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FIȘĂ DE REFORME ȘI INVESTIȚII 
Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 

Titlul intervenţiei ce urmează a fi inclusă în PNRR 

1. Problema identificată 

1.1 
Descrierea problemei sistemice care necesită o intervenţie 
și situaţia la momentul curent 

Se va descrie problema identificată. Se recomandă exemplificare prin date INS/Eurostat/OCDE și 
comparaţii cu media europeană. Au existat politici publice în domeniu? Care a fost impactul lor? 
Ce recomandări se pot face? 
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2.  Recomandările Uniunii Europene din cadrul Semestrului 
European 

2.1  Probleme menţionate în Raportul de ţară din 20201 

Da       Nu           
Detalii despre probleme identificate. 

2.2 Recomandările specifice de ţară din 2019 și/sau din 20202 

Da Nu 
Detalii despre probleme identificate. 

2.3 Obiectivul de dezvoltare durabilă vizat3

Fără sărăcie Inegalităţi reduse 

Foamete “zero” Orașe și comunităţi durabile 

Sănătate și bunăstare Consum și producţie responsabile 

Educaţie de calitate Acţiune climatică 

Egalitate de gen Viaţa acvatică 

Apă curată și sanitaţie Viaţa terestră 

Energie curată și la preţuri accesibile Pace, justiţie și instituţii eficiente 

1 Raportul de țară din 2020 este disponibil aici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020‐
european_semester_country‐report‐romania_ro.pdf 
2 Recomandările specifice de țară din 2019 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8442-2020-
COR-1/ro/pdf  iar cele din 2020 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐
8442‐2020‐COR‐1/ro/pdf  
3 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Muncă decentă și creștere economică Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Industrie, inovaţie și infrastructură 

3 Descrierea reformei și a investiţiilor aferente

3.1 Instituţia responsabilă de reformă

Instituția care va avea responsabilitatea realizării reformei, monitorizarea și raportarea 
țintelor/obiectivelor de etapă. Se vor menționa și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.2 Beneficiarii finali ai intervenţiei

Entitățile publice și/sau private care vor fi beneficiarii finali ai proiectului. Se vor menționa 
și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.3 Costul total al intervenţiei, perioada de implementare 
/raportare și metodologia de estimare a costurilor

Costuri (euro) 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

TOTAL 

Se va detalia și metodologia de estimare a costurilor. 
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3.4 Descrierea intervenţiei în detaliu

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.5  Detalii despre maturitatea intervenţiei și modul în care se 
asigură implementarea integrală până în 2026 

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.6 Modul în care intervenţia va sprijini îmbunătăţirea  
cadrului de implicare a partenerilor sociali și economici 

3.7 Contribuţia la una/mai multe dintre iniţiativele emblematice 
descrise de UE4 

DA NU 

Accelerarea

Renovarea

Reîncărcarea și realimentarea 

Conectarea

Modernizarea

Dezvoltarea

Recalificarea și 
perfecţionarea 

3.8 Contribuţia la componenta verde a PNRR

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta verde și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa IIA la Regulament5 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.9  Contribuţia la componenta digitală a PNRR 

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta digitală și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa III la Regulament 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.10  Implicaţiile din punct de vedere al ajutorului de stat 
Fără implicaţii Acoperit de

Regulamentul de 
exceptare (GBER) 

Schemă actuală 
aprobată 

Notificare către 
Comisia Europeană 
necesară 

4 Cele șapte inițiative (‘Flagships’) sunt descrise în Comunicarea Comisiei: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en 
5 Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență este disponibil aici:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2020-REV-1/ro/pdf 
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3.11  Modul de respectare al principiului "Do No Significant Harm" 
în cadrul intervenţiei propuse 

Se va menționa cum sunt respectate regulile acestui principiu, în baza Regulamentului UE 
852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile6 

3.12 Ținte (Targets) - indicatori cantitativi)

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor7 

6 Acest Regulament este disponibil aici: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN 
7 Un ‘target’ reprezintă o realizare cantitativă a unui indicator agreat (numărul de kilometri de cale ferată construiți, numărul de metri 

pătrați ai clădirii renovate, numărul de beneficiari ai unui anumit sistem de investiții etc.). Alegerea acestor indicatori ar trebui să 
reflecte implementarea reformelor și investițiilor și, prin urmare, să fie operaționali. 
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3.13  Obiective de etapă (Milestones) - indicatori calitativi 

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor8 

3.14 Contribuţia la alte documente programatice ale UE

 Lb{¢L¢¦¤L!κhwD!bL½!¤L!κt9w{h!b! 

8 Un obiectiv de etapă (milestone) nu reflectă cantități, ci mai degrabă o realizare calitativă verificabilă în mod obiectiv (legislație 
adoptată,operaționalizare completă a sistemelor IT etc.) și detaliază conținutul și caracteristicile dorite.
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	Titlul Interventiei: Open budgets pentru România. Deschiderea sistemului bugetar ca premisă pentru asigurarea unui cadrul fiscal-bugetar responsabil.
	Descriere: 1 România deviază în mod repetat de la  aplicarea integrală a cadrului de responsabilitate fiscal-bugetar, deși acesta este prima și probabil cea mai importantă Recomandare specifică de țară (RST) făcută în cadrul Semestrului European. 2 În Recomandarea privind Programul național de reformă al României pentru 2019 și (COM(2019) 523 final), se notează că România nu ţine cont de prevederile înscrise în cadrul său fiscal-bugetar, că termenul legal de actualizare a strategiei fiscal-bugetare pe termen mediu este încălcat în mod repetat, că veniturile de care dispun autoritățile locale sunt lipsite de predictibilitate şi stabilitate.3 Simultan, se menționează că „nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește asigurarea unei mai mari previzibilități a procesului decizional”. Sunt remarcate şi inflația de ordonanțe de urgență şi slaba calitate a consultărilor publice. 4 România este momentan în proces de OECD Budget Review, proces în care inclusiv societatea civilă a fost consultată. Anterior, în 2019, OECD a realizat o evaluare care atrage atenția asupra nevoii de a continua reforma fiscal-bugetară, inclusiv din perspectiva tranziției către bugetare bazată pe performanță și pe programe. Suplimentar, țara noastră trebuie să adere și la  „Recommendation on Budgetary Governance”, instrument legal formal al OECD. Budget Principles (OECD) oferă de asemenea o viziune calitativă și cuprinzătoare asupra sistemului bugetar și asupra felului în care acesta trebuie să fie legat de alți piloni importanți din guvernanța publică modernă, incluzând integritatea, open data sau legăturile care trebuie realizate între bugetare și planificarea strategică. 5 Open Budget Survey (sub egida IPB) este un instrument independent prin care se evaluează modul în care autorirăţile cheltuie banii publici făcând apel la indicatori de transparenţă, participare a publicului şi supervizare bugetară. Funky Citizens este raportorul pentru România. OBS 2019 arată următoarele în cazul României: transparenţă - locul 25 din 117 țări măsurate, între Bulgaria și Ucraina, în scădere față de 2017, când avea 75/100 (un scor de 61 sau mai mult înseamnă că țara publică suficiente materiale care să sprijine o dezbatere publică informată despre buget); participare - 2/100, sub Ungaria și Moldova (care au 4), în scădere față de 2017, când avea 6/100. Acelaşi raport arată că Parlamentul oferă o supervizare limitată în faza de planificare a ciclului bugetar și supervizare slabă în etapa de execuție.
	Group3: Choice1
	ProblRT: Comisia subliniază nerespectarea cadrului fiscal-bugetar; implicarea limitată a partenerilor sociali; Guvernul adoptă iniţiative importante fără evaluări de impact sau consultări; procesul de descentralizare bugetară este lent, iar veniturile administraţiilor locale sunt lipsite de stabilitate şi previzibilitate. Suplimentar, „dezvoltarea unui cadru eficient pentru planificarea strategică și bugetară a stagnat” și că nu s-au mai înregistrat progrese din 2017 în revizuirea cadrului legislativ.
	Group1: Choice3
	ProblST: 2019:să asigure aplicarea integrală a cadrului fiscal-bugetar, inclusiv criterii de transparență, stabilitate, responsabilitate, echitate, eficiență; să se asigure că inițiativele legislative nu subminează securitatea juridică.  Recomandările se menţin în 2020, la care adăugăm: să îmbunătățească eficacitatea și calitatea administrației publice, precum și previzibilitatea procesului decizional, inclusiv prin implicarea adecvată a partenerilor sociali, atât la nivel local, cât și la nivel central.
	Check Box6: Yes
	Check Box7: Yes
	InstResp: SGG, MFP, MLPDA, Ministerul Economiei, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Fiscal, Asociaţia Municipiilor, Asociaţia Oraşelor, Asociaţia Consillilor Judeţene, Asociaţia Comunelor, plus parteneri din societatea civilă: Funky Citizens, Expert Forum.
	Beneficiari: - Instituțiile publice pot beneficia dintr-un cadru mai predictibil, transparent și participativ de management al finanțelor publice
- Cetățenii ar beneficia de pe urma unui cadru fiscal-bugetar deschis care oferă transparență, posibilitatea de a participa la stabilirea priorităților și o mai bună monitorizare 
- Mediul de afaceri ar beneficia de un cadru fiscal-bugetar predictibil și transparent, care oferă un climat bun pentru investiții

	2021: 511000.0
	2022: 1289000
	2023: 1999000
	2024: 1989000
	2025: 1934000
	2026: 881000
	Total: 8603000
	MetCost: Metoda de calculare a plecat de la bugetarea costurilor aferente pentru cele șase componente ale intervenției și mai ales resursele semnificative necesare. Detalierea este anexată la fişa intervenţiei.
	DescriereDetaliu: Deschiderea sistemului bugetar se înscrie în prioritățile PNRR legate de administrația publică, dar susține, prin efectele sale, și toate celelalte domenii prioritare. De asemenea, contribuie la atingerea tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de ONU şi contribuie la atingerea obiectivelor MRR (digitalizare, mediu) și la implementarea recomandărilor de țară.Principii: transparență (inclusiv open data) + oportunități de participare (inclusiv bugetare participativă) + oversight eficient (inclusiv implicare a legislativului)Transversal: bugetare bazată pe programe și pe performanță + bugetare orientată către SDGs. Măsura trebuie să fie corelată cu alte reforme și investiții în administrația publică, mai ales în ceea ce privește digitalizarea.Descriere: Creșterea predictibilității, eficienței, coerenței și responsabilității procesului decizional în domeniul fiscal-bugetar prin bugetarea deschisă. Bugetele deschise presupun transparență, implicarea și consultarea societății civile și partenerilor sociali, oportunități de evaluare și monitorizare reală din partea instituțiilor cu rol de supervizare şi se reflectă în toate etapele procesului bugetar, fiind incluse în managementul mai larg al finanțelor publice. Provocare: Lipsa de predictibilitate a procesului decizional și slaba implicare a stakeholderilor sunt elemente care se suprapun peste faptul că România deviază în mod repetat de la aplicarea integrală a cadrului de responsabilitate fiscal-bugetar, după cum arată în mod repetat Country Specific Recommendations and Country Reports (2019, 2020). Obiective: Scopul este de a implementa bugetarea deschisă ca element esențial pentru asigurarea responsabilității în domeniul fiscal-bugetar și limitarea impactului negativ pe care incertitudinea și lipsa de deschidere le au asupra cetățenilor și mediului de afaceri. Reforma are ca obiectiv secundar îndeplinirea standardelor pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a deveni membru al OECD.Itemi:1. Stabilirea și consolidarea unui task force la nivelul SGG/ Cancelariei care va fi responsabilă cu implementarea reformei și inițierea consultărilor cu stakeholderii din domeniu2. Evaluarea cadrului legislativ din domeniul finanțelor publice (pornind inclusiv de la rezultatele care sunt anticipate a veni curând pe Budget review de la OECD) astfel încât să existe un calendar clar și coerent pentru toate etapele procesului fiscal-bugetar, precum și o listă a documentelor ce trebuie publicate și supuse dezbaterii publice ori supervizării altor instituții 3. Sintetizarea și eficientizarea reglementărilor din domeniu și intervenție legislativă prin introducerea elementelor legate de bugetare deschisă ca inițiativă nouă sau ca o continuare a unor inițiative mai vechi mult amânate (Codul finanțelor publice). Se va obține astfel transpunerea standardelor de publicare și participare așa cum apar ele la nivelul organizațiilor internaționale guvernamentale sau non-guvernamentale (OECD, International Budget Partnership)4. Proceduri, instrumente și măsuri de creștere a capacității administrative de a asigura bugetarea deschisă la nivel central și local:4.1. Introducerea de termene și calendare asumate public pentru toate etapele procesului fiscal-bugetar4.2. Publicarea centralizată și fără fricțiuni de date deschise pentru toate etapele procesului bugetar (pre-budget statement/ strategia fiscal-bugetară, executive budget proposal/ proiectul de buget, enacted budget/ bugetul aprobat, in-year, quarterly, mid-year, annual review/ execuțiile bugetare lunare, trimestriale, semestriale, anuale, contul anual de execuție și audit report/ raportul de audit). Publicarea poate construi pe buna practică reprezentată de https://mfinante.gov.ro/transparenta-bugetara, extinzând sfera sa de cuprindere4.3. Training pentru ordonatorii principali de credite, la nivel de executiv și de legislativ/ oversight, atât la nivel central, cât și local4.4. Program de asistență tehnică de tip opt-in în parteneriat cu societatea civilă și partenerii sociali pentru deschiderea bugetelor locale pentru minim 10 autorități centrale și 100 autorități locale4.5. Sprijin pentru proiecte pilot de tip opt-in pentru I. bugetare participativă, II. bugetare pe bază de programe și bugetare pe bază de performanță, III. Bugetare pentru atingerea SDG la nivelul a 5 autorități centrale și 50 de autorități locale (nu neapărat concomitent)5. Dezvoltarea de mecanisme de raportare în parteneriat cu societatea civilă pentru a monitoriza respectarea planificării și calendarului fiscal-bugetar la nivel central și local (eventual pe modelul Platformelor de cooperare aferente Strategiei Naționale Anticorupție)6. Întărirea instituțiilor cu rol de oversight în procesul fiscal-bugetar prin asumarea unor programe și mecanisme coerente de consultare periodică (Consiliului Fiscal, comisiile de specialitate din Parlament, consiliile locale la nivel de administrație locală, comisiile de dialog social etc). 
	DescriereMatur: România s-a străduit să implementeze o serie de reforme bugetare în ultimii ani pentru a-și moderniza sistemele bugetare în conformitate cu standardele europene și internaţionale. Acest lucru se reflectă în primul rând într-o legislație destul de avansată - însă cele mai multe dintre aprobleme apar la implementare şi au devenit mai evidente în perioada de după criza economică. Când a fost adoptată legislația privind finanțele publice, s-au investit resurse în formarea funcționarilor publici și în sensibilizarea acestora la principii legate de deschiderea procesului bugetar. După, odată cu măsurile de austeritate, aceste inițiative au dispărut. Totuşi, există unele priorități de reformă în curs de implementare, iar cele mai relevante pentru reforma propusă sunt: 1. Bugetarea bazată pe programe și bugetarea bazată pe performanță – legea finanțelor publice a inițiat o trecere de la bugetarea bazată pe linie și bugetarea istorică la o bugetare bazată pe programe și pe performanță. Legea spune că bugetarea programelor trebuie făcută ca anexă la propunerile de buget, cel puțin la nivelul ordonatorilor principali de credite de la nivel central. Cu toate acestea, deoarece nu există consecințe pentru nerespectarea legii, de multe ori rămâne la latitudinea ministerelor de resort cât din bugetul lor este depus pe bază de program. Deși baza legală este în vigoare de aproape 20 de ani, practicienii pot observa cu ușurintă că bugetul este încă pregătit pe baza elementelor de rând bugetar (line budgeting). În practică, pare că abia post-factum se încearcă și forțarea împărțiri (uneori artificiale) la nivel de program. La fel se întâmplă și cu selecția indicatorilor de performanță. Au fost elaborate și unele orientări și o metodologie generală privind modul de prezentare a bugetului pe programe, dar și a tipului de indicatori de performanță pe care ar trebui să îi aibă fiecare program. Problema apare însă la implementare pentru că ministerele de resort au discreție în a pune în aplicare sau nu aceste orientări. Tot ministerele stabilesc şi selecția indicatorilor de performanță și nu există un proces pentru verificarea sau monitorizarea acestora. 2. Sincronizarea planificării strategice și a bugetării – România a început în ultimii ani o serie de reforme pentru a consolida legăturile dintre planificarea strategică și procesul de bugetare. A fost realizat deja un proiect pilot cu câteva ministere în cadrul unui proiect sprijinit de Banca Mondială pentru elaborarea de planuri strategice instituționale (ISP) compatibile cu bugetul pe termen mediu și de a le lega de procesul de formulare a bugetului (pleacă de la activitățile fiecărui minister de resort și le leagă de programele bugetare). Ca parte a proiectului, a fost stabilită o metodologie pentru dezvoltarea PSI, însă aceasta nu a fost încă transformată într-un instrument de management bugetar coerent pentru toată administrația. 3. Spending review/ evaluarea cheltuielilor – România a înființat încă din 2016 o unitate de evaluare a cheltuielilor (Analiza și eficiența cheltuielilor publice) în cadrul MFP, cu sprijin de la FMI, iar în 2017, cu sprijinul Băncii Mondiale, unitatea a efectuat analize-pilot pentru a identifica posibilele economii și modalități de lărgire a spațiului fiscal disponibil. În acest proces, MFP conduce efortul în selectarea subiectelor de revizuire a cheltuielilor și inițiază discuții cu ministerele de resort stabilind domeniul de aplicare, obiectivele de economii și acțiunile necesare necesare. Este încă neclar însă cu ce efecte în termeni de extindere și instituționalizare se va încheia acest exercițiu. 4. Bugetare cu orientare către SDG și bugetarea de gen – România și-a anunțat din septembrie 2019 angajamentul de a introduce bugetarea SDG (la Summitul ONU pentru climă), dar a făcut și câteva alte eforturi, inclusiv cu sprijinul OECD pentru a avansa în această direcție. De asemenea, începând cu bugetul 2020, există o recomandare a Ministerului Muncii prin care MFP solicită acum ministerelor de resort să furnizeze informații voluntare despre impactul de gen al propunerilor bugetare. Cu toate acestea, până acum nu avem o prezență sistemică/ coerentă în bugetul pentru 2021 al programelor sau bugetelor din perspectiva atingerii SDG sau cu privire la impactul de gen al propunerilor din partea ministerelor de resort.5. Inițiative ale administrației locale– la nivelul administrației publice locale există o sumedenie de inițiative care merg înspre direcțiile bugetării deschise. Din ce în ce mai multe comunități locale de diferite dimensiuni aleg să implementeze inițiative de bugetare participativă sau inițiative de dezbatere a bugetului local care merg mult dincolo de reglementările minime legale. Mai mult, pentru unele dintre aceste autorități locale există și angajamentul/ voința politică de a face chiar mai mult în direcția deschiderii procesului lor bugetar, însă de foarte multe ori au resurse insuficiente pentru a pilota sau scala aceste inițiative
	Group2: Choice2
	Group4: Choice3
	Group5: Choice2
	Group6: Choice3
	Group7: Choice2
	Group8: Choice3
	Group9: Choice2
	Group10: Choice3
	Group11: Choice1
	Group12: Choice3
	DNSH: Intevenția propusă are un element esențial de susținere a obiectivelor de mediu și de tranziție verde, oferind instrumente concrete pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice, dar și specific pentru bugetarea ce ia în calcul SDG. 
	Targhets: 1. 1 task force funcțional 2. 1 toolkit publicat3. 1 Plan legislativ integrat4. 1 Toolkit cu termene și calendare pentru toate etapele procesului fiscal bugetar. Seturi de date deschise publicate pentru toate etapele procesului bugetar (pre-budget statement/ strategia fiscal-bugetară, executive budget proposal/ proiectul de buget, enacted budget/ bugetul aprobat, in-year, quarterly, mid-year, annual review/ execuțiile bugetare lunare, trimestriale, semestriale, anuale, contul anual de execuție și audit report/ raportul de audit). Cel puțin 1500 de reprezentanți participă la training pentru ordonatorii principali de credite, la nivel de executiv și de legislativ/ oversight, atât la nivel central, cât și local. Program de asistență tehnică de tip opt-in în parteneriat cu societatea civilă și partenerii sociali pentru deschiderea bugetelor locale pentru minim 10 autorități centrale și 100 autorități locale. Sprijin tehnic și financiar pentru proiecte pilot de tip opt-in pentru I. bugetare participativă, II. bugetare pe bază de programe și bugetare pe bază de performanță, III. Bugetare pentru atingerea SDG la nivelul a 5 autorități centrale și 50 de autorități locale (nu neapărat concomitent)5. 1 platformă de monitorizare/ raportare6. 1 document de orientare cu privire la implicarea organismelor de oversight
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