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25309/DC/14.03.2022

Către: G4Media.ro

În atenția: Doamnei Ioana Morovan

Email: ioana.morovan@g4media.ro

Ref. Răspuns solicitare de informații

Stimată doamnă Morovan,

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene cu nr. 25309/04.03.2022, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului Uniunii Europene de aprobare a
evaluării planului de Redresare și Reziliență al României, din 03.11.2021, România trebuie să
îndeplinească până la finele primului trimestru al anului 2022 următoarele ținte și jaloane:

1. Intrarea în vigoare a legii de aprobare a programului național „Prima conectare la apă și
canalizare”

Responsabil: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

În curs de realizare: O parte din descrierea Jalonului 2 din Anexa la CID a fost îndeplinită
urmare a intrării în vigoare a modificărilor aduse Legii serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 241/2006, în decembrie 2021.

Programul „Prima conectare la apă şi la canalizare” va fi cuprins în propunerea de buget a
Administrației Fondului pentru Mediu, ca structură de implementare a măsurii.

Bugetul Administrației Fondului pentru Mediu urmează a fi aprobat până la finalul lunii
martie a.c.

2. Instituirea instrumentului financiar („fondul”) și adoptarea politicii de investiții a fondului

Responsabil: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

În curs de realizare: În ședința de Guvern din data de 9 martie 2022 a fost adoptată
Hotărârea pentru aprobarea Contractului de finanţare între Guvernul României reprezentat
de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind
Fondul de fonduri de Capital de risc pentru Redresare din cadrul Planului naţional de
redresare şi rezilienţă al României, semnat Ia Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti
la 30 decembrie 2021 – vă rugăm să găsiți informații suplimentare în comunicatul de presă
MIPE publicat aici: https://mfe.gov.ro/pnrr-400-milioane-euro-capital-de-risc-pentru-
intreprinderile-autohtone/. Se lucrează la schemele aferente pentru implementarea
investiției.

3. Selectarea administratorului schemei

Responsabil: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

În curs de realizare:

Se analizează mai multe scenarii cu privire la selectarea administratorului schemei.
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De asemenea, se lucrează la definitivarea schemelor de ajutor de minimis pentru
implementarea investiției.

4. Toate zonele optime de destinație pentru organizațiile de management al destinației
(OMD-uri) din România au fost cartografiate

Responsabil: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

În curs de realizare: În data de 2 martie 2022, s-a transmis membrilor Grupului de lucru, în
vederea formulării de propuneri și observații, proiectul documentului “Cartografierea
destinațiilor optime” (Varianta 3), elaborat la nivelul Ministerului Antreprenoriatului și
Turismului.

Proiectul, consolidat cu observațiile primite, va fi analizat de membrii Grupului de lucru cu
ocazia întâlnirii din data de 9 martie 2022.

5. Plan de acțiune pentru utilizarea patrimoniului cultural în vederea sporirii competitivității
sectorului turismului din România

Responsabil: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene / Ministerul
Antreprenoriatului și Turismului / Ministerul Culturii

În curs de realizare: Au loc întâlniri periodice ale grupului de lucru pentru elaborarea
Planului de acțiune.

6. Situri care sunt incluse în rutele culturale

Responsabil: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

În curs de realizare: A fost aprobat în data de 14 februarie 2022 HG pentru înființarea,
organizarea și funcționarea Comitetului Interministerial pentru programul România atractivă.

A fost aprobată și publicată pe site-ul MIPE, Metodologia aferentă procedurii de selecție
pentru identificarea obiectivelor aferente celor 12 rute culturale, precum și Fisa pentru
propunerile de obiectiv

7. Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare privind cicloturismul

Responsabil: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

În lucru la nivelul MDLPA. Proiectul de HG privind cicloturismul a fost finalizat și a fost
demarată etapa de consultare publică în 28.02.2022. MIPE a realizat comentarii cu privire la
proiectul de HG și a solicitat demararea etapei de consultare cu CE asupra îndeplinirii
jalonului asociat.

8. Instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea și renovarea integrată
energetică și din punctul de vedere al eficienței (consolidare seismică și eficiență
energetică) a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Responsabil: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

În curs de realizare: Ghidurile au fost lansate în consultare pe site-ul MDLPA, au fost trimise
la structurile asociative ale autorităților locale, la MIPE pentru analiza proprie si pentru
transmitere la COM spre punct de vedere.
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Schema de ajutor de stat/ minimis pentru proprietarii spațiilor cu altă destinație decât cea
de locuință a fost transmisă spre comentarii la Consiliul Concurenței.

Au fost primite observații de la CE și a fost realizată o întâlnire pentru discutarea
comentariilor CE asupra eligibilității activității de repare a boilerelor. MIPE a furnizat
comentarii pe ghidul cu eficiența energetică în clădiri multifamiliale solicitând includerea
observațiilor comune în toate ghidurile aferente C5.

9. Instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea și renovarea integrată în
scopul asigurării eficienței energetice (consolidare seismică și eficiență energetică)
pentru clădiri publice

Responsabil: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

În curs de realizare: Ghidurile au fost lansate in consultare pe siteul MDLPA, au fost trimise
la structurile asociative ale autoritatilor locale, la MIPE pentru analiza proprie si pentru
transmitere la COM spre punct de vedere. MIPE a transmis comentarii pe ghidul privind
eficiența energetică în clădiri publice, solicitând includerea observațiilor comune în toate
ghidurile aferente C5.

10.Lansarea unei proceduri de ofertare pentru proiecte de producție de energie din surse
regenerabile (energie eoliană și solară)

Responsabil: Ministerul Energiei

În curs de realizare: Pentru această măsură s-au elaborat 2 Ghiduri specifice, respectiv două
scheme de ajutor de stat: o schemă notificată la Comisia Europeană și o schemă exceptată de
la notificare, ce va fi aprobată la nivelul Consiliului Concurenței și vor fi lansate două apeluri
competitive.

Versiunile draft pentru ambele ghiduri specifice și scheme de ajutor de stat au fost publicate
spre consultare publică și transmise spre analiză către SG RECOVER.

DG COMP a transmis prima serie de clarificări cu privire la pre-notificarea transmisă, iar
Ministerul Energiei a furnizat o serie de răspunsuri la aceasta.

11.Intrarea în vigoare a legislației și a normelor de aplicare privind sistemul de tichete
pentru lucrătorii casnici

Responsabil: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

În curs de realizare: Proiectul de lege este în avizare interinstituțională.

S-a transmis adresă către Guvern pentru a fi transmisă Parlamentului spre dezbatere în
procedura de urgență.

12.Finalizarea analizei opțiunilor privind arhitectura cloud-ului guvernamental

Responsabil: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

În curs de realizare: A fost elaborat și diseminat un chestionar privind sistemele de informare
existente și resursele necesare pentru ITC.

În prezent se procedează la centralizarea răspunsurilor și analiza datelor urmând a fi
finalizată o propunere de redimensionare a Governmental Cloud, urmată de o consultare de
piață privind implementarea soluțiilor (IAAS, PAAS, SAAS, Cyber security).
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Analiza opțiunilor pentru arhitectura Governmental Cloud, inclusiv modele europene pentru
Governmental Cloud vor fi finalizate la sfârșitul lunii martie.

13.Intrarea în vigoare a metodologiilor și a procedurilor de îmbunătățire a raționamentului în
materie de politici publice și a planificării și simplificării administrative

Responsabil: Secretariatul General al Guvernului

1.Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea metodologiei de elaborare, implementare,
monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale;

Măsuri întreprinse: proiectul de act normativ consolidat a fost aprobat la nivelul SGG și a
intrat pe circuitul de avizare inter-instituțional. Documentele vor fi trimise spre consultare
Comisiei Europene.

2.Adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea metodologiei de elaborare, monitorizare și
raportare a Planurilor Strategice Instituționale și a programelor bugetare;

Măsuri întreprinse: proiectul de act normativ consolidat a fost aprobat la nivelul SGG și a
intrat pe circuitul de avizare inter-instituțional. Documentele vor fi trimise spre consultare
COM.

3.Adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului
documentelor de politici publice și a proiectelor de acte normative, inclusiv metodologia
„One In One Out”;

Măsuri întreprinse: proiectul de act normativ si nota de fundamentare au fost elaborate și
trimise spre analiză structurilor interne din cadrul SGG. Acesta urmează să intre în procedura
de avizare interministerială.

14.Intrarea în vigoare a unui act legislativ de operaționalizare a unei structuri care să asigure
implementarea unui mecanism eficace de control al calității în materie de reglementare

Responsabil: Secretariatul General al Guvernului

În curs de realizare: A fost elaborat un proiect de HG comun pentru J401 (3) și J404.
Proiectul a fost trimis pentru consultare publică și interministerială, urmând să intre în
procedură de avizare.

15.Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de aprobare a strategiei de dezvoltare a
sistemului judiciar 20222025

Responsabil: Ministerul Justiției

În curs de realizare: Metodologia de elaborare, implementare și monitorizare a Strategiei de
dezvoltare a sistemului judiciar a fost aprobată de Ministrul Justiției în iunie 2021.

Analiza prealabilă elaborării noului document strategic pentru sistemul judiciar a fost
finalizată în ianuarie 2022. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției și include și
propunerile Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM), Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ).

Proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 și al Planului de acțiuni
aferent a fost elaborat la nivelul MJ și transmis pentru observații și completări la CSM, PICCJ
și ÎCCJ.
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Urmare a integrării observațiilor primite, proiectul de HG va fi transmis spre avizare
interinstituțională și aprobarea în ședință de guvern.

16.Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor

Responsabil: Ministerul Justiției

În curs de realizare:

Proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public a fost transmis SGG pentru a
fi înscris pe ordinea de zi a ședinței de Guvern.

17.Intrarea în vigoare a modificării legislației naționale privind căile de atac (Legea nr.
101/2016)

Responsabil: Agenția Națională a Achizițiilor publice

Îndeplinit: Legea nr. 101/2016

18.Lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe
digitale”

Responsabil: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

În curs de realizare:

Draft-ul Schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea / recalificarea angajaților din
societăți se află în stadiu avansat de lucru cu Consiliul Concurenței.

19.Intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea contribuabililor persoane juridice în
SPV (Spațiu Privat Virtual)

Responsabil: Ministerul Finanțelor

Finalizat, prin aprobarea Ordonanței nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale.

20.Operaționalizarea / aprobarea Planului comun de acțiune al Agenției Naționale de
Administrare Fiscală și al Inspecției Muncii pentru prevenirea și limitarea fenomenului de
evaziune a muncii la gri/la negru

Responsabil: Ministerul Finanțelor

Finalizat: Grupul de Lucru pentru elaborarea și operaționalizarea Planului Comun de Acțiuni
(ANAF și Inspecția Muncii) a fost înființat prin OPANAF nr. 1663/2021.

A fost elaborat Protocolul de Cooperare între ANAF și Inspectoratul Muncii, necesar pentru
elaborarea și aprobarea Planului Comun de Acțiune operațional și transmis COM spre
consultare.

Planul comun de acțiune privind organizarea controalelor fiscale în cooperare cu Inspectoratul
Muncii a fost aprobat de conducerea ANAF și Inspectoratul de Muncă la data de 17.02.2022 și
transmis COM spre consultare.

21.Unități de învățământ cărora li s-a acordat un grant (lotul 1)

Responsabil: Ministerul Educației

În curs de realizare: S-a publicat Ghidul Solicitantului pe site-ul ministerului, la 01.03.2022
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22.Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pentru a se asigura
sustenabilitatea pensiilor din cadrul pilonului 2

Responsabil: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

În curs de realizare: În prezent, proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului a fost
aprobat intern în cadrul MMSS și urmează să fie demarată procedura de aprobare externă.
Obiectul ordonanței este acela de a asigura sustenabilitatea pilonului II de pensii, prin
majorarea contribuțiilor cu un punct procentual de la 3,75%, care este în prezent până la
4,75% în 2024.

Sunt în curs de desfășurare o serie de măsuri de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
(ASF), care urmăresc să răspundă fiecărui obiectiv specific stabilit în CID.

23.Intrarea în vigoare a Ordinului ministerial (MO) pentru asigurarea standardelor pentru
dotarea școlilor cu echipamente tehnologice și resurse în scopuri educaționale online și
pentru a asigura un impact durabil al investițiilor propuse

Responsabil: Ministerul Educației

În curs de realizare: MEDU a constituit grupuri de lucru pentru îndeplinirea la timp a acestui
milestone. Pe 28 decembrie Guvernul României a aprobat un memorandum pentru
desemnarea unui coordonator național pentru educație și competențe digitale.

Proiectele de ordin se transmit către serviciile COM.

24.Semnarea contractului de asistență tehnică pentru elaborarea Planului de măsuri de
reformare a guvernanței, inclusiv a programului de formare și îndrumare pentru manageri
și inspectori

Responsabil: Ministerul Educației

În curs de realizare: Se va finaliza proiectul contractului de asistență tehnică cu Banca
Mondială care va include o componentă pentru reforma guvernanței.

Vă mulțumim pentru solicitare,

Echipa de comunicare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
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