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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
Reforma sistemului de achizitii publice prin Open Contracting

1.
1.1

Problema identificată
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.
2.1

Recomandările Uniunii Europene din cadrul Semestrului
European
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-8442-2020COR-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
Industrie, inovaţie și infrastructură

3
3.1

Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

✔

✔

✔

Descrierea reformei și a investiţiilor aferente
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.
Parlamentul si Guvernul României (mai ales prin Ministerul Digitalizarii si Ministerul
Economiei);
ANAP, Agentia pentru Digitalizarea României;
Parteneri de consultare si implicare - asociatiile autorităilor publice locale, societatea civilă.

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.
Autorităile contractante, mediul de afaceri si societatea, în ansamblul ei.

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

11,700,000.00

Se va detalia și metodologia de estimare a costurilor.

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
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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%

3.9

40%

100%

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%

3.10
Fără implicaţii

40%

100%

Implicaţiile din punct de vedere al ajutorului de stat
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
Intervenia propusă are un element esenial de susinere a obiectivelor de mediu i de
tranziie verde, prin intermediul instrumentelor care asigură sustenabilitatea i digitalizarea
achiziiilor publice.

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

/E^d/dhf/ͬKZ'E/f/ͬWZ^KE

Funky Citizens
Persoană de contact: Elena Calistru
elena@funky.ong

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.

8

