INVENTARUL PRINCIPALELOR STRATEGII SECTORIALE PENTRU PERIOADA 2014‐2020 ÎN ROMÂNIA

Data
Nivel de
Proiect
Termeni
aprobării
decizie
interme
de
diar
Referinţă
aprobaţi
Îmbunătăţirea capitalului uman prin creşterea ocupării şi îmbunătăţirea incluziunii sociale şi politici educaţionale
Documentul strategic

1

2.

Instituţie
responsabilă

Strategia Naţională pentru
Ocupare în perspectiva 2020

MMFPSPV

Strategia
Naţională
de
Reducere a Sărăciei 2014‐
2020

MMFPSPV

NA

Trim I 2013

Trim II 2013

Hotărâre
Guvern

de

Trim
2013

Trim III 2013

Hotărâre
Guvern

de

Strategia
este
elaborată la
nivel
instituţional

Termeni de
Referinţă
elaboraţi

II

Scurtă descriere

Acest document strategic va asigura o coordonare mai
bună a priorităţilor politicilor privind ocuparea, luând în
considerare obiectivele Strategiei Europa 2020.
Principalul obiectiv al strategiei este acela de a asigura
un nivel durabil al ocupării în România, susţinută de
competitivitate economică, incluziune socială şi
dezvoltare durabilă.
Ţinta cheie 2020: 70% rata ocupării pentru categoria de
vârstă 20‐64 ani.
Strategia include obiective şi măsuri specifice menite să
integreze pe piaţa muncii a categoriilor ce
experimentează dificultăţi în ocupare (tineri, persoane
vârstnice, persoane cu dizabilităţi, şomeri pe termen
lung, Roma etc).
Intervenţiile vor viza atât creşterea ocupării prin
îmbunătăţirea aptitudinilor forţei de muncă şi a corelării
acestora cu nevoile de pe piaţa muncii, cât şi
identificarea investiţiilor în cursuri vocaţionale de
calitate în perioada 2014‐202, care vor fi finanţate din
fonduri naţionale şi structurale.
Strategia va include sistemul de monitorizare şi de
implementare şi un Plan de Acţiune.
Strategia are scopul de a reduce sărăcia printr‐o
incluziune activă pe piața muncii a persoanelor
marginalizate. Această strategie va constitui principalul
cadru strategic în domeniul incluziunii sociale și a
reducerii sărăciei, elaborând obiectivele și principalele
acțiuni prioritare până în 2020.
Vor fi elaborate Planuri de Acțiune separate în domeniul
incluziunii sociale și combaterea sărăciei în ceea ce
privește serviciile sociale, protecția persoanelor vârstnice
și îmbătrânirea activă, protecția copiilor și protecția
persoanelor cu dizabilități.
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3.

Plan de Acțiune al Strategiei
pentru incluziunea cetățenilor
români
aparținând
minorității Roma pentru
perioada 2012‐2020

Termeni
de
Referinţă
aprobaţi

Proiect
interme
diar

Planul
de
Acțiune se
(în cooperare cu va baza pe
MMFPSPV și ANR) un ”Studiu
al
Diagnosticul
ui și Politică
pentru
susținerea
intagrării
populației
Roma”,
realizat de
către BM.

Proiectul
studiului
va
fi
disponibil
în luna a
treia și a
cincea lună
după
semnarea
acordului
de servicii.

Instituţie
responsabilă

SGG

Data
aprobării

Nivel de
decizie

Scurtă descriere

Planul de Acțiune va cuprinde măsuri privind întărirea
mecanismului de monitorizare și implementare a
Strategiei Guvernului României pentru incluziunea
cetățenilor români aparținând minorității Roma pentru
perioada 2012‐2020 și coordonarea, la nivel
guvernamental, a tuturor fondurilor disponibile din surse
de finanțare diferite (buget de stat, fonduri europene,
etc.) pentru măsuri ce promovează incluziunea socială a
Romilor.

Acordul de
servicii este
în curs de
aprobare.
4.

Strategia pentru
2014‐2020

Sănătate

5.

Strategia pentru Reducerea
Părăsirii Timpurii a Școlii

MS

Strategia
este în curs
de
elaborare
într‐un larg
cadru
partenerial.

Trim.
2013

III

Trim.
2013

IV

Hotărâre
Guvern

de

MEN

Trim I 2013

Trim.
2013

IV

Trim. IV 2013

Hotărâre
Guvern

de

Obiectivul general al strategiei este de a facilita accesul
la servicii de sănătate mai bune și mai sigure, în special
pentru grupurile vulnerabile
Strategia va acoperi patru piloni:
 Infrastructura de sănătate,
 Tehnologii ale informației în sănătate ‐ e‐Sănătate,
 Cercetare extensivă în domeniul sănătății,
 Servicii de sănătate publică și asistență medicală.
Având în vedere că România are cea mai mare rată a
părăsirii timpurii a școlii comparativ cu media UE, este
necesar să se asigure cadrul legislativ pentru a preveni și
reduce numărul celor ce părăsesc școala.
Măsurile stipulate în strategie au ca obiectiv promovarea
și susținerea integrării/reintegrării în sistemul
educațional.
Strategia va include, de asemenea, un sistem eficient
pentru colectarea și analiza datelor și informațiilor
privind toate aspectele sistemului educațional.
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diar

Data
aprobării

Nivel de
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Scurtă descriere

6.

Cadrul
strategic
educația terțiară

pentru

MEN

Trim. I 2013

Trim.
2013

III

Trim. IV 2013

Hotărâre
Guvern

de

Cadrul strategic pentru educația terțiară va stabili
principalele obiective și măsuri necesare pentru
creșterea calității, eficienței și accesibilității sistemului
educației terțiare și pentru creșterea ratelor de
absolvire.

7.

Strategia Națională pentru
Învățarea pe tot Parcursul
Vieții

MEN

Trim. I 2013

Trim.
2013

III

Trim. IV 2013

Hotărâre
Guvern

de

Strategia are drept obiectiv crearea cadrului strategic
pentru a încuraja și crește participarea la educația pe tot
parcursul vieții.

8.

Strategia pentru Dezvoltarea
Infrastructurii Educaționale

MEN

Trim. I 2013

Trim.
2013

III

Trim. IV 2013

Hotărâre
Guvern

de

Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale
presupune elaborarea unei hărți a infrastructurii
educaționale și de pregătire profesională.

Termenii de
Referință
sunt
deja
aprobați,
proiectul de
AT fiind în
implementa
re
din
aprilie 2012

August
2013,
prima
propunere
pentru
portofoliul
de
proiecte

Trim. IV 2013

Hotărâre
de
Guvern/ Lege

Master Planul General pentru Transport (MPGT) va avea
ca obiective:
 Dezvoltarea Modelului Național de Transport și a
bazelor de date necesare,
 Elaborarea previziunilor privind fluxurile de trafic
pentru toate tipurile de transport,
 Identificarea și prioritizarea măsurilor politicii în
domeniul transportului și proiectelor de investiții în
transport,
 Analiza socio‐financiară la nivel de program,
 Elborarea strategiei de dezvoltare a sistemului
național de transport,
 Elaborarea SEA.
MPGT va cuprinde, de asemenea, Planului de
Monitorizare și Implementare care va asigura
operaționalizarea acestuia.

Hotărâre
Guvern

Strategia Națională pentru Agenda Digitală va asigura
abordarea orizontală pentru creșterea digitală în
România, asigurând o viziune strategică națională unică
ce va sumariza toate strategiile sectoriale și planurile
naționale specifice pentru prioritățile sectorului.

Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creștere și ocupare
9.

Master Planuri
pentru Transport

Generale

MT
DPIIS (participant)

10.

Planuri de mobilitate urbană

MDRAP

Trim. I 2013

Trim.
2014

I

11.

Strategia Națională pentru
Agenda
Națională
a
României

MSI

Strategia
este
elaborată la
nivel
instituțional

Trim.
2013

II

Trim. II 2014
de

3

Documentul strategic

Instituţie
responsabilă

Termeni
de
Referinţă
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interme
diar
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Nivel de
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Strategia va acoperi următoarele zone:
 E‐guvernare, interoperabilitate, cloud computing,
media socială,
 TIC pentru educație, sănătate și cultură,
 E‐comerț, TIC și cercetare‐dezvoltare‐inovare:
promovarea unor mecanisme de e‐comerț, m‐
comerț, m‐wallet și NFC moderne; inițierea
programelor de cercetare‐inovare în TIC; asigurarea
mecanismelor clusterelor de inovare și a polilor de
competitivitate
pentru
creștere
regională
(specializare inteligentă);
 Infrastructura de bandă largă și servicii digitale.

Promovarea competitivității economice și a dezvoltării locale
12.

Strategia Națională pentru
Cercetare,
Dezvoltare
Tehnologică și Inovare

MEN

Proiect în
curs
de
implementa
re
din
decembrie
2012
(finanțat de
la bugetul
de stat)

Trim.
2013

13.

Analiza și Evidența pieței
CDTI în România

MEN

Trim.
2012

14.

Strategia
Națională
Competitivitate

ME

Termenii de
Referință
vor fi lansați
în vederea

de

IV

III

Trim. IV 2013

Hotărâre
Guvern

ianuarie
2013

februarie
2013

MEN

June 2013

IIQ 2014

Hotărâre
Guvern

de

Strategia va concentra resursele pe un număr limitat de
priorități în CDTI, cu accent pe acele zone în care
România și regiunile românești au avantaje competitive.
Strategia va acoperi componente dedicate specializare
inteligentă, cu accent pe sectoarele naționale de
excelență și pe acele sectoare cu potențial de creștere
bazate de CDI, ce vor fi identificate în paralel cu asistență
JASPERS. Astfel, Strategia pentru CDTI va fi dezvoltată ca
parte a Strategiei Naționale privind Competitivitatea.
Strategia va acoperi, de asemenea, măsurile necesare
pentru stimularea inestițiilor private în CDTI.
În contextul elaborării strategiei vor fi, de asemenea,
stabilite:
 Planul Național pentru CDI 2014‐2020
 Lista priorităților de investiții ce vor fi finanțate din
fonduri europene structurale şi de investiţii (ESI) în
perioada 2014‐2020.
Prin intermediul acestor două instrumente de
implementare se va asigura cadrul financiar multi‐anual
pentru implementarea priorităților strategice.
Analiza va identifica sectoarele naționale cu avantaje
competitive și potențial de creștere bazate pe CDI.

de

Strategia Națională de Competitivitate va asigura o
abordare comprehensivă și orizontală în ceea ce privește
politicile
de
dezvoltare
în
următoarele
sectoare:industrie, IMMuri, mediul de afaceri, astfel
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Instituţie
responsabilă

Termeni
de
Referinţă
aprobaţi

Proiect
interme
diar

Data
aprobării

Nivel de
decizie

obținerii
sprijinului
Băncii
Mondiale

15.

16.

Strategia pentru dezvoltarea
agriculturii pe termen mediu
și lung ‐2020‐2030
Planul Strategic Național
Multianual privind
Acvacultura

MADR

MMSC /
MADR

Termenii de
Referință
sunt în curs
de
elaborare

Trim.
2013

I

Trim. II 2013

Hotărâre
Guvern

de

Trim.
2013

III

Trim. IV 2013

Hotărâre
Guvern

de

Scurtă descriere

încât viitoarele priorități de investiții să se concentreze în
acele zone în care România are avantaje competitive.
În acest sens, strategia va aborda următoarele
arii/aspecte:
 Competitivitatea industrială și performanța CDI
 Competitivitatea cluster‐elor și rețelelor de cluster‐e
și specializarea smart a regiunilor
 Integrarea IMMurilor în lanțurile de valoare și cluster‐
e
 Eco‐inovare și industri verzi (un cadru integrat pentru
susținerea ecologizării industriilor)
 Industrii creative competitive
1
 Susținerea preluării KET (Key enabling technologies)
ca și componentă importantă a strategiei de
specializare inteligentă – semiconductori, materiale
avansate, fotonică și nanotehnologii
 Mediu de afaceri propice inovării pentru
întreprinderi, în special IMMuri
 Competitivitatea comerțului
 Mediu de afaceri reglementat
 Studii de caz sectoriale
Prin această Strategie va fi stabilită viziunea atât pentru
pilonul unu, cât și pentru pilonul doi și liniile strategice în
domeniu.
Planul Strategic se va baza pe datele furnizate de studiul
de piață a sectorului, ca și pe legislația europeană în
domeniu.
Planul Strategic Național Multianual se concentrează în
special pe următoarele aspecte:
 Simplificarea administrativă, în special pentru
evaluări, studii de impact și licențe;
 Securitatea juridică a operatorilor în sectorul
acvaculturii, în ceea ce privește accesul la ape și
spațiu;
 Stabilirea unor indicatori pentru sustenabilitate
ecologică, economică și socială;
 Evaluarea altor posibile efecte transnaționale asupra

1

Electronica micro și nano, nanotechnologia, fotonica, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de manufacturare avansate au fost identificate, de către Comisia
Europeană în Comunicarea din 2009, ca fiind “key enabling technologies“ la nivel european
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statelor vecine.

Optimizarea utilizării și protecției surselor naturale și valorilor culturale
17.

Strategia
Energetică
a
României 2007‐2020 (în curs
de revizuire)

ME

NA

18.

Strategia Națională privind
Schimbările Climatice 2013 ‐
2020

MMSC

NA

19.

Adoptarea
Planului
de
Acțiune (încorporat în Planul
de
Acțiune
privind
Schimbările Climatice)

MMSC

20.

Strategia Națională privind
Managementul Deșeurilor

MMSC

NA

NA

Hotărâre
Guvern

de

Trim. I 2013

Hotărâre
Guvern

de

Trim. II 2013

Hotărâre
Guvern

de

Strategia este în curs de revizuire pentru perioada 2007‐
2020 și transpune Directiva 2006/32/EC privind eficiența
utilizării finale a energiei și serviciile în domeniul
energiei. Strategia va avea componente dedicate
eficienței energetice ăn industrie, transport și consumul
public și rezidențial, precum și o secțiune dedicată
energiei regenerabile.
Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013‐
2020 a fost finalizată și va fi promovată prin Hotărâre de
Guvern în februarie‐martie 2013. Strategia Națională va
fi completată prin adoptarea unui Plan de Acțiune.
Adoptarea Planului de Acțiune va include măsuri,
standarde și domenii specifice pentru proiecte legate de
adoptare, inclusiv măsurile ce vor fi finanțate din
fondurile structurale în 2014‐2020. Ministerul Mediului
va fi ajutat în acest proces de o asistență tehnică
furnizată de Banca Mondială și finanțată prin POAT.
Strategia Națională privind Managementul Deșeurilor a
fost elaborată pentru perioada 2003‐2013, și va fi
revizuită periodic la fiecare cinci ani conform Directivei
2008/98/EC.
Strategia Națională privind Managementul Deșeurilor
este în curs de revizuire, în conformitate cu noile
cerințe/proceduri europene, în prezent fiind în
procedură SEA. A fost finalizat proiectul strategiei și
elaborarea raportului de mediu, conform HG nr.
1076/2004 privind elaborarea procedurii de evaluare de
mediu a anumitor planuri și programe.

21.

Planul
Național
privind
Managementul Deșeurilor

MMSC

Martie 2013

2014

Hotărâre
Guvern

de

Planul Național privind Managementul Deșeurilor a fost
elaborat pentru perioada 2003‐2013 și va fi revizuită
periodic la fiecare cinci ani conform Directivei
2008/98/EC și Legii nr. 211/2011 privind managementul
deșeurilor care transpune Directiva privind cadrul
deșeurilor.
În prezent, este în curs de pregătire documentația
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Nivel de
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Scurtă descriere

pentru achiziționarea unui consultant ce va elabora
Planul.

Modernizarea și întărirea administrației naționale și a sistemului juridic
22.

Strategia privind întărirea
capacității administrative

MDRAP

NA

SGG

Trim.
2013

I

Trim. II 2013

Hotărâre
Guvern

de

În principal, Strategia va acoperi următoarele priorități:
 Creșterea eficienței administrației publice locale și
reducerea disparităților de dezvoltare la nivel local,
 Întărirea capacității administrative,
 Întărirea procesului de luare a deciziei și creșterea
calității actelor normative,
 Creșterea calității serviciilor publice și îmbunătățirea
accesului populației la serviciile publice.

Condiționalități orizontale
23.

24.

Existența
aranjamentelor
pentru aplicarea eficace a
legislației UE privind ajutorul
de stat în domeniul fondurilor
ESI
–
Monitorizarea
sistematică a cheltuielilor de
ajutor de stat
Existența
aranjamentelor
pentru aplicarea eficace a
legislației europene privind
EIA și SEA

CC

NA

Legislația va fi amendată astfel încât controalele să poată
fi realizate de către Consiliul Concurenței împreună cu
autoritățile ce acordă ajutor de stat.
Este în curs de elaborare o bază de date pentru
monitorizarea ajutorului de stat pentru a se evita
acumulările.

MMSC

NA

Realizat

Aranjamente pentru aplicarea eficace a Directivelor
privind EIA și SEA.

Trim. IV 2013

Aranjamente pentru training și diseminarea informațiilor
pentru personalul implicat în implementarea Directivelor
privind EIA și SEA:
Dezvoltarea unui plan de trainig pentru 2014‐2020 pe
baza unor instrumente standard ce vor fi adaptate
nevoilor și cerințele României – cu asistență JASPERS.

Trim. I 2014

Aranjamente pentru a
administrativă suficientă:

asigura

o

capacitate

Asistența JASPERS care furnizează training va oferi sfaturi
și termeni pentru asigurarea unei capacități
administrative adecvate. Recomandările vor fi
completate de către MMSC pe baza experienței.

*Planurile de acțiune individuale pentru condiționalitățile ex‐ante (sectoriale și orizontale) vor fi discutate în cadrul dialogului informal, la momentul la care vor fi
disponibile.
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Abrevieri:
MMSC: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
MDRAP: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
SGG: Secretariatul General al Guvernului
ME: Ministerul Economiei
CC: Consiliul Concurenței
DPIIS: Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine
MADR: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
MEN: Ministerul Educației Naționale
MMFPSPV: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
MSI: Ministerul pentru Societatea Informațională
MS: Ministerul Sănătății
ANR: Agenția Națională pentru Romi
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