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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: Reforma sistemului de achizitii publice prin Open Contracting
	Descriere: Cheltuirea banilor publici și contractele publice sunt în continuare un prilej de neîncredere în România. Chiar dacă în ultimii ani au început să se facă pași în transparentizarea și responsabilizarea domeniului, schimbările nu avut efecte sistemice. România nu este singura țară care are probleme cu sistemul de achiziții publice și care face eforturi pentru eficientizarea lui. Pentru a face față provocărilor din sistem, la nivel global, mai mult de 50 de țări și orașe au adoptat reformele open contracting. Conceptul de contractare deschisă reprezintă un ansamblu de norme şi practici care au ca scop o mai mare transparenţă şi participare în toate etapele procesului achiziţiilor publice. Open Contracting a apărut ca o componentă cheie în cadrul Open Government Partnership, mai ales din perspectiva implicării cetăţenilor în procesul de achiziţii publice. Odată cu aderarea la acest parteneriat și cu asumarea standardelor implicite, statul respectiv primește informațiile și instrumentele necesare atingerea angajamentelor. La nivelul României, în ciuda progreselor făcute odată cu implementarea planurile naționale de acțiune, acestea au fost insuficiente pentru a duce la o schimbare sistemică. Astfel, este important să fie înțeles contextul din România, precum și ce impact ar putea avea implementarea conceptului de open contracting prin analiza unor indicatori concreți. Agenția Națională pentru Achiziții Publice a estimat în 2016 că un procent de 25% - 30% din contractele de achiziții publice sunt suspectate de corupție sau fraudă, incluzând modelul de porționare a contractelor de valori ridicare ce ramân sub pragurile de licitație. În același timp, un studiu PWC realizat în urma cererii Oficiului European de Luptă Antifraudă, menționează faptul că pierderile din contractele publice sunt estimate la 18% din totalul achizițiilor publice, iar 10% din pierderi ar putea fi salvate prin implementarea sistemului  open contracting.În acest moment, procedura achizițiilor publice nu asigură dezbaterea caietelor de sarcini (pentru achizițiile care depășesc o valoare semnificativă) și nici urmărirea prestării efective a serviciilor achiziționate. Cât despre noua platformă SEAP, chiar dacă a fost făcută mult mai accesibilă pentru utilizatori, rămâne un sistem electronic de achiziții publice, și nu un sistem finalizat după standardele open contracting. Lipsa profesionalizării personalului din sistem rămâne și e o problemă.Mai multe detalii în anexa atașată.
	Group3: Off
	ProblRT: Lipsa de eficiență a achizițiilor publice rămâne o problemă, iar corupția din sistem e în continuare percepută la un procent ridicat de către mediul de afaceri. În ansamblu, 97 % dintre întreprinderi consideră corupția ca fiind larg răspândită în România, iar 87 % afirmă că este larg răspândită în achizițiile publice gestionate de autoritățile naționale. Conform raportului, chiar dacă s-au înregistrat progrese, per total, procesul de reformare al administrației publice stagnează. 
	Group1: Choice3
	ProblST: Raportul din anul 2020 menționează că au fost realizate progrese în domeniul achizițiilor publice. Cu toate acestea, același document subliniază că lipsa de eficiență a achizițiilor publice rămâne preocupantă, iar anumite măsuri ar trebui monitorizate în continuare pentru a se asigura ireversibilitatea progreselor. Astfel, ”este în continuare necesar să se consolideze în și mai mare măsură capacitatea administrativă în domeniul achizițiilor publice”.
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	InstResp: Parlamentul șsi Guvernul României (mai ales prin Ministerul Digitalizarii si Ministerul Economiei);
ANAP, Agentția pentru Digitalizarea României;
Parteneri de consultare si implicare - asociațtiile autorităților publice locale, societatea civilă.

	Beneficiari: Autoritățile contractante, mediul de afaceri sși societatea, în ansamblul ei.
	2021: 575000.00
	2022: 3500000.00
	2023: 2750000.00
	2024: 2000000.00
	2025: 2000000.00
	2026: 875000.00
	Total: 11700000
	MetCost: Costurile implica sumele necesare mai ales pentru:
- dezvoltarea modulelor suplimentare pe platforma de licitatii publice (SICAP deja are infrastructura care poate suporta OCDS, deci nu va trebui refacut de la zero)
- training si asistenta tehnica
	DescriereDetaliu: Obiectivul general al intervenției este creșterea transparenței achizițiilor publice și, implicit, pe termen lung, reducerea corupției în domeniu prin implementarea open contracting în România. Având în vedere problemele identificate mai sus și progresele pe care România încă le mai are de făcut pentru ca sistemul achizițiilor publice să fie cu adevărat transparent și eficient, fără dubii cu privire la integritatea procedurilor, credem că intervenția asupra legislației achizițiilor publice va contribui în mod substanțial la reforma care se dorește și care poate fi urmărită prin PNRR. În mod adițional, intervenția legislativă trebuie să fie sprijinită de mecanisme sustenabile care să asigure creșterea capacității administrative din sistem și de mecanisme eficiente de monitorizare. Obiectivul general va fi atins prin intermediul următoarelor obiective concrete legate de domeniul achizițiilor publice:- Indexarea nevoilor și hibelor legislative în materie de transparență și participare publică;- Consolidarea colaborărilor dintre membrii societății civile și decidenți, în special cu membrii Parlamentului prin intermediul grupului de lucru care va lucra la pachetul legislativ;- Creșterea conștientizării publice a beneficiilor utilizării principiilor și standardelor open contracting în procedurile achizițiilor publice;- Îmbunătățirea modului în care se aplică principiile și standardele open contracting la nivelul instituțiilor prin crearea unei metodologii de monitorizare a progreselor în domeniu.- Promovarea parteneriatelor dintre societatea civilă și autoritățile centrale și locale;- Creșterea capacității administrative centrale și locale prin reformarea platformelor de achiziții publice și profesionalizarea sistemului;Activitățile inițiativei și modul cum va fi implementată până în anul 2026:- Realizarea unei analize de nevoi pentru a afla care sunt intervențiile legislative necesare care vor duce ulterior la transparentizarea sistemului și care principii și standarde Open Contracting nu se regăsesc în legislația actuală;- Realizarea unui grup de lucru format din experți din societatea civilă și deputați / senatori interesați în a lucra la această propunere legislativă;- Elaborarea unui pachet legislativ care să vizeze ariile principale asupra cărora este necesar să se intervină. În genere, ariile vor avea în vedere: publicarea proactivă a cerințelor procedurale, publicarea frecventă și la timp, formatul în care se publică informațiile și implicarea părților interesate și a cerințelor asupra participării. Chiar dacă sistemul actual de publicare a contractelor de achiziții și a documentelor pe care le implică fiecare procedură asigură într-o măsură transparentizarea procedurilor, credem că, în ciuda acestora, încă este loc pentru intervenții asupra legislației pentru a asigura o transparență mult mai mare, mai ales asupra contractelor care au valori foarte mari. Propunerea legislativă va lua în calcul elemente de asigurare a digitalizării și deschiderii întregului proces de achiziție publică (de la planificare, scrierea caietului de sarcini și până la momentul implementării contractului și recepția acestuia, cu respectarea Open Contracting Data Standard), interoperabilitatea bazelor de date privind achizițiile publice cu cele legate de execuția bugetară (FOREXEBUG) pentru a asigura trasabilitatea informației și o mai bună monitorizare a cheltuirii banilor publici, dar și elemente care să permită inovarea, de tipul asigurării posibilității pilotării unor tehnologii de tip blockchain sau smart contracts- Demararea unei campanii de conștientizare publică a importanței introducerii modelului open contracting la nivel legislativ. Un rol important în promovarea acestor principii și standarde îl va avea atât societatea civilă, cât forul legislativ. Pentru ca beneficiile acestui sistem să poată fi înțeles până la nivel local, urmărim vom urmări ca această campanie de advocacy și fie demarată împreună și cu alte instituții care au atribuții directe în procedura achizițiilor publice, precum ANAP.- Dezvoltarea de mecanisme de raportare în parteneriat cu societatea civilă pentru a monitoriza respectarea standardelor și principiilor contractării deschise;- Implementarea de măsuri și instrumente pentru creșterea capacității administrative de a asigura contractarea deschisă la nivel central și local:*Actualizarea platformei SEAP după standardele open contracting. În acest moment, chiar dacă platforma este relativ nouă, aceasta nu respectă toate standardele contractării deschise; *Actualizarea Strategiei Naționale în Domeniul Achizițiilor Publice 2015-2020 și direcționarea de resurse financiare pentru implementarea acesteia;*Traininguri pentru autoritățile centrale și locale. *Program de asistență tehnică de tip opt-in în parteneriat cu societatea civilă și partenerii sociali pentru aplicarea standardelor contractării deschise pentru minim 10 autorități centrale și 100 autorități locale;
	DescriereMatur: România a început să facă pași importanți în direcția transparentizării și eficientizării sistemului de achiziții publice încă din 2011 când a aderat la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Odată cu această aderare, subiectul a început să devină o preocupare pentru guvernanți, lucru reflectat în Planurile Naționale de Acțiune, începând cu anul 2012. Ba chiar mai mult, în anul 2013, Open Contracting a fost anunțat ca un angajament major pentru guvernul român. Complementar, subiectul a devenit de interes nu doar pentru guvernanți, dar și pentru societatea civilă și mediul academic. Și la nivelul legislației achizițiilor publice România e raliată la standardele europene, în principal datorită legislației europene care a fost transpusă (Directiva 2004/18/CE și Directiva 2004/17/CE a parlamentului European și a Consiliului). În acest moment, legislația în vigoare oferă un cadru bun de plecare pentru asigurarea transparenței, integrității și eficienței achizițiilor publice, problemele apărând, mai degrabă, în implementarea acestor prevederi. Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public oferă un cadru general cu privire la transparența în administrație. Și mai specific, Legea 98/2016 privind achizițiile publice, enumeră transparența printre principiile de bază care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții. H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție aduce adăugiri cu privire la modalitatea de punere în aplicare a acestor principii. Platforma electronică de achiziții publice a făcut și ea obiectul mai multor modificări de-a lungul anilor, toate modificările având ca scop modernizarea acesteia. Spre exemplu, în Planul Național de Acțiune 2016-2018, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Agenția pentru Agenda Digitală și-au asumat răspunderea pentru implementarea standardelor contractării deschise, ca un instrument pentru a asigura transparența achizițiilor publice și transpunerea corectă a directivelor europene. Unul dintre scopurile angajamentului a fost adoptarea standardelor contractării deschise în componența portalului de achiziții publice. Din păcate, conform raportului final de evaluare, scopurile urmărite au fost atinse în mod limitat sau chiar deloc, SEAP rămânând o platformă pentru achiziții publice electronice, dar nu un sistem de contractare deschisă. Nici asupra participării civice nu au fost înregistrate progrese. Angajamentul nu a mai fost continuat și pentru planul național 2018-2020. O altă bază importantă de pornire pentru reforma PNRR în domeniul achizițiilor publice e reprezentată de Strategia Națională în Domeniul Achizițiilor Publice. Documentul a vizat reformarea sistemului în perioada 2015-2020. Încă de la începutul anului 2021, au fost inițiate de asemenea discuții între reprezentanți ai Parlamentului, societății civile și Open Contracting Partnership în vederea inițierii unui proiect de lege pentru introducerea open contracting în legislația din România. În acest moment, inițiativa este în etapa incipientă - stabilirea unui grup de lucru -, și are în vedere majoritatea etapelor expuse în propunerea de față, aliniindu-se astfel la reforma sistemică pe care o are în vedere PNRR. Credem că reformele care vor fi asumate prin PNRR vin ca o continuare perfectă a măsurilor luate până acum și care, fie nu au fost finalizate, fie au avut rezultate limitate și, de asemenea, de a asigura sustenabilitatea celor care au avut rezultatele urmărite. Pe lângă planuri, strategii și acțiuni care, după cum vedem, au fost asumate în diferite forme și direcții în ultimii ani, e necesară o voință politică mai puternică pentru ca sistemul achizițiilor publice să devină cu adevărat performant și să nu mai fie o slăbiciune constantă a sistemului. 
	Group2: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Choice2
	Group8: Choice3
	Group9: Choice2
	Group10: Off
	Group11: Choice2
	Group12: Choice3
	DNSH: Intervenția propusă are un element esențial de susținere a obiectivelor de mediu și de tranziție verde, prin intermediul instrumentelor care asigură sustenabilitatea și digitalizarea achizițiilor publice. 


	Targhets: 1. Un grup de lucru format din experți, societatea civilă și decidenți;2. O metodologie pentru analiza de nevoi;3. 10 interviuri / întâlniri cu persoane direct implicate în procedura achizițiilor publice sau experți din domeniu;4. Un raport de evaluare a analizei de nevoi;5. Întâlniri săptămânale / la două săptămâni cu membrii grupului de lucru pentru a avansa propunerile legislative - pe baza minutelor întâlnirilor vom putea evalua progresul discuțiilor.6. Un plan legislativ cu propuneri pentru noile modificări;7. Reach pe rețelele de socializare: minim 30.000 oameni la care a ajuns mesajul campaniei de conștientizare a avantajelor open contracting la nivel legislativ;8. Cel puțin 1500 de participanți la trainingurile de profesionalizare;9. Platforma SEAP actualizată după principiile contractării deschise;10. O strategie națională în domeniul achizițiilor publice actualizată, împreună cu o linie de finanțare pentru asigurarea implementării ei;11. Cel puțin 50% dintre autoritățile centrale și 25% dintre autoritățile locale implementează proiecte care să respecte standardele contractării deschise;12. 1 platformă de monitorizare / raportare;
	Milestones: 1. Formarea grupului de lucru alcătuit din experți, societatea civilă și decidenți (până la 1 martie 2021);2. Elaborarea metodologiei pentru analiza de nevoi - această ne va ajuta să avem o imagine clară, de ansamblu asupra lipsurilor din sistem și va fi baza pentru următoarele etape. (până la 31 martie 2021)3. Elaborarea raportului pe baza interviurilor și analizei care au fost efectuate. Înainte de elaborarea planului legislativ, se va evalua modul în care planurile, acțiunile și strategiile actuale din sistemul de achiziții publice acoperă aceste nevoi. 4. Analiza de nevoi va fi elaborată în paralel cu o evaluare a măsurilor actuale care privesc eficientizarea sistemului, tocmai pentru a evalua lipsurile sistemice și a aloca mai multe resurse în acea direcție. (până la 15 mai 2021)5. Elaborarea planului legislativ. (până la 15 iunie 2021)6. Adoptarea planului legislativ. (până la 31 decembrie 2021)7. Autoritățile cheie de la nivel central vor fi instruite cu privire la prevederile noului plan legislativ. Se va elabora un plan amănunțit cu privire la livrarea training-urilor de profesionalizare a personalului atât la nivel central, cât și la nivel local. (până la 1 aprilie 2022)8. Stabilirea unui mecanism de monitorizare și evaluare care permite raportarea obiectivă a progreselor înregistrate. În mod ideal, trebuie realizat în parteneriat cu societatea civilă pentru a monitoriza modul în care legislația e implementată. (până la 1 iulie 2022)
	AlteUE: Contribuie la aproape toate documentele programatice ale UE care au în vedere transparentizarea și eficientizarea sistemului de achiziții publice. Menționăm, în mod special, Strategia Comisiei din 2015 privind o piață unică pentru Europa (EUR-Lex - 52015SC0202 - EN - EUR-Lex (europa.eu), precum și recomandarea 2017/1805 a Comisiei cu privire la profesionalizarea achizițiilor publice (EUR-Lex - 32017H1805 - EN - EUR-Lex (europa.eu) care adresează în mod expres, detaliat necesitatea transparentizării și profesionalizării proceselor achizițiilor publice. 
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