.2015

MDRAP,
CPM,
CNCISCAP

Strategiei de dezvoltare a funcției publice pentru perioada 20142020 și implementarea unor instrumente informatice pilot pentru
gestionarea RU
Elaborarea de sistem de semnătură electronică pentru 1930 de
autorități și institituții publice – termen de finalizare: trimestrul IV
2015

31.03.2016

MDRAP,
CPM, ANFP,
CNCISCAP

Strategiei privind formarea profesională 2014-2020

31.03.2016

MDRAP,
CPM, ANFP,
CNCISCAP

29

11. Existența unui cadru strategic de politică pentru consolidarea eficienței
administrative a statelor membre, inclusiv reforma administrației publice.
Parțial îndeplinită

Condiționalitatea orizontala

30

1*. Antidiscriminare - Existența unei capacități administrative pentru punerea în
aplicare și aplicarea legislației antidiscriminare a Uniunii și a politicii în materie de
fonduri ESI.
ÎNDEPLINITĂ

31

2*. Gen - Existența unei capacități administrative pentru punerea în aplicare și
aplicarea legislației Uniunii privind egalitatea de gen și a politicii în materie de
fonduri ESI
ÎNDEPLINITĂ

32

3.* Invaliditate - Existența capacității administrative pentru punerea în aplicare și
aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
handicap (UNCRPD) în domeniul fondurilor ESI în conformitate cu Decizia
2010/48/CE a Consiliului
ÎNDEPLINITĂ

4. Achizițiile publice - Existența unor măsuri de aplicare eficace a dreptului Uniunii
din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI
Parțial îndeplinită

Responsabil
MMFPSPV

MMFPSPV

31.12.2015

MMFPSPV

MMFPSPV

ANR, POR,
POCU

Cartarea serviciilor de sănătate

31.12.2015

MS

MENCS

Actiuni asumate pentru indeplinirea completa a condiíonalitíi

A: Adoptarea noului cadru legislativ în materie de achiziții publice,
prin transpunerea Directivelor UE in domeniu, adoptarea legii
privind sistemul remediilor și a legislației secundare aferente
Adoptarea a 3 Hotărâri de Guvern separate (pentru aplicarea legilor
de transpunere a Directivelor 23/2014; 24/2014 și 25/2014)
B: Pregătirea și aplicarea unei metodologii de evaluare a
impactului înainte de modificarea legilor din domeniul achiziţiilor
publice
C: Implementarea măsurilor operaționale de corectare și prevenire
a inconsecvențelor legislative - Diminuarea pragurilor pentru
achiziții directe în conformitate cu textul Strategiei
D. Elaborarea unui ghid online (în loc de legislație terțiară)
Alte masuri pentru implementarea Strategiei
Publicarea tuturor contractelor de atribuire pe SEAP/SICAP pentru
accesul publicului
Stabilirea cerintelor specifice cu privire la
implementarea
standardelor de control intern pentru gestionarea efectivă a
procesului de achiziții publice
Emiterea unor ghiduri/îndrumări privind sistemele de control intern
pentru achiziții publice
Guidance published on web-based guidelines

Termen
(initial)

Ianuarie 2016 –
aprobare
de
către Parlament
Februarie 2016
(publicare)

Resp.

ANAP

Decembrie
2015
Februarie 2016
Dec.2016
(operațional)
Martie 2016
Decembrie
2015

AADR

SGG

Iulie 2016

2

Condiționalitatea orizontala

Actiuni asumate pentru indeplinirea completa a condiíonalitíi

Termen
(initial)

Elaborarea și implementarea proiectului pilot pentru CNADNR SA și
ANAR

Octombrie 2016

Intarirea capacitatii Curtii de Conturi in controlul achizitiilor publice

Ianuarie 2016

Instituirea obligativităţii de cartografiere a utilităților.
1. Adoptarea unui act normativ privind obligativitatea cartografierii
utilităţilor, Date oficiale clare cu privire la rețelele de utilități
(cartografierea utilităţilor)
Stabilirea unui sistem de sancțiuni disuasive, vizând autoritățile
contractante
Stabilirea mecanismului de coordonare între Curtea de Conturi și
Autoritatea de Audit
Adoptarea condițiilor contractuale FIDIC în legislația națională
Cerinţe legate de gestionarea utilităților și a autorizațiilor,
disponibile în cadrul ghidului online
Clauze contractuale standard pentru contractele de supervizare,
proiectare și management de contract
Profesionalizarea responsabililor de achiziții (funcționari publici sau
personal contractual ce acţionează în domeniul achizițiilor publice),
precum și stabilirea unui sistem de stimulente pentru specialiștii in
achiziții
Configurarea unei unități de achiziții centralizate în cadrul
Ministerului de Finanțe (obligatorie pentru bunurile selectate pentru
administrația centrală)
Proceduri interne, metodologii, norme de organizare și funcționare
Introducerea achiziţiilor centralizate pentru un set limitat de achiziţii
prioritare (de la 3 la 5)
Achiziţia centralizată complet funcţională
Utilizarea unităţilor centralizate de achiziții publice (UCA) de către
autoritățile contractante din cadrul unei administrații sau de către
autoritățile contractante dintr-o zonă geografică
Sporirea capacității autorităților contractante în utilizarea
procedurilor on-line
Planificarea tranziției la trecerea integrală la procedurile de achiziţii
online (e-procurement)
Reducerea asimetriilor informaționale - Configurarea de platforme
(forumuri) de cumpărare
Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru a evalua oportunitatea
listei operatorilor economici autorizați,ca proiect pilot pentru
sectorul construcţiei de drumuri şi autostrăzi
Clarificarea situaţiei Ordonanţei de Urgenţă nr 51/2014 privind
garanţia de bună conduită (prin aprobarea Legii de aborgare a
Ordonanţei de Urgenţă nr 51 / 2014 de catre Parlament)
Instituirea mecanismului intern pentru creşterea predictibilităţii la
nivel de CNSC
Dezvoltarea bazei de date a CNSC (deciziile) pentru a asigura un
acces uşor la jurisprudenţa CNSC
Stabilirea de intâlniri trimestriale intre CNSC, Curtea de Apel si
Consiliul Superior al Magistraturii
Stabilirea completelor specializate pentru achiziţii publice (instanţe
de apel)
Protocolul de instruire pentru judecători în instanţele specializate
Sesiuni de training
34

35

36

5. Ajutoare de stat - Existența unor măsuri de aplicare eficace a normelor Uniunii
din domeniul ajutoarelor de stat în ceea ce privește fondurile ESI.
Parțial îndeplinită
6. Legislația de mediu privind evaluarea impactului asupra mediului (Environmental
Impact Assessment - EIA) și evaluarea strategică de mediu (Strategic Environmental
Assessment - SEA) - Existența unor măsuri de aplicare eficace a legislației Uniunii din
domeniul mediului referitoare la EIA și SEA.
Parțial îndeplinită

7. Sistemele statistice și indicatorii de rezultat - Existența unei baze statistice
necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor.
Existența unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor
care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite,
monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și efectuarea
evaluării impactului.
Parțial îndeplinită

Elaborarea unei baze de date care permite verificarea ex ante a
eligibilităţii beneficiarilor pentru acordarea ajutoarelor de
stat/ajutoarelor de minimis.

Resp.
CNADNR
ANAR
Curtea de
Conturi

Iulie 2016

MMMAP

Ianuarie 2016

ANAP

Iunie 2016

Curtea de
Conturi

Decembrie
2015
Decembrie
2015
Decembrie
2015

MFP

ANAP

Decembrie
2016
Iulie 2016
Decembrie
2016
Decembrie
2017
Octombrie 2016

Aprilie 2016
Decembrie
2016
Decembrie
2016

MFP

ANAP
MFP
si
ministerel
e de linie
AADR
ANAP
ANAP

Decembrie
2016

ANAP

Decembrie
2015

ANAP

februarie 2016
februarie 2016

CNSC

Februarie 2016
Februarie 2016
Martie 2016
Decembrie
2016
31.12.2015

Punerea în aplicare a Strategiei și a Planului EIA/SEA; elaborare
ghiduri
Aprobarea ghidurilor Jaspers prin ordin de ministru și formarea
decembrie 2016
personalului autorităților de mediu (ANPM, ARBDD, APM-uri) în
sesiunile de instruire ale celor 2 etape din primul ciclu, care sunt
elaborate în cadrul Strategiei și Planului dezvoltate de Jaspers
Elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare a indicatorilor
financiari și fizici ai PO, care vor conține informații privind
organismele responsabile pentru colectarea datelor, resursele
umane dedicate, termenele de colectare a datelor, conținutul
datelor și modalitățile de procesare a acestora.
Adaptarea SMIS/MySMIS la cerințele Regulamentului Delegat (UE)
nr. 480/2014
decembrie 2016
Elaborarea și aprobarea în CM a Strategiei de Comunicare, care va
include măsurile pentru publicarea și punerea la dispoziția publicului
a datelor agregate.
Definirea unei secțiuni pe site-ul MFE dedicate publicării Rapoartelor
Anuale de Implementare POCU
Elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare a indicatorilor
de program, indicatorilor financiari și fizici ai PO

CSM

CC

MMAP

AM/MFE

3

