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Relansarea economiei naþionale
A. Politica macroeconomicã
Domeniul

Obiectivul

I. Politica financiarã.
Consolidarea
stabilitãþii macroeconomice

1. Controlul deficitului bugetar

Reforma impozitelor

2. Consolidarea reformei
sistemului de impozite

3. Îmbunãtãþirea colectãrii
impozitelor

Acþiunea

Perioada

1.1 Limitarea deficitului bugetar la circa 4% din produsul intern brut.
decembrie 2001
1.2 Îmbunãtãþirea managementului activitãþii trezoreriei statului.
decembrie 2001
1.3 Limitarea deficitului bugetar la circa 3% din produsul intern brut.
2002-2004
1.4 Reglementarea coerentã a pieþei secundare a titlurilor de stat.
decembrie 2001
1.5 Consolidarea capacitãþii de management financiar la nivelul Ministerului
2001-2004
Finanþelor Publice prin îmbunãtãþirea metodelor de management al numerarului în circulaþie.
2.1 Extinderea bazei de impozitare a venitului global prin:
¥ includerea în baza de impozitare a veniturilor agricole;
martie 2001
¥ globalizarea prin includerea dividendelor în baza de impozitare;
2003
¥ raþionalizarea deducerilor.
martie 2001
2.2 Recunoaºterea sporitã de cãtre Ministerul Finanþelor Publice a chel2001-2004
tuielilor de afaceri care nu sunt încã recunoscute drept costuri normale
de afaceri ºi adoptarea dobânzii de protecþie ca limitã maximã pentru
cheltuielile cu dobânzile deductibile.
2.3 Perfecþionarea cadrului legal pentru soluþionarea unor probleme
ianuarie 2001
tehnice ºi de fond privind impozitul pe venitul global, pentru îmbunãtãþirea
modului de aplicare a sistemului de impunere ºi diminuarea sarcinii fiscale
pentru contribuabilii cu venituri mici, vizând în principal:
¥ decalarea termenului de depunere a declaraþiilor de venit global pânã la
31 mai 2001 pentru contribuabilii care realizeazã venituri din mai multe
surse de venit;
¥ revizuirea tranºelor de venit ºi a cotelor de impozitare, în sensul
majorãrii tranºei de venit impuse cu cota minimã, concomitent cu diminuarea cotelor marginale;
¥ majorarea plafonului reprezentând venitul din pensii neimpozabil de la
2 milioane lei în prezent la douã salarii medii pe economie.
2.4 Proiect de lege pentru reglementarea exercitãrii independente a calitãþii septembrie 2001
de consultant/expert fiscal în scopul îmbunãtãþirii colectãrii impozitelor,
reducerii costurilor de administrare, crearea unei noi profesii liberale în
plan social.
2.5 Perfecþionarea cadrului legal al impozitului pe venitul agricol.
martie 2001
2.6 Perfecþionarea cadrului legal al impozitelor ºi taxelor locale în vederea septembrie 2001
protejãrii categoriilor de persoane fizice cu venituri foarte mici care datoreazã impozit pe proprietate ºi revizuirea impunerii în funcþie de numãrul
de proprietãþi.
2.7 Extinderea bazei de impunere prin reglementarea fiscalã a unor
august 2001
venituri realizate de nerezidenþi în scopul asigurãrii unui tratament nediscriminatoriu.
2.8 Dezvoltarea schimbului de informaþii cu unele þãri în funcþie de
2001-2004
interesul de þarã ºi solicitarea þãrii partenere, conform Convenþiei-cadru
OECD pentru evitarea dublei impuneri.
2.9 Elaborarea codului fiscal în vederea unificãrii legislaþiei în materie de trimestrul IV 2002
impozite, precum ºi îmbunãtãþirea accesului contribuabililor persoane fizice
ºi juridice la legislaþia fiscalã ºi asigurarea în timp a stabilitãþii legislative.
2.10 Scutirea integralã de la plata taxelor vamale ºi a taxei pe valoarea
martie 2001
adãugatã pentru importul de utilaje ºi echipamente, materii prime ºi materiale destinate modernizãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii.
2.11 Îmbunãtãþirea legislaþiei privind taxa pe valoarea adãugatã, prin:
¥ aplicarea unei cote de T.V.A. redusã la 9% , pentru unele bunuri ºi
2002-2004
servicii de strictã necesitate pentru populaþie;
¥ revizuirea operaþiunilor scutite ºi a celor care nu intrã în sfera de
martie 2001
aplicare a taxei pe valoarea adãugatã;
¥ reconsiderarea condiþiilor de acordare ºi justificare a cotei zero de T.V.A.;
martie 2001
¥ revizuirea condiþiilor de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã.
martie 2001
2.12 Revizuirea sistemului actual de impozitare prin accize.
martie 2001
2.13 Reorganizarea sistemului jocurilor de noroc în sensul îmbunãtãþirii
iunie 2001
legislaþiei existente în acest domeniu.
2.14 Completarea ºi armonizarea cadrului legal privind:
¥ disciplina financiar-valutarã (O.G. nr. 18/1994);
martie 2001
¥ combaterea evaziunii fiscale (L nr. 87/1994).
martie 2001
3.1 Iniþierea unei game complete de mãsuri urmãrind reducerea arieratelor
decembrie 2001
de plãþi, astfel:
¥ proceduri de lichidare ºi executare silitã a debitorilor rãu-platnici;
¥ adoptarea ºi implementarea unui cadru instituþional de recuperare a
creanþelor;
¥ penalitãþi salariale directe ºi efective pentru echipa de conducere ºi
angajaþi în toate întreprinderile de stat care nu îºi plãtesc obligaþiile fiscale.
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Domeniul

Reforma cheltuielilor

II. Politica monetarã
ºi a cursului de
schimb.
Balanþa de plãþi

Obiectivul

Acþiunea

Perioada

3.2 Generalizarea dosarelor fiscale pentru toþi contribuabilii persoane decembrie 2001
juridice.
3.3 Completarea ºi armonizarea cadrului legal privind taxa pe valoarea
decembrie 2001
adãugatã ºi accizele, cu asistenþa Uniunii Europene.
3.4 Iniþierea, cu asistenþa Uniunii Europene, a unui plan de cooperare
decembrie 2001
administrativã în domeniul impozitãrii indirecte (T.V.A., accize, taxe vamale).
3.5 Pregãtirea, cu sprijinul Uniunii Europene, a condiþiilor pentru aderarea decembrie 2001
Ministerului Finanþelor Publice la Convenþia privind asistenþa administrativã
reciprocã în probleme de impozitare.
3.6 Iniþierea unui program naþional de îmbunãtãþire a activitãþii de admidecembrie 2001
nistrare a impozitelor indirecte, cu asistenþa Uniunii Europene.
3.7 Modificarea reglementãrilor referitoare la acordarea de înlesniri la plata
iunie 2001
obligaþiilor bugetare care sã conducã la stoparea acordãrii în mod arbitrar
de scutiri ºi reduceri la plata impozitelor ºi taxelor.
3.8 Modificarea reglementãrilor referitoare la ordinea de platã a obligaþiilor
iunie 2001
bugetare.
3.9 Perfecþionarea mãsurilor de recuperare a creanþelor de la contribuabilii
2001-2004
rãu-platnici.
3.10 Perfecþionarea reglementãrilor privind criteriile de performanþã în
2001-2004
administrarea ºi controlul marilor contribuabili.
3.11 Modificarea ºi completarea dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului
iunie 2001
nr. 11/1996, pentru asigurarea cadrului juridic necesar recuperãrii creanþelor
bugetare.
4. Raþionalizarea cheltuielilor
4.1 Modificarea unor prevederi ale Ordonanþei Guvernului nr.118/1999
martie 2001
privind achiziþiile publice în scopul reglãrii ºi îmbunãtãþirii mecanismului de
achiziþionare, asigurând armonizarea cu prevederile Directivelor Uniunii
Europene ºi o mai bunã înþelegere din partea entitãþilor achizitoare.
4.2 Stabilirea unor norme privind cheltuielile de personal, materiale ºi
martie 2001
dotãrile instituþiilor publice centrale ºi locale.
4.3 Perfecþionarea Legii finanþelor publice:
septembrie 2001
¥ perfecþionarea cadrului legislativ din domeniul finanþelor publice ºi armonizarea acestuia cu legislaþia Uniunii Europene.
5. Creºterea transparenþei
5.1 Alocarea fondurilor publice pe bazã de proiecte ºi programe ºi intro2001-2004
fiscale ºi creºterea eficienþei
ducerea bugetului indicativ pe 2 ani.
operaþionale ºi alocative
5.2 Restructurarea contabilitãþii bugetare prin:
a cheltuielilor bugetare
¥ suplimentarea contabilitãþii de fluxuri de lichiditãþi cu contabilitatea de
trimestrul IV 2002
obligaþii, precum ºi perfecþionarea reglementãrilor contabile ºi a sistemului
de raportare în condiþiile alocãrii resurselor publice pe bazã de proiecte ºi
programe având la bazã criterii de performanþã concrete;
¥ perfecþionarea clasificaþiei bugetare.
decembrie 2001
6. Creºterea transparenþei ºi
6.1 Dezvoltarea activitãþii de asistare informatizatã a contribuabililor
2001-2004
solicitudinii administraþiei
persoane fizice ºi juridice, utilizând servicii Internet ºi multimedia la
finanþelor publice faþã de
bazele de date centrale ºi locale ale finanþelor publice.
contribuabili utilizând tehnologia 6.2 Dezvoltarea capacitãþii administrative de gestiune ºi control al
2001-2002
informaþiei ºi comunicaþiile
impozitelor ºi taxelor pentru contribuabili persoane fizice ºi juridice.
6.3 Perfecþionarea cadrului legal privind înregistrarea agenþilor economici
2001-2002
în cazul schimbãrii formei de organizare, cesionãrii pãrþilor sociale,
modificãrii sediului sau al schimbãrii administratorilor.
7. Creºterea flexibilitãþii politicii 7.1 Analizarea ºi propunerea, de cãtre Guvern, Parlamentului a des2001-2004
fiscale prin eliminarea fondurilor fiinþãrii sau includerii în bugetul de stat a fondurilor speciale în vederea
speciale
creºterii transparenþei ºi eficienþei alocãrii fondurilor bugetare.
1. Majorarea controlatã a
1.1 Trecerea la o abordare diferitã a finanþãrii externe în care atragerea
2003-2005
stocului de datorie externã
ºi, respectiv, restituirea datoriei sã fie concepute complementar, pe o
perioadã de cel puþin 10 ani.

B. Îmbunãtãþirea mediului de afaceri prin ajustare structuralã,
privatizare ºi stimularea întreprinderilor mici ºi mijlocii, atragerea investiþiilor strãine ºi creºterea exporturilor
Domeniul

III. Imbunãtãþirea
mediului de afaceri;
concurenþa

Obiectivul

Acþiunea

1. Eliminarea barierelor adminis- 1.1 Promovarea concurenþei prin încurajarea unui mediu de afaceri
trative din calea întreprinzãtori- prietenos dezvoltãrii activitãþilor economice, simplificarea procedurilor legale
lor, pentru reducerea corupþiei ºi administrative aferente dezvoltãrii de noi afaceri:
¥ integrarea sistemelor de înregistrare aparþinând registrului comerþului
cu cel fiscal;
¥ întocmirea unui plan de acþiune pentru continuarea integrãrii sistemelor
de identificare a comercianþilor, cum ar fi cele pentru import, export,
protecþia muncii, fiscal ºi comercial;

Perioada

decembrie 2001
octombrie 2001
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Domeniul

Obiectivul

Acþiunea

¥ integrarea completã a sistemelor de înregistrare pentru comercianþi;
¥ pregãtirea ºi aprobarea unui plan de eliminare a barierelor administrative,
pe baza planului de acþiune privind îmbunãtãþirea climatului de afaceri ºi
a recomandãrilor Conferinþei privind barierele administrative;
¥ aplicarea planului de eliminare a barierelor administrative;

Perioada

2003
iunie 2001
septembrie 2001trim. III 2003
noiembrie 2001

¥ înlocuirea sistemului de autorizare a tranzacþiilor valutare de cãtre BNR
cu un sistem de notificare aplicabil instituþiilor financiare ºi eliminarea
autorizãrii sau notificãrii pentru instituþiile nefinanciare.
2. Reinstaurarea stabilitãþii ºi 2.1 Supunerea spre legiferare Parlamentului a unui proiect de lege
aprilie 2001
predictibilitãþii cadrului legal ºi privind procedurile administrative care sã prevadã ca orice nou act legisde reglementare
lativ de interes direct pentru afaceri sã estimeze costurile intrãrii în vigoare
suportate de comunitatea de afaceri; proiectul sã fie publicat, oferind
comunitãþii de afaceri oportunitatea de a-l dezbate. Includerea în acest
proiect de lege a unor prevederi pentru stoparea practicilor de interpretare
discreþionarã a prevederilor legale prin acte administrative care nu sunt
publicate. Introducerea ºi menþinerea practicilor de impunere legalã a
deciziilor oficiale faþã de întreprinzãtori (de exemplu, deciziile emise de
cãtre Departamentul impozite al Ministerului Finanþelor Publice nu pot fi
subiectul obiecþiilor ulterioare ale altor organisme, cum ar fi Garda financiarã, Poliþia economicã etc).
3. Îmbunãtãþirea sistemului
3.1 Introducerea sistemului de contabilitate armonizat la Directivele
contabil ºi de audit
Europene ºi Standardele Internaþionale de Contabilitate pentru:
¥ societãþi cotate la Bursa de Valori Bucureºti;
martie 2001
¥ societãþi tranzacþionate pe piaþa RASDAQ.
2002-2003
3.2 Elaborarea de reglementãri specifice privind stabilirea bazei impozabile
2001-2004
pentru contribuabilii care utilizeazã Standardele Internaþionale de Contabilitate.
3.3 Introducerea cerinþelor pentru societãþile prevãzute la punctul 3.1 de
2001-2003
a avea situaþii financiare auditate de cãtre auditori financiari, membri ai
Camerei Auditorilor din România, potrivit Standardelor Internaþionale de Audit.
3.4 Introducerea Standardelor Internaþionale de Contabilitate (IAS), respectiv
2001-2004
a Sistemului de contabilitate armonizat cu Directivele Europene ºi
Standardele Internaþionale de Contabilitate, pentru societãþile care îndeplinesc
criteriile prevãzute de Directiva a IV-a a CEE.
3.5 Introducerea cerinþelor pentru toate societãþile prevãzute mai sus de
2001-2004
a avea situaþii financiare auditate de cãtre auditori financiari, membri ai
Camerei Auditorilor din România, potrivit Standardelor Internaþionale de
Contabilitate.
3.6 Armonizarea reglementãrilor contabile ºi a sistemului de raportare
trimestrul I 2002
pentru întreprinderi mici ºi mijlocii în conformitate cu practicile existente
pe plan internaþional.
3.7 Organizarea Comisiei mixte CNVMÐMFP, pentru armonizarea reglemeniulie 2001
tãrilor contabile specifice instituþiilor care opereazã pe piaþa de capital
(societãþi de valori mobiliare, societãþi de administrare a investiþiilor, societãþi de investiþii financiare, societãþi de depozitare, fonduri de investiþii,
burse de mãrfuri etc.).
3.8 Armonizarea reglementãrilor contabile specifice instituþiilor care ope- trimestrul IV 2002
reazã pe piaþa de capital cu Directivele Europene ºi Standardele Internaþionale de Contabilitate.
4. Crearea de condiþii favorabile 4.1 Îmbunãtãþirea cadrului juridic ºi de reglementare prin adoptarea
2001-2003
activitãþilor industriale
acquisului comunitar în domeniul produselor industriale.
4.2 Extinderea sistemului de compensare a datoriilor la toþi operatorii
2001-2004
economici, prin includerea în sistem a datoriilor cãtre bugetul de stat,
bugetul asigurãrilor sociale ºi bugetele administraþiilor locale, în scopul
reducerii blocajului financiar.
4.3 Revizuirea regimului fiscal privind amortizarea, rezervele, recunoaºterea
2002
cheltuielilor de afaceri ºi impozitarea profitului investit.
4.4 Simplificarea procedurilor necesare începerii afacerilor în sectorul
iunie 2001
industrial.
4.5 Susþinerea dezvoltãrii industriei pentru protecþia mediului (utilaje,
iulie 2001-2004
echipamente, instalaþii de depoluare, reciclarea deºeurilor etc.).
4.6 Promovarea unui proiect de act normativ privind facilitarea recuperãrii decembrie 2001
creditelor restante.
4.7 Sprijinirea întreprinderilor româneºti pentru a pãtrunde pe piaþa interna2001-2004
þionalã a construcþiilor.
4.8 Promovarea legii privind exercitarea profesiunii de arhitect.
iunie 2001
5. Creºterea performanþelor
5.1 Iniþierea unor reglementari pentru:
economice
¥ impozitarea diferenþiatã a profitului din export în funcþie de gradul de
septembrie 2001
prelucrare a resurselor;
¥ susþinerea exporturilor de produse superior prelucrate ºi descurajarea
martie 2002
celor cu grad redus de prelucrare.
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Domeniul

Politica concurenþei

IV. Restructurarea ºi
modernizarea
economiei naþionale.
Restructurarea
societãþilor comerciale

Obiectivul

6. Revizuirea legislaþiei existente
în vederea armonizãrii acesteia
cu acquisul relevant
7. Clarificarea obiectivului ºi
limitelor reglementãrii de cãtre
stat a activitãþilor în diferite
sectoare economice
8. Aplicarea regulilor privind
acordarea subvenþiilor de stat
stabilite prin Legea nr.143/1999

Acþiunea

6.1 Abordarea nuanþatã a restricþiilor verticale în vederea asigurãrii unei
mai mari libertãþi de miºcare companiilor, în conformitate cu tendinþa
actualã din UE.
7.1 Delimitarea clarã a domeniilor supuse reglementãrii statului (de preferinþã limitarea la monopolurile naturale în sens restrâns).

Perioada

martie 2001-2004
martie 2001trimestrul IV 2002

8.1 ”InternalizareaÒ de cãtre toate instituþiile care oferã subvenþii de stat
decembrie 2001
(ministere, Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului etc.) a sferei de acoperire a noþiunii de subvenþie de stat ºi dezvoltarea reflexului de anunþare prealabilã a intenþiei de a oferi subvenþia.
8.2 Descurajarea demersurilor instituþiilor publice de a introduce noi scheme ianuarie 2001-2004
de subvenþii de stat (sau pentru îmbunãtãþirea celor existente) fãrã a
obþine în prealabil avizul Consiliului Concurenþei.
9. Dezvoltarea competiþiei de 9.1 Aplicarea în mod eficient a prevederilor Legii concurenþei nr. 21/1996:
2001-2004
piaþã, aplicarea efectivã a
¥ analiza de cãtre specialiºtii Oficiului Concurenþei a cazurilor de încãlcare
politicii concurenþei
a Legii concurenþei nr. 21/1996;
¥ colaborarea directã cu autoritãþile similare din statele membre ºi statele
asociate UE în vederea implementãrii regulilor de concurenþã.
9.2 Perfecþionarea mecanismelor privind regimul preþurilor reglementate,
2001-2004
în sensul punerii de acord cu stadiul reformei ºi cu evoluþia procesului
de restructurare din fiecare domeniu de activitate, în contextul aplicãrii
prevederilor Legii concurenþei nr. 21/1996.
9.3 Urmãrirea raportului cerereÐofertã în diverse sectoare, a evoluþiei
2001-2004
preþurilor în economie, propunerea de mãsuri în cazurile în care acestea
sau orice alte împrejurãri sugereazã restrângerea concurenþei, în situaþiile
prevãzute de Legea concurenþei nr. 21/1996, în vederea combaterii inflaþiei
speculative.
10. Dezvoltarea competiþiei de 10.1 Aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat ºi a legislaþiei
2001-2004
piaþã; aplicarea efectivã a
secundare aferente acesteia:
politicii ajutorului de stat
¥ îndeplinirea atribuþiilor ce revin Oficiului Concurenþei în domeniul
inventarierii ºi monitorizãrii ajutoarelor de stat, inclusiv prin colaborare cu
autoritãþile din þãrile membre ºi asociate UE, precum ºi cu specialiºti ai
Comisiei Europene, privind monitorizarea ajutoarelor de stat;
¥ colaborare directã cu autoritãþile similare din statele membre ºi statele
asociate UE referitor la metodologia de determinare a cuantumului ajutorului de stat pe beneficiari ºi total scheme.
10.2 Perfecþionarea procesului de armonizare cu acquisul comunitar în
2001-2004
domeniul ajutorului de stat:
¥ solicitarea de sprijin din partea Comisiei Europene pentru perfecþionarea
reglementãrilor legale adoptate în domeniul ajutorului de stat;
¥ elaborarea de propuneri privind transpunerea în legislaþia internã a
noilor reglementãri comunitare în domeniu.
11. Promovarea regulilor de
11.1 Publicarea de materiale de specialitate de cãtre specialiºti în domeniile decembrie 2001
concurenþã ºi ajutor de stat,
respective.
mediatizarea prevederilor Legii 11.2 Organizarea de seminarii de prezentare a legislaþiei în domeniu.
decembrie 2001
concurenþei nr. 21/1996, ale
11.3 Dezvoltarea, la autoritãþile iniþiatoare de ajutoare de stat, a reflexului
decembrie 2001
Legii nr. 143/1999 privind
de a introduce noi ajutoare de stat cu avizul prealabil al autoritãþilor în
ajutorul de stat ºi a legislaþiei
domeniu.
secundare aferente acestora
12. Întãrirea ºi îmbunãtãþirea 12.1 Pregãtirea profesionalã a personalului pe probleme de concurenþã
2001-2004
capacitãþii de administrare a
ºi ajutor de stat prin:
legislaþiei concurenþei ºi
¥ seminarii de pregãtire în România susþinute de specialiºti români ºi
ajutorului de stat
strãini în domeniul concurenþei ºi ajutorului de stat;
¥ asistenþã tehnicã din partea unor experþi UE pentru implementarea
legislaþiei privind concurenþa ºi ajutorul de stat;
¥ stagii de pregãtire în Uniunea Europeanã;
¥ schimb de experienþã cu autoritãþile concurenþei din cadrul Comisiei
Europene.
12.2 Adoptarea de mãsuri concrete pentru întãrirea cadrului instituþional,
2001-2004
în vederea realizãrii în condiþii de performanþã a sarcinilor ce rezultã atât
din prevederile Legii concurenþei nr. 21/1996 ºi Legii nr. 143/1999 privind
ajutorul de stat, cât ºi din alte acte normative ce conþin sarcini pentru
Oficiul Concurenþei.
1. Reducerea pierderilor ºi
1.1 Modificarea cadrului legislativ actual în vederea definirii realiste a
martie 2001
diminuarea arieratelor
procesului de restructurare care sã reprezinte o conjugare a opiniilor
tuturor instituþiilor implicate în acest proces.
1.2 Selectarea societãþilor comerciale cu capital majoritar de stat pe baza
martie 2001
unui set de criterii socioeconomice, pentru care se vor elabora ºi aplica
programe de restructurare.
1.3 Elaborarea de analize-diagnostic ºi coordonarea elaborãrii programelor
permanent
de restructurare la societãþile selectate.
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Domeniul

V. Politica industrialã

Utilitãþi: sectorul
petrolier

Utilitãþi: sectorul de
electricitate ºi energie
termicã

Obiectivul

Acþiunea

2. Acordarea asistenþei
2.1 Avizarea cofinanþãrii programelor de restructurare ale cãror mãsuri
financiare necesare
vizeazã acþiuni de retehnologizare, modernizare sau asigurare cu mijloace
retehnologizãrii ºi modernizãrii circulante din fondurile obþinute din privatizare.
societãþilor comerciale
2.2 Avizarea alocãrii punctuale a fondurilor provenite din credite externe,
garantate sau nu de Guvern, destinate procesului de restructurare.
3. Finanþarea programelor de 3.1 Alocarea unui procent de pânã la 60% din sumele încasate de
retehnologizare ºi modernizare APAPS pe bazã de programe aprobate de Guvern conform recomandãrii
a societãþilor comerciale
Comitetului interministerial.
3.2 Urmãrirea strictã a respectãrii destinaþiei sumelor alocate ºi a termenelor de executare, cu raportãri trimestriale de cãtre societatea beneficiarã
cãtre APAPS.
4. Selectarea ºi raportarea
4.1 Monitorizarea lunarã a implementãrii mãsurilor cuprinse în programele
periodicã a stadiului aplicãrii
de restructurare ºi a rezultatelor obþinute.
programelor de restructurare a 4.2 Propuneri de mãsuri administrative în cazul neaplicãrii prevederilor
societãþilor comerciale cu
din programele de restructurare aprobate.
capital de stat
5. Reconsiderarea modului de 5.1 Desemnarea ca reprezentanþi ai statului a unor experþi din domeniul
reprezentare a statului în
de activitate al societãþii comerciale, specialiºti în domeniul economic ºi
adunãrile generale ale
juridic, în mãsurã sã reprezinte corespunzãtor interesele APAPS.
acþionarilor ºi în consiliile de
administraþie
6. Revizuirea criteriilor de
6.1 Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale ºi Ministerul Finanþelor Publice,
performanþã pe baza cãrora vor împreunã cu ministerele de resort ºi autoritãþile publice vor corela proiectul
fi selectaþi directorii executivi
de act normativ privind revizuirea criteriilor de performanþã pe baza
ai societãþilor comerciale,
cãrora vor fi selectaþi directorii executivi ai societãþilor comerciale,
precum ºi a contractelor de
precum ºi a contractelor de administrare ºi, implicit, aplicarea unui sistem
administrare
de monitorizare a arieratelor.
6.2 Realizarea unor criterii de urmãrire ºi raportare periodicã.
6.3 Stabilirea prin acte normative de rãspunderi materiale, civile ºi penale,
dupã caz, pentru administratorii societãþilor comerciale.
1. Restructurarea ºi liberalizarea 1.1 Realizarea Cãrþii Albe a Restructurãrii ºi Liberalizãrii Utilitãþilor:
utilitãþilor în concordanþã cu
¥ publicarea rezultatelor studiului pentru evaluarea cadrului structural ºi
cerinþele unei economii de
legal al utilitãþilor sub forma Cãrþii Albe, incluzând obiectivele pe termen
piaþã funcþionale
mediu ºi lung privind reglementarea, restructurarea ºi privatizarea.
1.2 Adoptarea unui cadru legal unitar al utilitãþilor:
¥ elaborarea unei legi-cadru unitare privind utilitãþile.
2. Eliminarea subvenþiilor
2.1 Controlul strict al acumulãrii arieratelor cãtre utilitãþi ºi a arieratelor
încruciºate ºi reducerea
acestora cãtre buget:
pierderilor ºi a arieratelor
¥ sistarea serviciilor pentru clienþii rãu-platnici;
¥ alocarea de subvenþii transparente de la buget în vederea onorãrii
datoriilor restante acumulate faþã de utilitãþi de cãtre clienþii din categoriile
sociale defavorizate;
¥ aplicarea disciplinei contractuale (executarea silitã a activelor, lichidare etc.).
3. Restructurarea ºi privatizarea 3.1 Privatizarea a 10% din capitalul social al S.N.P. PETROM Ñ S.A.:
sectorului
¥ încheierea contractului de vânzare-cumpãrare de acþiuni cu Asociaþia
Salariaþilor din S.N.P. PETROM Ñ S.A. în conformitate cu prevederile
Legii nr. 70/1997;
¥ listarea la Bursa de Valori Bucureºti a acþiunilor private la S.N.P.
PETROM Ñ S.A.
3.2 Iniþierea de cãtre S.N.P. PETROM Ñ S.A. a acþiunilor vizând majorarea
etapizatã de capital; oferirea spre vânzare pe piaþa internaþionalã de
capital a unui pachet de acþiuni de pânã la 35%.
4. Creºterea calitãþii produselor 4.1 Susþinerea programului naþional pentru obþinerea combustibililor la
în rafinãrii
nivelul calitativ cerut de piaþa unicã.
5. Creºterea siguranþei ºi
5.1 Promovarea legislaþiei privind siguranþa conductelor pentru þiþei ºi
eficienþei economice a
produse petroliere.
sistemului de transport
5.2 Reabilitarea ºi dezvoltarea sistemului naþional de transport ºi depozitare
produse petroliere
þiþei ºi produse petroliere.
6. Promovarea concurenþei în 6.1 Ajustarea politicilor de tarifare a electricitãþii ºi a energiei termice.
sectorul de electricitate ºi
6.2 Revizuirea cadrului legislativ privind electricitatea ºi energia termicã:
energie termicã
¥ modificarea hotãrârilor de Guvern ºi a ordinelor Ministerului Finanþelor
Publice privind modul de calcul al cheltuielilor indirecte;
¥ emiterea de acte normative privind externalizarea activitãþilor-suport
(inclusiv privind condiþiile tehnice ºi economice).
6.3 Internalizarea costurilor pentru protecþia mediului în preþul energiei.
7. Restructurarea ºi privatizarea 7.1 Crearea condiþiilor tehnice pentru cuplarea la sistemul interconectat
sectorului de electricitate ºi
european de reþele electrice.
energie termicã
7.2 Privatizarea producþiei ºi a distribuþiei de electricitate ºi energie termicã:
¥ formularea strategiei de privatizare a producþiei ºi a distribuþiei de
electricitate ºi energie termicã;
¥ privatizarea a cel puþin douã societãþi de producþie ºi a cel puþin douã
societãþi de distribuþie pe an.

Perioada

30 de zile de la
aprobarea
programelor de
restructurare
iunie 2001
lunar
lunar
decembrie 2001
iunie 2001

iunie 2001

iunie 2001
iunie 2001
decembrie 2001

trimestrul IV 2002
ianuarie 2001-2004
februarie 2001
martie 2001
trimestrul II 2002
decembrie 2001
iunie 2001
august 2001trimestrul IV 2002
iulie 2001-2004
martie 2001
august 2001-2004
decembrie 2001
aprilie 2001trimestrul IV 2002
mai 2001trimestrul IV 2002
iunie 2002-2004
decembrie 2001
martie 2001
septembrie 20012004
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Domeniul

Utilitãþi: sectorul gaze
naturale

Sectorul minier
Sectorul producþiei
de bunuri de consum

Industria de apãrare

Restructurare
operaþionalã

Obiectivul

Acþiunea

Perioada

7.3 Închiderea capacitãþilor excedentare de 4.500 MW ale fostului CONEL, decembrie 2001
dupã efectuarea analizelor asupra posibilitãþilor realizãrii unui export
avantajos.
8.1 Adoptarea unei politici viabile de tarifare a gazelor naturale.
trimestrul II 2002

8. Promovarea concurenþei în
domeniul gazelor naturale
9. Restructurarea ºi privatizarea 9.1 Privatizarea distribuþiei de gaze naturale:
sectorului de gaze naturale
¥ finalizarea strategiei de privatizare a distribuþiei de gaze naturale;
¥ privatizarea a cel puþin 25% din distribuþia de gaze naturale.
10. Creºterea capacitãþii de
10.1 Dublarea în etape a capacitãþii de înmagazinare a gazelor naturale
înmagazinare a gazelor
din România cu efecte în realizarea de economii valutare, îmbunãtãþirea
naturale
alimentãrii cu gaze naturale în anotimpul friguros ºi asigurarea de noi
locuri de muncã.
11. Eficientizarea activitãþii în 11.1 Elaborarea strategiei privind organizarea ºi funcþionarea pieþei de
producþia ºi distribuþia de gaze gaze naturale în România ºi a programului de implementare.
naturale
12. Dezvoltarea tranzitului de 12.1 Analiza capacitãþii de tranzit pe teritoriul României ºi interconectarea
gaze naturale
cu sistemul de transport gaze din Bulgaria Ñ zona Turnu Mãgurele Ñ Levski.
Elaborarea studiului de fezabilitate.
12.2 Dezvoltarea capacitãþii de tranzit al gazelor din Federaþia Rusã spre
terþe þãri:
¥ realizarea etapei a II-a a conductei de tranzit IsacceaÑNegru Vodã (65 km);
¥ realizarea subtraversãrii Dunãrii ºi a etapei a III-a IsacceaÑNegru Vodã
(35 km).
13. Revizuirea cadrului
13.1 Elaborarea unui act normativ privind susþinerea ºi garantarea de
legislativ în domeniul gazelor cãtre Guvern a contractãrii de cãtre societãþile de distribuþie a unor
naturale
credite externe în vederea reabilitãrii ºi modernizãrii sistemului de distribuþie
a gazelor naturale.
14. Realizarea unei economii 14.1 Actualizarea strategiei de restructurare a industriei miniere.
de piaþã funcþionale
15. Valorificarea superioarã a 15.1 Actualizarea cadrului legislativ privind exploatarea, prelucrarea ºi
resurselor
comercializarea masei lemnoase.
15.2 Susþinerea sectorului de prelucrare superioarã a materiilor prime
lemnoase.
16. Dezvoltarea producþiei de 16.1 Crearea unor capacitãþi noi de producþie prin atragerea de capital
bunuri de consum.
strãin ºi autohton (geam float, ambalaje, plãci de lemn).
16.2 Modernizarea unor capacitãþi de producþie cu capital atras pentru
industria textilã (filaturi, þesãtorii, finisaje textile) ºi tãbãcãrii.
17. Redimensionarea actualelor 17.1 Elaborarea ºi aprobarea programelor de restructurare pentru agenþii
capacitãþi de producþie pentru economici din structura sectorului producþiei de apãrare.
apãrare pe criterii de eficienþã
economicã, realizarea unor
structuri organizatorice adaptabile
cerinþelor Planului de mobilizare
18. Alinierea performanþelor
18.1 Retehnologizarea capacitãþilor de producþie pentru apãrare.
produselor realizate la
standardele de calitate euroatlanticã, care sã asigure
compatibilitatea ºi interoperabilitatea cu sistemele de arme
ale þãrilor membre NATO
19. Privatizarea
19.1 Oferirea spre vânzare de acþiuni sau pãrþi sociale pe piaþa bursierã
C.N. ROMARM Ñ S.A.
sau extrabursierã ori la bursele de valori din strãinãtate.
20. Crearea unei economii de 20.1 Reducerea pierderilor financiare în industria extractivã cu cel puþin 20%:
piaþã funcþionale; creºterea
¥ revizuirea legislaþiei cu privire la industria extractivã;
competitivitãþii
¥ închiderea tehnicã ºi iniþierea unor acþiuni de protecþie a mediului pentru
minele cu pierderi însemnate.
21. Creºterea performanþelor ºi 21.1 Reducerea arieratelor din economie:
eficienþei activitãþii industriale
¥ lichidarea întreprinderilor de stat ale cãror arierate depãºesc 85% din
totalul activelor;
¥ executarea silitã a agenþilor economici cu arierate cãtre buget;
¥ reeºalonarea plãþilor restante cãtre buget cu condiþia aplicãrii unor
programe viabile de restructurare operaþionalã;
¥ analizarea planurilor de achitare a arieratelor;
¥ adoptarea ºi aplicarea unui plan de reducere a arieratelor între sectoarele
industriale pe bazã de decontãri între ramuri.
21.2 Prezentarea la Guvern a strategiilor de viabilizare a sectoarelor
industriale realizate în acord cu criteriile UE.
21.3 Dezvoltarea industriei de echipamente ºi de programe specifice
tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor.

iunie 2001
iunie 2001-2004
octombrie 20012004
iunie 2001
septembrie 2001

decembrie 2001
iunie 2002
iunie 2001

iulie 2001
august 2001-2004
mai 2001-2004
decembrie 2001trimestrul IV 2002
decembrie 20012004
etapizat
iunie 2001-2004

septembrie 20012004

trimestrul I 20022004
iunie 2001
martie 2001trimestrul IV 2002
2002-2003
ianuarie 2001-2004
martie 2001-2004
decembrie 2001
iunie 2001
decembrie 2001
august 2001-2004
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Domeniul

VI. Relansarea
agriculturii.
Politica agrarã ºi de
dezvoltare ruralã

Obiectivul

22. Stimularea activitãþii în
cadrul parcurilor industriale
prin corectarea legislaþiei în
materie, conform practicii
europene
1. Managementul fondului
funciar, organizarea ºi
perfecþionarea pieþei funciare,
precum ºi a exploataþiilor
agricole ºi silvice

Acþiunea

22.1 Corelarea programelor de restructurare a sectoarelor industriale cu
mãsuri de creare de noi locuri de muncã prin dezvoltarea parcurilor
industriale.

Perioada

trimestrul II 20022004

1.1 Continuarea aplicãrii prevederilor Legii nr. 18/1991 ºi ale Legii nr. 1/2000,
în vederea realizãrii urmãtoarei dinamici în constituirea ºi reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ºi pãdurilor:
¥ pentru 90% din suprafaþa agricolã;
decembrie 2002
¥ pentru 95% din suprafaþa agricolã;
2003
¥ pentru întreaga suprafaþa agricolã.
2004
1.2 Dezvoltarea politicilor de îmbunãtãþiri funciare, þinând seama de protecþia
mediului:
¥ achiziþionarea de echipament de irigat pentru circa 1.000.000 ha;
ianuarie 2001-2003
¥ intensificarea ºi finalizarea acþiunii de înfiinþare a Asociaþiei Utilizatorilor trimestrul III 2002
de Apã;
¥ irigarea unei suprafeþe de cca 2.000.000 ha;
2004
¥ reabilitarea amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare:
2004
Ñ irigaþii 900.000 ha anual;
Ñ desecãri 200.000 ha anual;
Ñ combaterea eroziunii solului 400.000 ha anual;
Ñ diguri 550 km anual.
2. Cadastrul agricol ºi fondul 2.1. Accelerarea cadastrului agricol, prin continuarea lucrãrilor de cadastru în:
funciar
¥ 41 comune, care administreazã 145 mii ha;
decembrie 2001
¥ 164 comune, care administreazã 600 mii ha.
2002-2004
2.2 Realizarea documentelor de organizare a teritoriului pentru un numãr de:
¥ 50 comune, care administreazã 200 mii ha;
decembrie 2001
¥ 120 comune, care administreazã 320 mii ha.
2002-2004
3. Protejarea, conservarea
3.1 Protejarea ºi conservarea Fondului genetic naþional:
decembrie 2001
ºi dezvoltarea patrimoniului
¥ conectarea la circuitul internaþional a bãncilor de resurse genetice
genetic naþional, în producþia vegetale ºi animale.
vegetalã, animalã ºi din
3.2 Asigurarea creºterii ºi ameliorãrii Fondului genetic naþional.
2004
silviculturã.
3.3 Perfecþionarea cadrului legislativ ºi instituþional, pentru asigurarea
2002-2004
ameliorãrii patrimoniului genetic naþional, în producþia vegetalã, animalã
ºi în silviculturã (mai ales prin stimularea înfiinþãrii ºi funcþionãrii fermelor
de elitã în unitãþile de cercetare ºtiinþificã, precum ºi în sectorul privat).
3.4 Utilizarea noilor creaþii biologice de înaltã performanþã din strãinãtate ianuarie 2001-2004
prin schimburi ºi importuri sistematice de seminþe, material sãditor, material
seminal, embrioni ºi reproducãtori, în scopul inducerii progresului genetic
în patrimoniul naþional.
4. Îmbunãþãtirea organizãrii ºi 4.1 Promovarea unei hotãrâri de Guvern pentru stabilirea modului de
iunie 2002
funcþionãrii reþelei de reproducþie alocare a fondurilor bugetare destinate plãþii materialului seminal folosit
ºi ameliorare
la însãmânþarea artificialã a bovinelor ºi porcinelor.
5. Verificarea situaþiei concrete 5.1 Inventarierea efectivelor de animale, pe specii ºi categorii de deþinãtori.
februarie 2001
existente, în vederea elaborãrii
ºi aplicãrii unor mãsuri ºi
acþiuni eficiente în regim de
urgenþã
6. Analiza modului în care a 6.1 Verificarea temeinicã a stadiului realizãrii, mai ales cu privire la resmartie 2001
fost respectatã legislaþia în
pectarea legislaþiei, a privatizãrilor din agriculturã ºi industria alimentarã.
domeniul agricol
6.2 Utilizarea mijloacelor financiare puse la dispoziþie prin bugetul public,
februarie 2001
pentru agriculturã, industria alimentarã ºi silviculturã.
6.3 Verificarea oportunitãþii scoaterii unor produse din rezerva de stat ºi,
martie 2001
în mod deosebit, a modului de utilizare a acestora.
6.4 Analiza modului în care au fost folosite mijloacele materiale ºi
martie 2001
financiare puse la dispoziþie agriculturii, industriei alimentare ºi silviculturii,
prin programe speciale, cu participare internaþionalã.
6.5 Verificarea corectitudinii ºi eficienþei în derularea activitãþilor de
martie 2001
import-export, precum ºi în politicile vamale, pentru produsele agroalimentare
ºi pentru alþi factori de producþie ºi de dotare, cu utilizare în agriculturã,
industria alimentarã ºi silviculturã.
7. Asigurarea bazei materiale 7.1 Analiza acoperirii parþiale, în proporþie de pânã la 60%, a cheltuielilor
iunie 2001
ºi financiare pentru efectuarea pentru depozitarea ºi conservarea în spaþii specializate a grâului de
în condiþii optime a lucrãrilor
panificaþie (pentru 10 luni), a florii-soarelui (pentru 6 luni), a soiei boabe
de întreþinere a culturilor, de
(pentru 5 luni) ºi a porumbului boabe (pentru 10 luni).
recoltare, depozitare ºi
7.2 Elaborarea Programului special privind efectuarea lucrãrilor agricole
august 2001
conservare a produselor agricole (în culturã mare, în pomiculturã, în viticulturã ºi în legumiculturã), pentru
asigurarea furajelor ºi a condiþiilor tehnologice necesare bunei iernãri a
animalelor, precum ºi pentru menþinerea în condiþii bune de exploatare a
amenajãrilor pentru irigat.
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8. Completarea legislaþiei
existente prin elaborarea de
noi legi, pentru perfecþionarea
activitãþii

Acþiunea

8.1 Modificarea, completarea ºi îmbunãtãþirea prevederilor din urmãtoarele
legi existente:
¥ Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea ºi constituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole ºi pãdurilor;
¥ Legea nr. 75/1975 privind producerea, controlul calitãþii, comercializarea
ºi folosirea seminþelor ºi a materialului sãditor;
¥ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 23/27 martie 2000 pentru
înfiinþarea Societãþii Naþionale a Îmbunãtãþirilor Funciare;
¥ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 90/2000 pentru înfiinþarea ºi
completarea Legii sanitar-veterinare nr. 60/1974;
¥ Legea viei ºi vinului nr. 67/1997.
8.2 Se vor elabora urmãtoarele proiecte de legi noi:
¥ Legea privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli (fosta Lege
nr. 83/1993, abrogatã în 1997);
¥ Legea formelor asociative ºi de cooperaþie în agriculturã ºi industria
alimentarã;
¥ Legea creditului agricol;
¥ Legea zootehniei cu trei componente de bazã, ºi anume:
Ñ creºterea ºi ameliorarea animalelor;
Ñ ameliorarea ºi exploatarea fondului pastoral;
Ñ producerea, circulaþia ºi folosirea furajelor;
¥ Legea asigurãrii ºi compensãrii culturilor agricole ºi a efectivelor de
animale, pentru reducerea efectelor economice ale factorilor de risc natural;
¥ Legea agriculturii ºi industriei alimentare;
¥ Legea muntelui;
¥ Legea pisciculturii ºi pescuitului.
8.3 Stimularea ºi sprijinirea producãtorilor agricoli, pentru mãrirea
dimensiunilor fermelor prin asociere, arendare, concesionare ºi vânzarecumpãrare a terenurilor agricole ºi pãdurilor.
8.4 Încurajarea integrãrii producãtorilor agricoli cu procesatorii ºi comercianþii de produse agroalimentare, pentru reducerea la minimum a operaþiunilor intermediare. Crearea ºi perfecþionarea activitãþii organizaþiilor
interprofesionale, ca parteneri în orientarea producþiei agricole.
8.5 Acordarea de facilitãþi specialiºtilor agricoli ºi familiilor tinere în mediul
rural pentru înfiinþarea ºi exploatarea de ferme private, de producþie
vegetalã ºi animalã, acordarea de terenuri agricole ºi pentru construirea
locuinþelor, precum ºi pentru infrastructurã: drumuri, apã, canalizare,
energie electricã, comunicaþii etc.
9. Realizarea unor politici ale 9.1 Reforma radicalã a politicii de susþinere financiarã a pieþelor ºi a
pieþei produselor agroalimentare, producãtorilor agricoli, similare celor din Uniunea Europeanã. Mãsurile
reale ºi eficiente, susþinute
preconizate vor fi elaborate ºi aduse la cunoºtinþã publicã înainte de
financiar ºi stimulativ pentru
începerea fiecãrui an agricol.
producãtorii agricoli, comercianþi 9.2 Stabilizarea pieþei cerealelor prin crearea capitalului circulant,
ºi consumatori
precum ºi prin îmbunãtãþirea accesului la resursele financiare, printr-un
sistem mai eficient de creditare a fermierilor ºi marketingului agricol.
9.3 Dezvoltarea burselor de cereale, precum ºi a pieþelor de gros din
domeniul agricol, care sã înlocuiascã actualul sistem de piaþã învechit
ºi ineficient.
9.4 Revederea reglementãrilor cu privire la sprijinirea sectorului agricol,
astfel:
¥ renunþarea la sistemul de a se realiza protecþia socialã, pe seama
produselor agricole;
¥ practicarea în continuare a sistemului preþurilor liberalizate;
¥ introducerea unui regim stabil ºi neutru, cu o protecþie moderatã faþã
de importuri ºi fãrã restricþii la export.
10. Asigurarea creºterii
10.1 Restructurarea ºi reorganizarea serviciilor din agriculturã, în vederea
eficienþei serviciilor din
creãrii condiþiilor pentru privatizarea acestora (asistenþã veterinarã,
agriculturã
controlul calitãþii seminþelor, combaterea bolilor ºi dãunãtorilor la plante,
mecanizare, controlul calitãþii produselor agroalimentare etc).
11. Dezvoltarea cercetãrii
11.1 Definitivarea cadrului legislativ ºi instituþional privind activitatea de
ºtiinþifice, învãþãmântului
cercetare, tehnologii agricole, învãþãmânt agricol ºi perfecþionare profeagricol ºi a consultanþei
sionalã, avându-se în vedere:
pentru producãtorii agricoli
¥ finanþarea de la buget a activitãþilor de cercetare agricolã de interes
naþional;
¥ stimularea cercetãrilor tehnologice aplicative, potrivit diversitãþii condiþiilor
naturale ºi cerinþelor pieþei;
¥ sprijinirea activitãþilor de perfecþionare a pregãtirii profesionale ºi a
transferului rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice în practicã.
12. Trecerea de la politica
12.1 Elaborarea ºi implementarea unui program naþional, pentru
exclusiv agricolã la cea de
renaºterea satului românesc, prin dezvoltarea complexã a acestuia,
dezvoltare ruralã
acordându-se sprijin, inclusiv financiar, pentru urmãtoarele categorii de
activitãþi, alãturi de cele agricole ºi silvice:

Perioada

martie 2001
aprilie 2001
martie 2001
februarie 2001
martie 2001
martie 2001
aprilie 2001
august 2001
aprilie 2001

septembrie 2001
decembrie 2001
aprilie 2001
iunie 2001
martie 2001-2004
martie 2001-2004

aprilie 2001-2004

septembrie 20012004
trimestrul II 20022004
decembrie 20012004
martie 2001-2004

trimestrul I 20022003
septembrie 20012004

mai 2001-2004
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¥ refacerea, îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea elementelor de infrastructurã
(drumuri, alimentãri cu apã, canalizare, comunicaþii etc);
¥ dezvoltarea unor activitãþi de micã industrie ºi de artizanat;
¥ dezvoltarea agroturismului rural;
¥ crearea de facilitãþi pentru atragerea tineretului din mediul rural ºi
implicarea în activitãþile agricole ºi neagricole.
12.2 Dezvoltarea cadrului instituþional pentru aplicarea programelor
structurale de preaderare:
¥ crearea ºi dezvoltarea structurii instituþionale pentru derularea
septembrie 2001Programului SPP;
2004
¥ crearea ºi dezvoltarea structurilor instituþionale pentru derularea
martie 2001-2004
Programului SAPARD.
13. Armonizarea legislativã ºi 13.1 Armonizarea legislaþiei româneºti cu legislaþia UE privind agricultura,
instituþionalã cu Uniunea
alimentaþia ºi silvicultura prin:
Europeanã în domeniul agricol ¥ dezvoltarea, în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
decembrie 2001
ºi silvic
a unei structuri pentru coordonarea activitãþii de armonizare a legislaþiei
ºi practicilor instituþionale cu cele din Uniunea Europeanã; instruirea
personalului pentru pregãtirea negocierii dosarului agricol.
13.2 Adoptarea acquisului comunitar din domeniul agricol ºi al alimentaþiei:
¥ armonizarea standardelor de calitate cu cele ale Uniunii Europene;
ianuarie 2001-2004
¥ acordarea de asistenþã tehnicã ºi, eventual, financiarã producãtorilor
martie 2001-2004
agricoli pentru aplicarea standardelor de calitate ale Uniunii Europene;
¥ definitivarea cadrului instituþional privind asociaþiile interprofesionale;
august 2001trimestrul III 2002
¥ armonizarea sistemului de evidenþe statistice dupã modelul EUROSTAT decembrie 2001(trecerea de la anul calendaristic la cel agricol; înlocuirea evidenþelor
trimestrul III 2002
statistice calendaristice cu cele pe ani agricoli).
13.3 Adoptarea legislaþiei comunitare (în special legislaþia veterinarã ºi
2003
fitosanitarã).
14. Crearea cadrului
14.1 Reforma structuralã a ministerului ºi organizarea concursurilor pentru
ianuarie 2001
administrativ necesar
ocuparea funcþiilor de conducere.
îmbunãtãþirii activitãþii
14.2 Îmbunãtãþirea structuralã ºi organizatoricã a societãþilor naþionale,
ianuarie 2001
regiilor autonome, agenþiilor, instituþiilor ºi celorlalte formaþiuni centrale
din subordinea ministerului, precum ºi organizarea concursurilor pentru
ocuparea funcþiilor de conducere ale acestora.
14.3 Reforma structuralã a formaþiunilor teritoriale ale ministerului (direcþiile
generale judeþene ºi centrele agricole comunale) ºi organizarea
concursurilor pentru ocuparea funcþiilor de conducere ale acestora la
urmãtoarele termene:
¥ pentru direcþiile generale;
ianuarie 2001
¥ pentru inspectoratele teritoriale de regim silvic ºi cinegetic;
februarie 2001
¥ pentru centrele agricole comunale.
martie 2001
VII. Dezvoltarea
silviculturii

1. Asigurarea cadrului
1.1 Integrarea domeniului silviculturii în cadrul Ministerului Agriculturii,
instituþional pentru optimizarea Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu direcþii funcþionale ºi continuarea reformei
activitãþilor din silviculturã
în silviculturã.
1.2 Organizarea structurilor teritoriale pentru urmãrirea aplicãrii regimului
silvic în toate pãdurile, indiferent de forma de proprietate.
1.3 Restructurarea Regiei Naþionale a Pãdurilor prin înfiinþarea unor noi
direcþii silvice fãrã personalitate juridicã, la nivel teritorial.
2. Analiza modului în care a 2.1 Analiza stadiului privind aplicarea Legii nr. 1/2000 de retrocedare a
fost aplicatã legislaþia specificã terenurilor forestiere cãtre vechii proprietari.
sectorului silvic
2.2 Sprijinirea noilor proprietari de pãdure, persoane fizice sau juridice,
în crearea structurilor pentru gestionarea durabilã a acestor pãduri.
2.3 Sprijinirea comisiilor comunale ºi judeþene de aplicare a Legii
nr. 1/2000, organizatoric ºi logistic, pentru creºterea ritmului de retrocedare
a pãdurilor cãtre vechii proprietari.
2.4 Verificarea modului în care s-au desfãºurat licitaþiile de masã lemnoasã
ºi a modului în care s-au respectat prevederile legale de cãtre unele
firme de exploatãri forestiere.
2.5 Verificarea modului în care au fost utilizate fondurile bugetare destinate
sectorului silviculturã pentru ameliorarea terenurilor degradate, corectarea
torenþilor, drumuri forestiere, cercetare etc.
2.6 Verificarea derulãrii acþiunilor de comerþ exterior de cãtre Regia
Naþionalã a Pãdurilor.
2.7 Cunoaºterea stadiului lucrãrilor de reconstrucþie ecologicã a pãdurilor,
precum ºi a modului de îndeplinire a programelor cu finanþare externã sau
de la buget.

ianuarie 2001

ianuarie 2001
ianuarie 2001
ianuarie 2001
decembrie 2002
decembrie 2002

februarie 2001

martie 2001

martie 2001
martie 2001
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3. Întãrirea acþiunilor de apãrare
a integritãþii fondului forestier
naþional; gestionarea durabilã
a fondului forestier naþional ºi
a vegetaþiei din afara fondului
forestier

VIII. Amenajarea
teritoriului

Acþiunea

Perioada

3.1 Intensificarea pazei pãdurilor, strângerea colaborãrii dintre organele
martie 2001
silvice, poliþie ºi jandarmerie, care prin intervenþii ferme sã stopeze
sustragerile de material lemnos din pãdure.
3.2 Perfecþionarea ºi dezvoltarea sistemului de supraveghere a stãrii de
iunie 2001
sãnãtate a pãdurilor (monitoring forestier).
3.3 Intensificarea procesului de trecere a silviculturii cãtre economia de
septembrie 2001
piaþã prin dezvoltarea pieþei lemnului, perfecþionarea modului de desfãºurare a licitaþiilor ºi colaborarea cu organismele din sectorul de exploatare
a lemnului.
3.4 Îmbunãtãþirea sistemului de pregãtire ºi valorificare a masei lemnoase
septembrie 2001
care se recolteazã din pãduri de cãtre societãþile comerciale de exploatare a lemnului sau în regie proprie de cãtre Regia Naþionalã a Pãdurilor.
3.5 Împãdurirea terenurilor degradate, improprii folosinþelor agricole, prin
trimestrul II 2002preluarea din sectorul agricol, indiferent de forma de proprietate, pe o
2004
suprafaþã de 5000 ha.
3.6 Sprijinirea sub raport tehnic ºi cu material sãditor de împãdurire a
activitãþilor de creare de pãduri în zonele deficitare în vegetaþie forestierã,
urmãrind ºi realizarea de perdele forestiere:
¥ 100 hectare;
aprilie 2001
¥ 2.000 hectare.
2002-2004
3.7 Intensificarea lucrãrilor de îngrijire a arboreturilor tinere pentru creºterea septembrie 2001
gradului de stabilitate a pãdurilor, prin parcurgerea cu lucrãri, degajãri,
curãþãri ºi rãrituri a 150.000 hectare.
4. Extinderea suprafeþei
4.1 Împãdurirea terenurilor degradate improprii folosinþelor agricole, prin
aprilie 2001
pãdurilor ºi a altor forme de
preluarea din sectorul agricol, indiferent de forma de proprietate, pe o
vegetaþie forestierã
suprafaþã de 250 hectare.
4.2 Analizarea amplasãrii pepinierelor forestiere în teritoriu, trecerea la
aprilie 2001
modernizarea acestora ºi dotarea cu utilajele necesare, în vederea
asigurãrii puieþilor forestieri.
5. Asigurarea bazei materiale 5.1 Analizarea programului de întreþinere a lucrãrilor hidrotehnice de
aprilie 2001
pentru desfãºurarea în condiþii corectare a torenþilor.
optime a lucrãrilor de investiþii 5.2 Verificarea stadiului lucrãrilor de întreþinere, modernizare ºi ranforsare
martie 2001
ºi întreþinere a obiectivelor
a drumurilor forestiere, în vederea creºterii gradului de accesibilizare a
silvice
pãdurilor:
Ñ executarea lucrãrilor pe 2.000 km.
aprilie 2001
6. Dezvoltarea cercetãrii
6.1 Restructurarea activitãþilor de amenajare a pãdurilor, cercetare ºi
august 2001
ºtiinþifice în silviculturã
dezvoltare în silviculturã, respectiv a Institutului de Cercetãri ºi Amenajãri
Silvice din cadrul Regiei Naþionale a Pãdurilor.
7. Realizarea sistemului
7.1 Elaborarea programelor de activitate pentru anul 2001 ºi în
noiembrie 2001
informatic al Departamentului perspectiva anului 2004, corelate cu starea actualã a fondului forestier
pãdurilor corespunzãtor
naþional ºi a vegetaþiei forestiere din afara fondului forestier, cu revederea
formelor de proprietate
normelor tehnice privind respectarea regimului silvic.
7.2 Implementarea sistemului informatic în structurile organizatorice care
octombrie 2001
gestioneazã pãduri publice sau private.
1. Dezvoltarea echilibratã ºi
1.1 Elaborarea conceptului de amenajare a teritoriului în concordanþã cu
2001-2004
durabilã a teritoriului naþional principiile dezvoltãrii spaþiale europene, care sã fundamenteze politicile
în perspectiva racordãrii treptate de dezvoltare regionalã.
în spaþiul european
1.2 Elaborarea studiilor de dezvoltare regionalã în zonele transfrontaliere
2001-2004
RomâniaÑBulgaria, RomâniaÑMoldova ºi participarea la proiectele din cadrul
programului INTERREG III B.
1.3 Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului ºi regiunilor, care sã
2001-2004
fundamenteze planurile de dezvoltare regionalã.
1.4 Elaborarea/actualizarea planurilor de amenajare a teritoriului judeþean Ñ
2001-2004
PATJ.
1.5 Separarea infrastructurii industriale (apã, gaze, energie termicã) de
infrastructura oraºelor monoindustriale:
¥ identificarea ºi actualizarea pe baza strategiilor sectoriale a zonelor
decembrie 2001
(oraºelor) monoindustriale;
¥ stabilirea cu factorii decizionali la nivel central ºi local a programului
trimestrul II 2002de acþiuni ce urmeazã sã fie realizat.
2004
2. Utilizarea raþionalã a
2.1 Asigurarea cadrului legal ºi tehnic de dezvoltare:
teritoriului ºi ameliorarea
¥ definitivarea elaborãrii planurilor de urbanism general Ñ PUG pentru
decembrie 2001
calitãþii vieþii
localitãþile:
Ñ rurale;
Ñ urbane.
2.2 Identificarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile ºi înscrierea
2001-2003
acestora în cartea funciarã.
2.3 Punerea în aplicare a noilor reglementãri în materie (Legea cadastrului
2001-2004
ºi publicitãþii imobiliare nr. 7/1996 ºi Ordinul ministrului justiþiei nr. 2.371/C/1997
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a birourilor
de carte funciarã a judecãtoriilor).
2.4 Elaborarea ºi aprobarea de urgenþã pentru fiecare localitate a
decembrie 2001
documentaþiei de urbanism cuprinzând perspectiva de dezvoltare urbanã
pe termen mediu ºi lung.
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2.5 Introducerea taxelor penalizatoare pentru nerealizarea de construcþii
2001-2004
pe terenurile intravilane.
2.6 Acordarea de facilitãþi în vederea atragerii investitorilor interesaþi de
2001-2004
îmbunãtãþirea ºi extinderea sistemelor economice de încãlzire a locuinþelor.
3. Limitarea riscului seismic al 3.1 Dezvoltarea ºi armonizarea cadrului legislativ ºi normativ tehnic în
decembrie 2001
construcþiilor
domeniu cu normele internaþionale:
¥ reglementãri juridice privind facilitarea intervenþiei ºi asigurarea la riscul
seismic;
¥ reglementãri tehnice privind intervenþia postseismicã;
¥ reglementãri tehnice privind proiectarea antiseismicã a construcþiilor.
4. Ameliorarea condiþiilor de
4.1 Urmãrirea aplicãrii O.G. nr. 19/1994 prin repartizarea fondurilor alocate
2001-2004
trai ºi construcþia de locuinþe de la buget ºi monitorizarea utilizãrii acestora.
4.2 Repartizarea fondurilor alocate de la buget pentru derularea Legii
2001-2004
nr.114/1996 ºi monitorizarea utilizãrii acestora.
4.3 Sprijinirea activitãþii ANL privind asigurarea amplasamentelor necesare
2001-2004
construcþiei de locuinþe în limita fondurilor de finanþare ºi urmãrirea lucrãrilor.
4.4 Construcþia de locuinþe standard, de închiriat pentru pensionari,
2001-2004
tinerii salariaþi ºi alte categorii cu probleme sociale, finanþate din surse
bugetare ºi credite externe: 38.000 apartamente, din care 12.000 în
anul 2001.
4.5 Iniþierea de proiecte-pilot pentru zone de locuinþe individuale, accesibile,
2001-2004
finanþate prin credite ºi surse proprii.
4.6 Crearea unui sistem echitabil ºi atractiv de preluare de cãtre familiile
2001-2004
tinere ºi cu probleme sociale a unor locuinþe de pe piaþa liberã.
4.7 Iniþierea reglementãrilor în vederea constituirii fondurilor pentru
2001-2004
amenajarea zonelor de locuinþe de necesitate.
4.8 Cooperarea cu ministerele de resort pentru construirea de clãdiri
2001-2004
integrate cu dotãri sociale ºi culturale, precum: grãdiniþe, ºcoli, dispensare,
policlinici, biblioteci etc.
4.9 Construirea a 400 de sãli de sport pe lângã institutele de învãþãmânt
2001-2004
de toate gradele, la oraºe ºi sate, în ritm de 100 unitãþi pe an.
4.10 Acþiuni legislative ºi administrative în vederea finalizãrii în regim de
2001-2004
urgenþã a clãdirilor neterminate, inclusiv a celor cu destinaþie de locuinþetampon, pentru mutarea temporarã a locatarilor din casele ce urmeazã
a fi consolidate.
4.11 Introducerea de taxe penalizatoare pentru deþinãtorii de clãdiri
2001-2004
neterminate.
4.12 Elaborarea lucrãrilor de proiectare ºi asigurarea surselor de finanþare
2001-2004
pentru finalizarea locuinþelor sociale.
4.13 Construirea a 400 de sãli de sport lângã institutele de învãþãmânt
2001-2004
de toate gradele la oraºe ºi sate, în ritm de 100 de unitãþi pe an.
5. Programul de echipare ºi
5.1 Proiecte de extindere ºi modernizare pentru reþelele de alimentare
2001-2004
reabilitare a reþelelor de utilitãþi cu apã, canalizare, surse energetice noi ºi tradiþionale etc.
din localitãþile urbane ºi rurale 5.2 Modernizarea drumurilor de interes local, integrarea acestora în
2001-2004
reþeaua de infrastructurã naþionalã.
1. Integrarea în sistemul
1.1 Program de aliniere a sistemului naþional de transport CFR la
european de transport
sistemul european:
¥ modernizarea liniei de cale feratã pe coridorul IV Ñ tronson Bucureºti Ñ
2001-2004
Braºov;
¥ modernizarea liniei de cale feratã pe coridorul IV Ñ Bucureºti Ñ Constanþa;
2001-2004
¥ modernizarea liniei Curtici Ñ Arad Ñ Alba Iulia Ñ Mediaº Ñ Braºov;
2001-2004
¥ sisteme de telecomunicaþii;
2001-2004
¥ reabilitarea ºi modernizarea metroului Bucureºti;
2001-2004
¥ finalizarea tronsonului Nicolae Grigorescu Ñ centura Bucureºti.
2001-2004
1.2 Program de aliniere a sistemului naþional de transport rutier la
sistemul european:
¥ reabilitarea reþelei de drumuri europene ºi naþionale;
2001-2004
¥ lucrãri de reabilitare a drumurilor naþionale cuprinse în etapa a II-a Ñ
decembrie 2001
694 km ºi program de siguranþã rutierã ºi dezvoltare instituþionalã;
¥ lucrãri de reabilitare a drumurilor naþionale cuprinse în etapa a III-a Ñ
2003
334 km;
¥ lucrãri de reabilitare a drumurilor naþionale cuprinse în etapa a IV-a Ñ
2001-2004
732 km:
Ñ Cluj Ñ Dej Ñ Bistriþa Ñ Câmpulung Moldovenesc;
Ñ Petroºani Ñ Simeria;
Ñ Lugoj Ñ Timiºoara ºi centurile Timiºoarei ºi Craiovei;
Ñ Craiova Ñ Drobeta-Turnu Severin Ñ Lugoj;
¥ proiect de reabilitare a DN 1A, extindere la 4 benzi a centurii Ploieºti ºi
2001-2004
asistenþã tehnicã pentru privatizare întreþinere;
¥ amenajãri spre ºi în punctele de control ºi trecere frontierã (Giurgiu,
trimestrul III 2002
Vãrºand, Bechet, Petea, Cenad);
¥ program de reabilitare, construcþii autostrãzi ºi modernizare a
2001-2004
infrastructurii situate pe traseele coridoarelor paneuropene IV ºi IX;
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2. Principalele proiecte de
infrastructurã cuprinse în
Pactul de stabilitate pentru
Europa de Sud-Est
3. Armonizare legislativã în
domeniul transporturilor

4. Programe noi de investiþii

Transportul feroviar

5. Promovarea concurenþei
prin dezvoltarea pieþei
transportului feroviar, în
vederea creºterii eficienþei
ºi calitãþii serviciilor

Acþiunea

Perioada

¥ Autostrada Bucureºti Ñ Constanþa: tronsonul Bucureºti Ñ Fundulea Ñ
2001-2004
Lehliu Ñ Feteºti Ñ Cernavodã;
¥ centura Bucureºti-Sud;
2001-2004
¥ variante de ocolire a oraºelor Deva, Orãºtie, Sebeº, Sibiu, Piteºti;
2001-2004
¥ modernizare ºi extindere la patru benzi a DN 5 Bucureºti Ñ Giurgiu;
2001-2004
¥ Autostrada Nãdlac Ñ Lugoj Ñ Timiºoara Ñ Deva (210 km);
2001-2004
1.3 Program de aliniere a sistemului naþional de transport pe Dunãre la
sistemul european:
¥ reabilitarea cãilor ºi canalelor navigabile;
2001-2004
¥ terminal de containere în portul Drobeta-Turnu Severin;
2004
¥ amenajãri taluze înalte ºi apãrãri de maluri pe Canalul Dunãre Ñ
2001-2004
Marea Neagrã;
¥ protecþii ºi consolidãri de maluri pe Canalul Poarta Albã Ñ Midia Ñ
2001-2004
Nãvodari;
¥ program de reabilitare ºi modernizare a infrastructurii situate pe traseul
2001-2004
coridorului paneuropean VII ;
¥ amenajãri pentru asigurarea navigabilitãþii pe Dunãre (Cãlãraºi Ñ Sulina),
2001-2004
inclusiv sistem de semnalizare ºi mãsurãtori topohidrografice pe Dunãre.
1.4 Program de aliniere a sistemului naþional de transport maritim la
sistemul european:
¥ reabilitarea Portului Constanþa ºi continuarea lucrãrilor la digurile de
martie 2001
Nord ºi Sud;
¥ prelungirea cu 1 km a digului de larg din Portul Constanþa;
2002-2004
¥ ecologizarea Portului Constanþa ºi construcþia staþiei de alimentare
2003
electricã (P IV);
¥ terminal de containere în Portul Constanþa (mol II S).
2001-2003
2.1 Sector feroviar:
¥ coridorul IX, Nord-Sud;
2001-2004
¥ coridorul IV, Est-Vest;
2001-2004
¥ coridorul IV, Est-Vest Ramura de Sud.
2001-2004
2.2 Sector naval.
2001-2004
3.1 Asistenþa tehnicã pentru elaborarea ºi evaluarea reglementãrilor ºi
2001-2003
normelor de aplicare a acestora, în concordanþã cu prevederile acquisului
comunitar corespunzãtor.
3.2 Investiþii pentru mãsurile de construcþie instituþionalã:
2001-2003
¥ dezvoltarea capacitãþii administrative AFER;
¥ echipament pentru teste de siguranþã rutierã.
4.1 Pod peste DunãreÑzona Brãila.
2001-2004
4.2 Autostrada BucureºtiÑBraºov.
2001-2004
4.3 Centura Bucureºti-Nord.
2001-2004
4.4 Dezvoltarea programelor de reabilitare drumuri naþionale.
2001-2004
4.5 Dezvoltarea infrastructurii comunale ºi crearea transportului rutier
2001-2004
specializat pentru elevi în minimum 120 de localitãþi pe an cu sprijinul
consiliilor judeþene ºi locale.
4.6 Dotarea cu vagoane de marfã ºi cãlãtori din producþia internã.
2001-2004
4.7 Începerea reabilitãrii infrastructurii pe tronsonul feroviar Arad Ñ Braºov.
2001-2004
4.8 Reluarea lucrãrilor abandonate pe tronsonul Râmnicu VâlceaÑVâlcele;
2001-2004
BerbeºtiÑAlunu; HârlãuÑFlãmânzi; SãbeniÑDarabani.
4.9 Consolidarea infrastructurilor feroviare în zona Porþile de Fier.
2001-2004
4.10 Extinderea metroului pe tronsonul Drumul TabereiÑPantelimon ºi
2001-2004
finalizarea tronsoanelor începute ºi neterminate.
4.11 Terminale de cereale în porturi.
2001-2004
4.12 Terminal de gaze lichefiate Ñ Port Constanþa.
2001-2004
4.13 Reabilitarea infrastructurii ºi suprastructurii în porturile fluviale ºi
2001-2004
maritime pentru creºterea cu 25% a capacitãþii de operare.
4.14 Adaptarea unui program cu finanþare externã pentru reconstruirea
2001-2004
pe baza iniþiativei private a flotei maritime în ºantierele navale româneºti.
4.15 Acordarea de facilitãþi pentru operare sub pavilionul de navigaþie
septembrie 2001
românesc.
4.16 Modernizarea ºi construcþia de aeroporturi regionale cu contribuþia
2001-2004
autoritãþilor publice locale.
4.17 Stoparea contrabandei în transportul rutier prin mãsuri speciale
2001-2004
pentru transportul de alcool, þigãri ºi cafea.
5.1 Revizuirea statutului autoritãþii de reglementare din sectorul de
iunie 2001
transport feroviar.
5.2 Sprijinirea apariþiei operatorilor de transport feroviar privaþi.
2001-2004
5.3 Privatizarea Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Marfã
2001-2004
”CFR MarfãÒ Ñ S.A.
5.4 Iniþierea privatizãrii societãþilor comerciale externalizate din Societatea
2001-2004
Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori ”CFR CãlãtoriÒ Ñ S.A.:
¥ conceperea strategiei de privatizare a societãþilor comerciale externalizate; trimestrul IV 2002
¥ trecerea la transportul local, experimental, a douã societãþi regionale
2004
pentru transportul de cãlãtori.
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6. Eficientizarea transportului
aerian

6.1 Eficientizarea transportului aerian prin aducerea flotei aeriene la
2001-2004
standardele internaþionale:
¥ achiziþionarea de noi aeronave (scurt, mediu ºi lung curier);
¥ modernizarea Aeroportului Internaþional BucureºtiÑBãneasa;
¥ amenajarea de spaþii comerciale ºi parcãri supraetajate pentru
autoturisme la Aeroportul Internaþional BucureºtiÑOtopeni;
¥ dezvoltarea ºi modernizarea Aeroportului Internaþional BucureºtiÑOtopeni
faza a II-a.
7. Modernizarea ºi
7.1 Program de aliniere a sistemului naþional de transport CFR la
2001-2004
îmbunãtãþirea calitãþii
sistemul european:
serviciilor, siguranþei ºi
¥ reabilitare locomotive;
securitãþii transporturilor
¥ reabilitare vagoane cãlãtori ºi marfã;
¥ achiziþii dotãri depouri;
¥ modernizare 500 vagoane marfã ºi 100 vagoane cãlãtori; modernizare
staþii feroviare majore ºi asistenþã pentru comercializare;
¥ modernizarea parcului de locomotive Diesel electrice (60Ñ70 buc.);
¥ dotarea transportului feroviar de cãlãtori cu rame electrice ºi automotoare
(135 buc.);
¥ realizarea unui sistem computerizat de eliberare bilete ºi rezervare
locuri ºi vagon de mãsurare cale;
¥ modernizare trenuri metrou.
7.2 Program de aliniere a sistemului naþional de transport pe Dunãre la
2001-2004
sistemul european:
¥ modernizarea sistemelor de siguranþã a navigaþiei pe Dunãre;
¥ sistem de supraveghere ºi management al traficului de nave la cãpitãniile
Galaþi, Tulcea, Drobeta-Turnu Severin;
¥ amenajãri si dotãri pentru protecþia mediului în porturile de pe Dunãre.
7.3 Program de reabilitare ºi modernizare a mijloacelor de cãutare ºi salvare:
¥ achiziþionarea a 2 nave specializate tip LIFEBOAT;
trimestrul IV 2002
¥ achiziþionarea unei nave tip HOVERGUARD 800 M;
2001-2004
¥ achiziþionarea unui remorcher salvator 8000 CP cu platformã elicopter;
2003
¥ achiziþionarea a 5 elicoptere performante, cu dotãrile necesare pentru
2004
cãutare ºi salvare.
8. Crearea condiþiilor favorabile 8.1 Reclasificarea drumurilor.
2001-2004
pentru rentabilizarea activitãþii 8.2 Majorarea cotei pentru Fondul special al drumurilor.
iunie 2001
în transporturi rutiere
8.3 Reorganizarea ºi simplificarea sistemului de taxe pentru transportul
iunie 2001
rutier intern ºi internaþional.
8.4 Simplificarea sistemului de atribuire a licenþelor ºi autorizaþiilor pentru
iunie 2001
transportul rutier intern ºi internaþional.
8.5 Promovarea ºi susþinerea proiectelor de investiþii în þarã ºi strãinãtate
2001-2004
prin metode transparente ºi simplificate.
8.6 Sprijinirea ºi optimizarea activitãþii operatorilor în transporturi.
2001-2004
8.7 Reglementarea activitãþii caselor de expediþii.
2001-2004
1. Elaborarea Strategiei pentru
reformã digitalã a societãþii
româneºti
2. Reforma legislativã ºi
instituþionalã

1.1 Elaborarea macropoliticilor pentru trecerea la economia digitalã în
România (se va revizui anual).
2.1 Stabilirea cadrului legal pentru fraude electronice ºi acces neautorizat
la informaþiile electronice.
2.2 Stabilirea cadrului legal pentru autorizarea ºi funcþionarea operatorilor
poºtali ºi deschiderea competiþiei pe piaþa serviciilor poºtale în conformitate cu obligaþiile convenite prin Planul de adoptare a acquisului comunitar.
2.3 Crearea cadrului instituþional pentru reglementare ºi licenþieri, control
ºi prevenire fraudã în domeniul tehnologiei informaþiei.
2.4 Revizuirea reglementãrilor în domeniul audiovizualului.
2.5 Elaborarea noului plan de numerotaþie ºi a noului tabel de atribuire
a benzilor de frecvenþe.
2.6 Adoptarea unei proceduri unitare de acordare a licenþelor ºi autorizaþiilor
2.7 Modificarea legii telecomunicaþiilor în conformitate cu obligaþiile
convenite prin Planul de adoptare a acquisului comunitar.
2.8 Înfiinþarea Inspecþiei Naþionale de Monitorizare ºi Control în
Comunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei.
2.9 Elaborarea cadrului legal privind drepturile de acces în imobile,
incinte ºi alte proprietãþi ale operatorilor de telecomunicaþii.
2.10 Elaborarea cadrului legal privind protecþia datelor personale în
telecomunicaþii.
2.11 Elaborarea cadrului legal pentru servicii de telefonie publicã pe
Internet.
2.12 Elaborarea cadrului legal pentru servicii de telecomunicaþii prin satelit.

iunie 2001
decembrie 2001
iunie 2001

decembrie 2002
decembrie 2001
decembrie 2001
septembrie 2001
septembrie 2001
martie 2002
iunie 2002
septembrie 2001
septembrie 2002
septembrie 2001
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3. Accelerarea utilizãrii
tehnologiei informaþiei pentru
dezvoltarea economiei digitale

4. Stimularea investiþiilor în
domeniile comunicaþiilor ºi
tehnologiei informaþiei

5. Implementarea societãþii
informaþionale prin sistemul
educaþional

6. Implementarea societãþii
informaþionale prin sistemul
educaþional Ñ instruirea la
distanþã ºi continuã
7. Relansarea procesului de
privatizare a infrastructurii de
comunicaþii
8. Dezvoltarea pieþei ºi a
concurenþei în domeniul
comunicaþiilor

Acþiunea

2.13 Finalizarea cadrului legal pentru deschiderea competiþiei pe piaþa
serviciilor de telecomunicaþii în conformitate cu obligaþiile convenite prin
Planul de adoptare a acquisului comunitar ºi ratificarea Protocolului IV
al Organizaþiei Mondiale de Comerþ.
2.14 Înfiinþarea sistemului unificat de apeluri de urgenþã ºi introducerea
numãrului unic european 112.
2.15 Înfiinþarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Comunicaþii.
2.16 Armonizare la legislaþia UE Ñ acþiunile detaliate se vor evidenþia
ulterior.
3.1 Crearea unei culturi a informaþiei ºi comunicãrii electronice prin pregãtirea opiniei publice, a managementului ºi specialiºtilor din diverse
domenii asupra importanþei Societãþii Informaþionale în România (conferinþe,
emisiuni TV/radio, articole în presã) Ñ acþiune repetitivã.
3.2 Asigurarea unui parteneriat activ cu asociaþiile profesionale, patronate,
sindicate ºi organizaþii neguvernamentale din domeniul comunicaþiilor ºi
tehnologiei informaþiei Ñ acþiune repetitivã.
3.3 Sprijinirea IMM prin construirea ºi întreþinerea unui portal (site Web)
pentru promovarea tendinþelor economiei digitale ”e-business/e-commerceÒ.
3.4 Sprijinirea serviciilor electronice de informare a cetãþeanului prin
crearea centrelor de informaþie multimedia în toate localitãþile cu mai mult
de 5.000 de locuitori Ñ în colaborare cu Ministerul Administraþiei Publice,
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, Ministerul Finanþelor Publice.
3.5 Propunerea de facilitãþi pentru încurajarea investiþiilor în implementarea
soluþiilor informatice Ñ acþiune repetitivã în colaborare cu Ministerul
Finanþelor Publice.
3.6 Promovarea cardurilor ”smartietÒ Ñ acþiune în colaborare cu Ministerul
Finanþelor Publice, sectorul serviciilor medicale, bancare, asigurãri etc.
4.1 Propunerea de facilitãþi fiscale pentru absolvenþi ºi specialiºti care
lucreazã în companii având ca unic domeniu de activitate Comunicaþii ºi
Tehnologia Informaþiei Ñ acþiune repetitivã în colaborare cu Ministerul
Finanþelor Publice.
4.2 Dezvoltarea de parcuri tehnologice pentru comunicaþii ºi tehnologia
informaþiei (High Tech) ºi sprijinirea prin diverse facilitãþi a investiþiilor din
domeniul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei Ñ acþiune repetitivã în
colaborare cu Ministerul Finanþelor Publice.
4.3 Stimularea îmbunãtãþirii calitãþii produselor ºi serviciilor autohtone din
domeniul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei, în vederea obþinerii
certificãrilor tip ISO conform practicilor internaþionale Ñ acþiune repetitivã.
4.4 Stimularea exportului de produse ºi servicii din Tehnologia informaþiei Ñ
acþiune repetitivã în colaborare cu Ministerul Finanþelor Publice.
5.1 Construirea unei baze de date cu acces public (Web) pentru
urmãrirea on-line a realizãrii obiectivului, accelerarea introducerii
calculatoarelor cu/ºi acces la Internet în unitãþile de învãþãmânt ºcolar
ºi liceal Ñ în colaborare cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.
5.2 Accelerarea introducerii calculatoarelor cu/ºi acces la Internet în
unitãþile de învãþãmânt ºcolar ºi liceal Ñ în colaborare cu Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii:
¥ cel puþin un calculator cu acces la Internet pentru fiecare ºcoalã pânã
în 2004 (8.000 de ºcoli);
¥ cel puþin un laborator de 8 calculatoare + 1 server cu acces la Internet
pentru fiecare liceu pânã în 2004 (1.500 de licee).
5.3 Asigurarea condiþiilor necesare pregãtirii corpului didactic cu noþiuni
specifice comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei Ñ în colaborare cu
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii:
¥ noþiuni despre Internet ºi impactul social al Internet pentru corpul
didactic preuniversitar;
¥ impactul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei în economia digitalã
pentru corpul didactic universitar (crearea de centre de instruire computerizatã ºi multimedia pentru profesori).
6.1 Asigurarea condiþiilor necesare pentru furnizorii de servicii de instruire
în colaborare cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Ministerul Finanþelor
Publice.
6.2 Conectarea bibliotecilor la Internet ºi automatizarea serviciilor de
informare ºi documentare oferite utilizatorilor.
7.1 Privatizarea Societãþii Naþionale de Radiocomunicaþii.
7.2 Finalizarea privatizãrii Societãþii Naþionale de Telecomunicaþii
(Romtelecom).
8.1 Definirea unei politici tarifare coerente ºi eliminarea subvenþiilor
încruciºate în domeniul comunicaþiilor.
8.2 Stimularea dezvoltãrii telecomunicaþiilor rurale prin telefonizarea
localitãþilor cu o populaþie de peste 1.000 de locuitori.
8.3 Crearea unui fond special de dezvoltare a comunicaþiilor (finanþarea
se va face din sume obþinute prin acorduri internaþionale ºi o parte din
sumele obþinute din privatizare).

Perioada

septembrie 2002

decembrie 2001
septembrie 2002
decembrie
2001Ð2004
martie 2001Ð
2004
2001Ð2004
iulie 2001-2004
iulie 2001-2004

2002-2004
2002-2004
iulie 2001-2004

2001-2004

iulie 2001-2004
2002-2004
martie 2001

2001-2004

2001-2004

2001-2004
trimestrul II 2004
decembrie 2001
decembrie 2002
decembrie 2001
decembrie 2001
iunie 2001
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Acþiunea

8.4 Acordarea licenþelor de UMTS.
8.5 Eficientizarea utilizãrii spectrului naþional de frecvenþe radio.
8.6 Întãrirea controlului ºi supravegherii pieþei comunicaþiilor.
8.7 Armonizarea utilizãrii benzii FM ºi a benzilor TV (VHF ºi UHF).
8.8 Asigurarea serviciului universal dupã expirarea perioadei de monopol
pentru telecomunicaþii ºi poºtã.
9. Accelerarea reformei
9.1 Analiza ºi stabilirea prioritãþii proiectelor guvernamentale în domeniul
digitale a Guvernului
tehnologiei informaþiei ce urmeazã a fi finanþate de la bugetul de stat 2001.
României pentru trecerea
9.2 Inventarierea proiectelor comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþionale
la e-government
existente, a rezultatelor obþinute sau a stadiului de implementare.
9.3 Accelerarea introducerii sistemelor informatice tip Suport de decizie
pentru mãrirea capacitãþii de control ºi prognozã în administraþia publicã Ñ
acþiune repetitivã în colaborare cu toate ministerele.
9.4 Implementarea reþelei guvernamentale de transmisii date ca suport
unic pentru soluþiile informatice din administraþie, atât centralã cât ºi localã.
9.5 Definirea strategiei pentru accelerarea utilizãrii tehnologiei informaþiei
în administraþia publicã, stabilirea de nomenclatoare ºi registre de interes
public.
9.6 Implementarea unui punct unic de acces la Internet pentru
informaþiile publice la nivel central:
¥ informaþii statistice;
¥ norme, reglementãri, legi, hotãrâri;
¥ ghid pentru calcularea taxelor;
¥ cadastru.
9.7 Implementarea punctelor unice de acces la Internet pentru
informaþiile publice de la nivel local Ñ în colaborare cu consiliile locale.
9.8 Introducerea mecanismelor de achiziþie electronicã ”e-procurmentÒ în
administraþia publicã Ñ în colaborare cu Ministerul Finanþelor Publice.
9.9 Introducerea interacþiunii electronice a cetãþeanului/organizaþiilor cu
administraþia:
¥ definirea unui mod unic de identificare (smartiet card/cheie de
identificare privatã);
¥ modificarea fluxurilor pentru acceptarea declaraþiilor electronice ale
agenþilor comerciali într-un mod centralizat fãrã redundanþe;
¥ aplicaþii interguvernamentale în colaborare cu toate ministerele care
colecteazã taxe/declaraþii de la cetãþeni/organizaþii.
9.10 Implementarea punctelor electronice de tip ”Ghiºeu electronic de
informaþieÒ pentru accesul informaþiilor publice în oraºele mai mari de
20.000 de locuitori.
9.11 Folosirea poºtei electronice (e-mail) ca metodã principalã de
comunicaþie în Guvernul României Ñ în colaborare cu Secretariatul
General al Guvernului.
9.12 Folosirea poºtei electronice (e-mail) ca metodã principalã de
comunicaþie în administraþie.
9.13 Crearea site-urilor Web interne administraþiei pentru diseminarea
informaþiilor, regulamentelor, normelor.
9.14 Introducerea fluxurilor ºi documentelor electronice în administraþie.
10. Dezvoltarea acceleratã a 10.1 Perfecþionarea Sistemului informatic al finanþelor publice în acord
sistemului informatic ºi a reþelei cu ultimele progrese în tehnologia informaþiei ºi comunicaþiei.
de comunicaþii a administraþiei 10.2 Promovarea cardurilor ”smartÒ pentru plata electronicã a salariilor
publice centrale ºi locale
funcþionarilor publici ºi încasarea electronicã a impozitelor ºi taxelor.
10.3 Asigurarea securitãþii tranzacþiilor.
1. Finalizarea procesului de
1.1 Preluarea competenþelor privind efectuarea procesului de privatizare
privatizare
de cãtre Ministerul Turismului.
1.2 Debirocratizarea ºi simplificarea procedurilor de privatizare în turism.
1.3 Efectuarea integralã a procesului de privatizare.
2. Armonizarea cu
2.1 Reglementãri privind standarde de calitate, tehnice, indicatori statistici,
legislaþia UE
ecologice, de pregãtire profesionalã.
3. Reglementarea cuprinzãtoare 3.1 Legea turismului.
a principiilor de dezvoltare a 3.2 Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu ºi lung.
turismului, ca domeniu prioritar
al economiei naþionale
4. Dezvoltarea ºi modernizarea 4.1 Crearea zonelor turistice speciale Ñ Litoralul Mãrii Negre, Delta Dunãrii,
bazei turistice
staþiuni balneoclimaterice; elaborarea proiectelor pentru noile investiþii,
acordarea de facilitãþi fiscale.
4.2 Susþinerea proiectelor care pun în valoare turisticã patrimoniul cultural
naþional din fondul special de promovare-dezvoltare.
4.3 Susþinerea proiectelor privind dezvoltarea unor noi staþiuni montane,
cu accent pe proiectele privind transportul pe cablu ºi pârtiile de schi,
din fondul special de promovare-dezvoltare.
4.4 Relansarea, inclusiv în scop turistic, a potenþialului de tratament
geriatric al Institutului ”Ana AslanÒ Ñ Otopeni.

Perioada

decembrie 2001
2001-2004
2001-2004
iunie 2002
septembrie 2002
februarie 2001
martie 2001
martie 2001
trimestrul III 2002
iulie 2001
decembrie 2001

trimestrul II 2004
2002
martie 20012004

2002
iulie 2001
trimestrul II 2004
trimestrul II 2004
trimestrul II 2004
2001-2004
2001-2004
2001-2004
ianuarie 2001
martie 2001
decembrie 2001
2001-2004
martie 2001
iunie 2001
martie 2001
2001-2004
2001-2004
decembrie 2001
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5. Dezvoltarea turismului rural
6. Programul ”EuropaÒ
7. Mediu legislativ simplu
ºi eficient

8. Mediu financiar fiscal,
stimulativ ºi stabil

9. Promovarea potenþialului
turistic

10. Dezvoltarea învãþãmântului
ºi cercetãrii în turism
.

XII. Mediul
înconjurãtor.
Consolidarea cadrului
instituþional ºi
legislativ

11. Dezvoltarea relaþiilor cu
organizaþiile internaþionale
din turism
12. Parteneriat activ cu
organizaþii profesionale
patronale, sindicale ºi
organizaþii neguvernamentale
1. Intãrirea capacitãþii
instituþionale de protecþie
a mediului

Acþiunea
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5.1 Reglementãri privind încurajarea turismului rural.
martie 2001
6.1 Proiectarea ºi construirea staþiunii turistice ”EuropaÒ prin parteneriat cu
2001-2004
Ministerul Turismului, alte autoritãþi publice centrale, administraþia publicã
localã, investitori privaþi.
7.1 Reglementãri privind simplificarea procedurilor de autorizare în turism.
martie 2001
7.2 Reglementare privind tarife nediscriminatorii între cetãþenii români
ianuarie 2001
ºi strãini.
7.3 Reglementãri procedurale de codecizie sau consultare cu celelalte
2001-2004
autoritãþi ale administraþiei publice centrale ºi locale privind proiectele
de investiþii publice cu impact asupra patrimoniului turistic.
7.4 Reglementãri privind regimul juridic al utilizãrii în scop turistic al
mai 2001
litoralului, zonelor adiacente ºi lacurilor.
7.5 Debirocratizarea procedurilor de realizare a investiþiilor în turism.
iunie 2001
7.6 Colaborarea cu alte autoritãþi publice în vederea utilizãrii optime, în
2001-2004
scop turistic, a vacanþelor ºcolare.
8.1 Reglementãri privind facilitãþi de privatizare.
martie 2001
8.2 Reglementãri privind facilitãþi pentru zonele speciale.
martie 2001
8.3 Reglementãri privind facilitãþi în staþiuni sezoniere.
martie 2001
8.4 Reglementãri privind facilitãþi acordate turismului pentru tineret ºi
martie 2001
turismului balnear.
8.5 Reglementãri privind constituirea ºi utilizarea fondului de promovaremartie 2001
dezvoltare a turismului.
9.1 Programe anuale.
2001-2004
9.2 Deschiderea birourilor de turism la Budapesta ºi Copenhaga.
decembrie 2001
9.3 Participarea la târguri ºi expoziþii internaþionale de turism prestigioase,
2001-2004
pe principalele pieþe turistice internaþionale.
9.4 Organizarea Târgului Internaþional de Turism al României.
anual, în trimestrul
IV
9.5 Reluarea colaborãrii cu marile firme touroperatoare prin asigurarea
2001-2004
prezentãrii ofertei turistice româneºti în cataloagele acestora.
9.6 Diversificarea materialelor de informare ºi publicitate turisticã.
2001-2004
10.1 Reorganizarea sistemului naþional de învãþãmânt în turism potrivit
decembrie 2001
cerinþelor UE.
10.2 Introducerea sistemului de evaluare ºi certificare a competenþelor
decembrie 2001
profesionale în turism.
10.3 Reglementarea sistemului de pregãtire ºi funcþionare a activitãþii de
iunie 2001
ticketing.
10.4 Introducerea parteneriatului Ministerului Turismului Ñ societãþi
2001-2004
comerciale din turism Ñ organizaþii ale UE pentru pregãtirea profesionalã
în turism ºi hotelierã.
10.5 Reorganizarea activitãþii Institutului de Cercetare în Turism în
iunie 2001
vederea obþinerii studiilor ºi analizelor necesare optimizãrii proceselor
decizionale în turism.
11.1 Obþinerea de asistenþã de specialitate ºi financiarã pentru
2001-2004
valorificarea patrimoniului turistic naþional.
12.1 Participarea asociaþiilor profesionale, patronale, sindicale ºi a
organizaþiilor neguvernamentale la elaborarea strategiilor de dezvoltare
2001-2004
ºi a reglementãrilor în turism.
1.1 Utilizarea mecanismelor economice în vederea stimulãrii protecþiei
iunie 2001-2004
mediului.
1.2 Continuarea organizãrii în fiecare minister, organism central ºi local
decembrie 2001a unui compartiment de gestionare a problemelor de mediu în scopul
2002
descentralizãrii sistemului instituþional prin stabilirea competenþelor de
protecþie a mediului la nivelul comunitãþilor locale, cu accent pe acþiunile
preventive.
1.3 Formarea cadrului juridic ºi instituþional pentru facilitarea ºi stimularea decembrie 2001dialogului dintre autoritãþi ºi societatea civilã asupra strategiei, politicilor,
2002
programelor ºi deciziilor privind mediul ºi dezvoltarea socioeconomicã
a þãrii.
1.4 Crearea unor organisme de certificare a sistemelor de management
iunie 2001-2002
de mediu ºi a unor organisme de inspecþie ºi acreditare a acestora,
precum ºi a laboratoarelor de încercãri pentru domeniul mediului.
1.5 Încurajarea ºi stimularea introducerii sistemului de management
2001-2003
de mediu (ISO 14001) la nivelul agenþilor economici.
1.6 Îmbunãtãþirea organizãrii structurilor unitãþilor teritoriale de protecþie
2001a mediului ºi a activitãþilor de formare profesionalã.
trimestrul III 2002
1.7 Întãrirea coordonãrii la nivel central ºi al MAPM a acþiunilor ºi
2001mãsurilor de reconstrucþie ecologicã ºi protecþie a mediului ce se prevãd
trimestrul III 2002
în strategiile ºi planurile de acþiune sectoriale ºi locale.
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2. Consolidarea
cadrului legislativ

Apãrarea împotriva
calamitãþilor naturale
ºi accidentelor
ecologice

3. Identificarea domeniilor
cu grad înalt de risc

4. Prevenirea ºi reducerea
poluãrii industriale

5. Distrugerea deºeurilor

6. Managementul potenþialului
hidrografic

Acþiunea

1.8 Constituirea fondului pentru mediu ca principal instrument în sprijinul
realizãrii obiectivelor prioritare din Planul Naþional de Acþiune pentru
Protecþia Mediului.
1.9 Formarea competenþelor necesare realizãrii unui parteneriat între
instituþiile de mediu din România ºi cele ale Uniunii Europene.
1.10 Modernizarea ºi întãrirea Comisiei Naþionale pentru Controlul
Activitãþilor Nucleare (CNCAN), în scopul implementãrii recomandãrilor
Agenþiei Internaþionale pentru Energia Atomicã de la Viena ºi ale
Comisiei Europene privind asigurarea unui grad corespunzãtor de
independenþã în activitate, precum ºi a resurselor materiale necesare
pentru asigurarea cu personal de înaltã calificare.
2.1 Elaborarea strategiilor de armonizare cu legislaþia UE pe cele
9 domenii definite în acquisul comunitar pentru acest domeniu:
¥ legislaþia orizontalã;
¥ calitatea aerului;
¥ gestionarea deºeurilor;
¥ calitatea apei;
¥ protecþia naturii;
¥ controlul poluãrii industriale ºi managementul mediului;
¥ substanþe chimice ºi organisme modificate genetic;
¥ zgomote ºi vibraþii de la vehicule ºi instalaþii;
¥ protecþia civilã ºi siguranþa mediului.
2.2 Completarea legislaþiei privind mediul înconjurãtor: Legea pentru
prevenirea ºi reducerea poluãrii industriale, reglementãri privind calitatea
combustibililor ºi gestionarea deºeurilor industriale etc.
2.3 Implementarea legislaþiei armonizate la legislaþia UE.
2.4 Introducerea în legislaþia de mediu a mecanismelor care sã asigure
finanþarea lucrãrilor specifice pentru asigurarea protecþiei mediului, cu
deosebire a lucrãrilor publice (staþii de epurare, ape uzate, depozite de
deºeuri, instalaþii de reciclare a deºeurilor, ecrane ºi perdele de
protecþie etc).
2.5 Asigurarea unui control riguros al respectãrii cerinþelor privind
exploatarea în condiþii de securitate nuclearã a instalaþiilor nucleare din
România, prin modernizarea cadrului legislativ de reglementare a
activitãþilor nucleare ºi eliminarea lipsei reglementãrilor naþionale prin
elaborarea unui set de 50 de reglementãri specifice pânã în anul 2002.
2.6 Implementarea pânã în anul 2002 a aquisului comunitar în domeniul
securitãþii nucleare ºi al protecþiei radiologice.
3.1 Reabilitarea sistemelor de irigaþii.
3.2 Combaterea eroziunii solului prin dezvoltarea unui program naþional
de amenajare ºi utilizare durabilã a acestuia.
3.3 Dezvoltarea metodelor ºi mijloacelor tehnice de prognozã a hazardelor
climatice, meteorologice, hidrologice ºi de predicþie hidrodinamicã ºi
aerodinamicã a proceselor de dispersie a poluanþilor.
3.4 Lucrãri noi ºi de reabilitare pentru: lacuri de acumulare, sisteme de
irigaþii, zone despãdurite, soluri erodate etc.
4.1 Realizarea mecanismelor financiare de promovare a retehnologizãrii
agenþilor economici.
4.2 Efectuarea unor studii de risc ºi impact asupra mediului la nivelul
activitãþii economice în vederea reducerii la minim a poluãrii industriale
ºi a accidentelor ecologice
4.3 Crearea unui centru naþional pentru tehnologii nepoluante.
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2001-2004
2001-2004
2001-2004

decembrie 2001

mai 2001-2003
2001-2004
2001-2003

2001trimestrul IV 2002

2001trimestrul IV 2002
2001-2004
2001-2004
2001-2003
iunie 2001
iunie 2001-2003
mai 2001-2004
decembrie 20012002
iunie 2001-2004

4.4 Realizarea sistemului instituþional ºi eficientizarea mecanismelor
financiare pentru promovarea ºi susþinerea tehnologiilor curate.
4.5 Realizarea Programului naþional de mãsuri tehnice ºi economice în
2001-2004
vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de serã, în concordanþã cu
prevederile Convenþiei-cadru privind schimbãrile climatice (1992) ºi ale
Protocolului de la Kyoto (1997).
5.1 Distrugerea deºeurilor urbane prin amenajarea unor gropi ecologice
iulie 2001-2004
pentru deºeuri, cu precãdere în Bucureºti, Piatra-Neamþ, Râmnicu Vâlcea,
Buzãu, Oradea ºi Tulcea.
5.2 Incinerarea deºeurilor ºi adoptarea unor mãsuri speciale în ceea ce
mai 2001-2004
priveºte deºeurile cu grad înalt de pericol.
5.3 Realizarea ºi dezvoltarea infrastructurii pentru eliminarea deºeurilor
martie 2001-2004
industriale.
6.1 Asigurarea surselor de apã pentru diverse folosinþe prin lucrãri
2001-2004
hidrotehnice cu impact negativ minim asupra mediului.
6.2 Mãsuri de creºtere a calitãþii apelor râurilor.
2001-2004
6.3 Punerea în funcþiune a staþiilor de epurare a apelor uzate pentru
2001-2004
municipiile Bucureºti (Glina), Brãila, Galaþi ºi Tulcea.
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Îmbunãtãþirea
calitãþii mediului
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6.4 Refacerea ºi conservarea litoralului ºi a lacurilor cu calitãþi terapeutice
unice (Techirghiol, Amara etc.):
¥ mãsuri ºi lucrãri de apãrare a litoralului românesc al Mãrii Negre
2001-2004
împotriva eroziunii;
¥ lucrãri ºi mãsuri de diminuare a fluxului de apã dulce care înrãutãþeºte
2001-2004
calitãþile terapeutice;
¥ amenajarea ºi punerea în valoare a stabilimentelor din zona lacurilor.
2001-2004
7. Îmbunãtãþirea calitãþii
7.1 Îmbunãtãþirea condiþiilor de transport ºi a stãrii drumurilor ºi utilizarea iunie 2001-2004
mediului în zonele dens
generalizatã a combustibililor cu aditivi, a benzinei fãrã plumb ºi a
populate
motorinei cu conþinut scãzut de sulf.
7.2 Sistematizarea zonelor urbane cu accent pe extinderea spaþiilor verzi
2001-2004
ºi a zonelor de agrement.
8. Conservarea diversitãþii
8.1 Conservarea in situ ºi ex situ a speciilor ameninþate, endemice
2001-2004
biologice
ºi/sau rare, precum ºi a celor cu valoare economicã ridicatã:
¥ organizarea Reþelei naþionale de arii protejate ºi asigurarea manage2001-2004
mentului necesar ocrotirii habitatelor naturale ºi conservãrii diversitãþii
biologice. Promovarea legislaþiei privind zonele naturale protejate;
¥ conservarea ºi dezvoltarea habitatelor naturale ºi reconstrucþia pe bazã
de cercetãri ºtiinþifice a unor sisteme ecologice deteriorate. Conservarea
ºi refacerea pe baze ºtiinþifice, în interes naþional, a zonelor umede, cu
2001-2004
protejarea speciilor endemice ºi valorificarea lor;
¥ evaluarea capitalului natural al României în acord cu diversitatea ºi
2001-2004
vulnerabilitatea actualã a acestuia.
8.2 Implementarea de noi sisteme de management ºi tehnologii alternative
2001-2003
pentru utilizarea durabilã a componentelor diversitãþii biologice. Organizarea
turismului durabil, fãrã afectarea diversitãþii biologice.
8.3 Programe de conformare la nivel local pentru diminuarea impactului
2001negativ al unor construcþii ºi amenajãri asupra faunei ºi florei, asupra
trimestrul IV 2002
ecosistemelor.
9. Reducerea poluãrii pânã la 9.1 Retehnologizarea activitãþilor industriale.
2001-2004
limitele de suportabilitate a
9.2 Introducerea de tehnologii nepoluante, cu poluare minimã ºi cu
2001-2004
mediului, respectiv a ecosiste- randamente sporite.
melor ºi a omului
9.3 Introducerea de tehnologii ºi de instalaþii moderne de filtrare a
2001-2004
gazelor, de epurare a apelor uzate ºi de eliminare a deºeurilor.
10. Ecologizarea agriculturii
10.1 Extinderea folosirii îngrãºãmintelor naturale ºi a substanþelor chimice
2001-2004
ºi folosirea raþionalã a
biodegradabile (îngrãºãminte, pesticide, erbicide etc.), cu respectarea
potenþialului agricol
normelor de protecþie a mediului.
10.2 Diminuarea factorilor limitativi (compactare, sãrãcire în substanþe
2001-2004
nutritive, evoluþie nefavorabilã a compoziþiei mineralogice ºi chimice etc.).
10.3 Încurajarea asocierii producãtorilor agricoli în scopul aplicãrii de
2001tehnologii moderne.
trimestrul III 2002
10.4 Combaterea excesului de umiditate, a inundaþiilor ºi a alunecãrilor
2001-2004
de teren.
10.5 Protecþia, conservarea ºi refacerea diversitãþii biologice specifice
2001-2004
agrosistemelor, prin aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile.
10.6 Ecologizarea terenurilor agricole degradate de industrii.
2001-2004
11. Gospodãrirea deºeurilor
11.1 Redarea în circuitul economic a terenurilor cu deºeuri.
2001-2004
industriale ºi menajere
11.2 Organizarea reþelei de colectare selectivã ºi transport al ambalajelor,
2001uleiurilor uzate, bateriilor, PCB ºi a altor produse ieºite din uz.
trimestrul IV 2002
11.3 Finalizarea studiilor de fezabilitate pentru depozite ecologice în
2001principalele zone de aglomerare urbanã ale þãrii.
trimestrul IV 2002
11.4 Realizarea unor planuri de gestionare a deºeurilor ºi a unor norme
2001coerente ºi executabile pentru activitatea de autorizare ºi control al
trimestrul III 2003
spaþiilor de depozitare.
11.5 Valorificarea prin recuperare, reciclare ºi reutilizare a deºeurilor
2001-2004
industriale, inclusiv a deºeurilor solide ºi lichide rezultate din activitãþile
de transporturi; depozitarea în condiþii de siguranþã ºi ecologice.
11.6 Colectarea, sortarea, valorificarea ºi depozitarea ecologicã controlatã,
2001-2004
în cadrul unei reþele integrate, a deºeurilor orãºeneºti menajere. Incinerarea
deºeurilor în condiþiile optimizãrii nivelului de emisii. Mãsuri speciale pentru
deºeurile periculoase (notificare, înregistrare ºi identificare).
12. Gospodãrirea deºeurilor
2.1 Înfiinþarea, conform normelor existente pe plan internaþional, a Fondului
2001radioactive ºi securitatea
naþional pentru gospodãrirea deºeurilor radioactive ºi dezafectarea
trimestrul IV 2002
instalaþiilor nucleare dezafectate instalaþiilor nucleare, precum ºi asigurarea unui cadru legislativ ºi de
reglementare corespunzãtor.
13. Reconstrucþia ecologicã
13.1 Refacerea reþelei de canale în vederea îmbunãtãþirii circulaþiei apei.
iunie 2001-2004
a Deltei Dunãrii
13.2 Refacerea ºi ameliorarea terenurilor degradate:
iunie 2001-2004
¥ renaturarea unor zone ce nu mai pot fi utilizate pentru destinaþia lor
iunie 2001-2004
economicã;
¥ promovarea mãsurilor preconizate în programul de management al
2001-2004
rezervaþiei ºi completarea cu noi mãsuri.
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14. Reabilitarea ºi protejarea
litoralului românesc al Mãrii
Negre ºi a zonei maritime
aferente þãrii noastre

Protecþia ºi
managementul
durabil al apelor

Acþiunea
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14.1 Elaborarea ºi implementarea planului strategic naþional de acþiune
2001-2004
pentru reabilitarea ºi protejarea Mãrii Negre.
14.2 Reducerea poluãrii din surse punctiforme de poluare majorã, de la
2001-2004
þãrm ºi din larg, în special a poluãrii cu hidrocarburi.
14.3 Protejarea faunei piscicole din zona Mãrii Negre, aferentã României.
2001-2004
14.4 Dezvoltarea cooperãrii regionale în bazinul Mãrii Negre ºi al Dunãrii.
2001-2004
15. Apãrarea împotriva cala15.1 Apãrarea împotriva calamitãþilor naturale ºi hazardelor:
mitãþilor, hazardelor naturale
¥ secetã Ñ reabilitarea sistemelor de irigaþii, împãduriri;
iunie 2001-2003
ºi accidentelor
¥ alunecãri de teren, eroziunea solului Ñ împãduriri, mãsuri agrotehnice etc.;
2001-2004
¥ cutremure Ñ consolidarea ºi siguranþa construcþiilor potrivit actelor normative; 2001-2003
¥ accidente Ñ mãsuri de siguranþã ºi monitorizare;
2001-2004
¥ inundaþii Ñ îndiguiri (inclusiv reabilitarea digurilor de la Dunãre),
2001-2004
acumulãri de apã, regularizarea cursurilor de apã, împãduriri în
cadrul unor lucrãri complexe.
15.2 Dezvoltarea metodelor de calcul pentru procesul de producere
2001-2004
a seismelor.
16. Conservarea ºi dezvoltarea 16.1 Îmbunãtãþirea sistemului educaþional formativ ºi informativ la toate
2001capitalului uman din domeniul nivelurile (preºcolar, ºcolar, universitar, postuniversitar ºi educaþia permatrimestrul III
mediului
nentã a adulþilor) în relaþie cu mediul, cultivarea dragostei faþã de naturã
2002
prin instituþii de învãþãmânt, cultural-educative, bisericã, mass-media, ONG.
16.2 Utilizarea optimã în þarã a potenþialului creativ intelectual în domeniul
2001mediului.
trimestrul IV 2002
16.3 Crearea de locuri de muncã în domeniul mediului ºi reducerea
2001ºomajului prin reconversia forþei de muncã.
trimestrul II 2002
17. Dezvoltarea cercetãrii
17.1 Cercetãri complexe în cadrul programelor de cercetare în domeniul
2001-2004
ºtiinþifice în domeniul mediului, mediului ºi la cererea agenþilor economici.
þinând seama de obiectivele
17.2 Dezvoltarea bazei materiale a cercetãrii la niveluri performante.
2001-2004
strategice ale protecþiei
17.3 Dezvoltarea activitãþii institutelor de profil din subordinea ºi coordo2001mediului
narea MAPM ºi a altor unitãþi de cercetare pe probleme de mediu
trimestrul III 2002
(inclusiv în centrele universitare) pe cele trei direcþii principale de
cercetare: activitate operaþionalã, activitate de instruire, îndrumare
metodologicã ºi formare continuã.
17.4 Cooperarea ºtiinþificã internaþionalã.
2001-2004
17.5 Elaborarea de metodologii privind economia mediului.
2001trimestrul IV 2002
18. Gospodãrirea cantitativã
18.1 Armonizarea legislaþiei in domeniul apelor în acord cu prevederile
2001-2004
ºi calitativã a apelor de
noii Directive-cadru a Parlamentului European ºi Consiliului Europei
suprafaþã ºi subterane
privind cadrul de acþiune comunitar în domeniul politicilor privind apele.
18.2 Mãsuri ºi lucrãri de reducere a pierderilor de apã pe aducþiuni, pe
2001-2004
reþeaua de distribuþie ºi canalizare.
19. Modernizarea sistemului
19.1 Dotarea sistemului hidrologic ºi meteorologic cu echipamente
2001-2004
informaþional pentru avertizarea moderne, inclusiv radare meteorologice performante.
ºi alarmarea populaþiei
19.2 Realizarea unui suport informaþional modern pentru transmisiuni,
2001-2003
inclusiv prin satelit.
19.3 Continuarea ºi perfecþionarea racordãrii sistemului informaþional
2001-2004
naþional la cel internaþional.
19.4 Completarea reþelei de monitorizare a factorilor de mediu; extinderea
2001-2004
automonitorizãrii emisiilor ºi a înregistrãrii automate a emisiilor de poluanþi.
19.5 Îmbunãtãþirea sistemului naþional informaþional. Introducerea de
2001-2003
aparaturã modernã, reducerea gradului de eroare a datelor ºi informaþiilor
ºi folosirea unei metodologii unitare de culegere ºi prelucrare primarã a
datelor.
19.6 Elaborarea unei metodologii unitare de transmitere a datelor de cãtre
septembrie
unitãþile de mediu teritoriale, instruirea periodicã ºi verificarea din punct
2001-2002
de vedere metodologic a activitãþii unitãþilor teritoriale de mediu.
19.7 Asigurarea accesului publicului la datele de mediu.
2001-2002
20. Continuarea lucrãrilor de
20.1 Asigurarea resurselor necesare pentru realizarea lucrãrilor.
2001-2004
regularizare, acumulare ºi
20.2 Stabilirea prioritãþilor în funcþie de gravitatea fenomenelor ºi gradul
decembrie 2001
amenajare a bazinelor
de risc.
hidrografice
20.3 Ecologizarea ºi regularizarea râului Sãsar în Baia Mare.
2001-2004
20.4 Realizarea sistemului complex de alimentare cu apã Zetea,
2001-2004
Dumbrãveni, Mediaº, Copºa Micã.
20.5 Realizarea sistemului complex de alimentare cu apã pe Valea Prahovei
2001-2004
(Azuga, Buºteni, Sinaia, Comarnic, Breaza).
21. Realizarea lucrãrilor de
21.1 Reabilitarea staþiilor de tratare a apei pentru municipiile Bucureºti,
2001-2004
alimentare cu apã a
Timiºoara, Iaºi, Constanþa, Ploieºti, Braºov, Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare
localitãþilor urbane ºi rurale
ºi Bacãu.
21.2 Reabilitarea reþelelor de distribuþie a apei.
2001-2004
21.3 Modernizarea staþiilor de pompare ºi a rezervoarelor de
2001-2004
înmagazinare a apei.
21.4 Dotarea reþelelor cu echipamente de mãsurã ºi control.
2001-2004
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22. Realizarea lucrãrilor de
canalizare ºi staþii de epurare
a apelor uzate în localitãþi
urbane ºi rurale
23. Dezvoltarea cooperãrii
internaþionale

XIII. Stimularea
întreprinderilor mici
ºi mijlocii, precum
ºi a cooperaþiei.
Întreprinderi mici
ºi mijlocii

Acþiunea

22.1 Modernizarea staþiilor de epurare a apelor uzate.
22.2 Realizarea de noi staþii de epurare a apelor uzate.
22.3 Extinderea reþelelor de canalizare, inclusiv realizarea de noi reþele.

Perioada

2001-2004
2001-2004
2001-2004

23.1 Amplificarea activitãþilor de cooperare cu organismele naþionale
2001-2004
similare din alte þãri, prin activarea acordurilor ºi înþelegerilor bilaterale
existente sau prin convenirea ºi semnarea de noi acorduri ºi înþelegeri
bilaterale ºi multilaterale.
23.2 Respectarea obligaþiilor asumate de România prin semnarea
2001-2004
tratatelor ºi convenþiilor internaþionale privind neproliferarea ºi securitatea
nuclearã, protecþia radiologicã, gospodãrirea deºeurilor radioactive etc.
24. Amplificarea rolului
24.1 Extinderea cu circa 100 mii ha a suprafeþei pãdurilor ºi a altor
2001-2004
ecologic al pãdurilor
forme de vegetaþie forestierã.
24.2 Realizarea de perdele forestiere în zonele expuse la aridizare.
2001-2004
24.3 Gestionarea durabilã a fondului cinegetic ºi a celui piscicol din apele
2001-2004
de munte.
24.4 Creºterea exigenþei legislaþiei în apãrarea pãdurilor.
decembrie 20012002
1. Simplificarea ºi îmbunãtã1.1 Elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului IMM
septembrie 2001
þirea cadrului legislativ ºi
1.2 Promovarea unui proiect de act normativ de revizuire a Decretuluidecembrie 2001
administrativ, susþinerea
lege nr. 54/1990 privind libera iniþiativã.
organizaþiilor de reprezentare 1.3 Promovarea unui proiect de act normativ pentru simplificarea
decembrie 2001
a sectorului IMM ºi consulsistemului de licenþiere.
tarea lor
1.4 Promovarea unui proiect de act normativ privind simplificarea
august 2001
procedurilor de autorizare pentru IMM.
1.5 Prezentarea proiectului de Raport anual al Guvernului cu privire la
anual, septembrie
dezvoltarea sectorului IMM, conform Legii nr. 133/1999.
1.6 Organizarea de reuniuni ºi conferinþe regionale ºi/sau naþionale pentru
2001-2004
identificarea ºi gãsirea soluþiilor la problemele majore ale dezvoltãrii
sectorului IMM.
1.7 Identificarea ºi analiza cerinþelor acquisului comunitar în domeniul IMM.
decembrie 2001
2. Dezvoltarea funcþiei Ministe- 2.1 Identificarea de programe finanþate din surse externe pentru
2001-2004
rului pentru Întreprinderile Mici organizarea, structurarea ºi susþinerea organizaþiilor de reprezentare
ºi Mijlocii ºi Cooperaþie de
a intereselor IMM la nivel naþional ºi local.
evaluare a complexului de
2.2 Monitorizarea efectelor mãsurilor ºi programelor de dezvoltare a IMM.
2001-2004
politici ºi mãsuri pentru
dezvoltarea IMM
2.3 Constituirea ºi menþinerea unei baze de date statistice coerente
noiembrie 2001
privind IMM; realizarea unei reþele informatice proprii.
2.4 Derularea de programe de instruire a personalului MIMMC.
2001-2004
2.5 Identificarea unor surse de finanþare externã pentru auditarea gratuitã trimestrul I 2002a unui eºantion reprezentativ de 50 de IMM în vederea demonstrãrii
2003
avantajelor IAS.
3. Îmbunãtãþirea accesului
3.1 Realizarea Raportului de evaluare a proiectelor de finanþare a IMM
aprilie 2001
IMM la finanþare
din surse externe.
3.2 Derularea schemei de creditare pentru IMM din Programul PHARE
2001-2002
RO 9809 Ñ MARR Fund, cu o componentã de grant în judeþele Gorj
ºi Hunedoara.
3.3 Continuarea derulãrii programului de credite pentru IMM (RO 9711)
2001-2004
ºi monitorizarea acestuia, cu raportãri semestriale la Guvern.
3.4 Demararea programului RICOP Ñ componentã IMM.
iunie 2001
3.5 Elaborarea de programe de finanþare pentru IMM cu sprijin financiar
2001-2004
extern ºi/sau de la bugetul de stat: microcredite, scheme de creditare,
acordarea de asistenþã pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finanþare,
granturi pentru promovarea antreprenoriatului ºi înfiinþarea de întreprinderi
ºi pentru proiecte/activitãþi specifice (protecþia mediului, cercetare-dezvoltare,
inovare, transfer de tehnologie, introducerea standardelor de calitate,
subcontractare).
3.6 Constituirea Fondului naþional de garantare a creditelor pentru IMM,
septembrie 2001
conform Legii nr. 133/1999.
3.7 Constituirea Fondului naþional de cogarantare a creditelor pentru IMM.
trimestrul III 2002
3.8 Elaborarea ºi implementarea de programe de cofinanþare ºi asistenþã
2002-2004
pentru întreprinzãtorii privaþi, în vederea îmbunãtãþirii capacitãþii acestora
de a accesa surse financiare ºi de a le utiliza eficient.
3.9 Asigurarea participãrii IMM la programe comunitare Ñ al IV-lea
2001-2004
Program multianual pentru IMM 2001-2006 (cofinanþare anualã de la
bugetul de stat).
3.10 Examinarea oportunitãþii de înfiinþare a unui fond de investiþii pentru decembrie 2001
proiecte desfãºurate de întreprinderi nou-create.
3.11 Finanþarea IMM prin programe PHARE ºi mobilizarea de alte surse
2002-2004
internaþionale de finanþare.
3.12 Pregãtirea componentei IMM din Programul PHARE 2000.
2001-2002
3.13 Elaborarea de programe pentru sprijinirea IMM în colaborare cu
2001-2004
alte instituþii.
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Obiectivul

4. Îmbunãtãþirea ofertei de
servicii pentru IMM în vederea
creºterii performanþelor în
afaceri ºi a capacitãþii IMM
de a opera, inclusiv pe pieþe
externe

Cooperaþie

5. Sprijinirea miºcãrii
cooperatiste în societatea
româneascã

6. Asigurarea cadrului legislativ
favorabil dezvoltãrii sistemelor
cooperatiste în economie

7. Sprijinirea organizaþiilor
cooperatiste meºteºugãreºti,
de producþie ºi servicii ºi
de consum

8. Realizarea unor forme
instituþionalizate prin care
sã se asigure consultarea
ºi un dialog permanent între
reprezentanþii miºcãrii cooperatiste ºi structurile legislative
ºi decizionale ale statului
9. Facilitarea participãrii unitãþilor cooperaþiei la programele
de interes comunitar
10. Instituþionalizarea unor
relaþii de parteneriat între
întreprinderile mici, mijlocii ºi
cooperatiste ºi societãþi integratoare, precum ºi realizarea
unui sistem de transfer de
informaþii

Acþiunea

4.1 Stabilirea ºi punerea în funcþiune a unui mecanism pentru primirea
ºi prelucrarea reclamaþiilor, opiniilor, sugestiilor din partea întreprinzãtorilor
ºi a organizaþiilor de întreprinzãtori.
4.2 Stabilirea criteriilor ºi procedurilor de acreditare a centrelor de
consultanþã.
4.3 Constituirea reþelei naþionale de centre de consultanþã ºi management
al informaþiilor pentru IMM, conform Legii nr. 133/1999.
4.4 Elaborarea de programe de pregãtire profesionalã destinate
managerilor ºi angajaþilor IMM, conform Legii nr. 133/1999.
4.5 Elaborarea unui program de informare pentru întreprinzãtori.
4.6 Formularea unei strategii de pregãtire a resurselor umane, introducerea
de discipline axate pe antreprenoriat în învãþãmântul liceal ºi universitar.
4.7 Sprijinirea iniþiativelor de dezvoltare de incubatoare de afaceri,
centre de inovare.
4.8 Sprijinirea utilizãrii tehnologiei informaþiei în IMM ºi a transferului de
tehnologie cãtre IMM.
4.9 Elaborarea ºi implementarea de programe pentru încurajarea activitãþilor care contribuie la lãrgirea pieþelor întreprinderilor ºi, cu prioritate, la
dezvoltarea exporturilor prin sprijin financiar ºi asigurãri de risc pentru
operaþiuni de comerþ exterior, accesul la informaþii privind pieþele interne
ºi externe, pentru realizarea de acþiuni promoþionale, expoziþii în þarã ºi în
strãinãtate.
5.1 Elaborarea unui program naþional privind consolidarea ºi dezvoltarea
miºcãrii cooperatiste, cu consultarea ministerelor ºi sistemelor cooperatiste
existente, în vederea creºterii contribuþiei acesteia la evoluþia generalã
economicã ºi socialã a þãrii.
5.2 Elaborarea unui program privind stimularea înfiinþãrii ºi dezvoltãrii
unor organizaþii cooperatiste din domeniile: sãnãtate ºi asistenþã, servicii
publice ieºite de sub controlul statului, consultanþã, servicii pentru
comunitate.
5.3 Asigurarea accesului organizaþiilor cooperatiste la fondurile PHARE,
fondurile de preaderare la Uniunea Europeanã, fonduri din privatizare,
în vederea asistenþei tehnice privind implementarea sistemului de asigurare
a calitãþii ºi certificare a acesteia conform normelor ISO-9000 ºi normelor
europene EN.
6.1 Finalizarea procesului legislativ referitor la adoptarea proiectului de
lege privind organizarea ºi funcþionarea cooperaþiei meºteºugãreºti.
6.2 Elaborarea ºi prezentarea la Parlament a unor
proiecte de acte normative privind:
¥ organizarea ºi funcþionarea sistemului cooperatist în agriculturã;
¥ sistemul cooperatist pentru domeniul forestier;
¥ sistemul cooperatist pentru construcþii ºi exploatare de locuinþe;
¥ extinderea aplicãrii prevederilor Legii nr. 133/1999 ºi la organizaþiile
cooperatiste.
7.1 Reglementarea problemei proprietãþii asupra terenurilor folosite de
organizaþiile cooperatiste.
7.2 Elaborarea unor propuneri de îmbunãtãþire a legislaþiei referitoare la
persoanele cu handicap încadrate în muncã în organizaþiile cooperatiste.
7.3 Elaborarea unui program naþional privind sprijinirea activitãþilor din
domeniul artei populare, artizanatului ºi meºteºugurilor artistice.
7.4 Organizarea la nivel naþional, prin Centrul de Formare ºi Management,
a unor cursuri privind formarea managerilor din organizaþiile cooperatiste,
precum ºi asistenþã pentru managementul noilor organizaþii cooperatiste
în vederea întãririi capacitãþii de a accesa surse financiare ºi utilizãrii
raþionale a acestora.
8.1 Acordarea de asistenþã tehnicã în procesul de constituire a Consiliului
Naþional al Cooperaþiilor, cu rolul de a reuni ºi reprezenta sistemele
cooperatiste componente în raporturile cu instituþiile statului.

9.1 Crearea unui sistem prin care serviciile de administraþie publicã sã
asigure transparenþa asupra conþinutului programelor de dezvoltare localã
ºi sprijinirea participãrii organizaþiilor cooperatiste la realizarea acestora.
10.1 Elaborarea unui act normativ care sã reglementeze raporturile
dintre societãþile integratoare ºi organizaþiile cooperatiste privind
realizarea producþiei ºi serviciilor pe orizontalã, precum ºi schimbul
ºi transferul de informaþii ºi tehnologie.
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mai 2001
iunie 2001
2001-2004
2001-2004
2001-2004
trimestrul II 2002
2003-2004
2001-2004
2001-2004

iunie 2001

trimestrul II 2002

septembrie 2001

mai 2001

mai 2001
iunie 2001
septembrie 2001
iunie 2001
iunie 2001
iunie 2001
septembrie 2001
2001-2004

trimestrul II 2002

august 2001
trimestrul II 2002
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11. Promovarea contractelor
de performanþã pe produs în
relaþiile de furnizare a unor
produse ºi servicii finanþate
din fondurile publice
12. Educarea ºi informarea
populaþiei asupra activitãþii
cooperaþiei

î

XIV. Privatizarea
sectorului real

1. Definirea rolului Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului
(APAPS) în procesul de administrare, monitorizare ºi cofinanþare a programelor de restructurare în vederea mãririi
atractivitãþii la privatizare
2. Reconsiderarea legislaþiei
privind privatizarea/restructurarea/lichidarea societãþilor
comerciale la care statul are
încã participaþiuni
3. Definirea rolului Consiliului
Interministerial în ceea ce
priveºte cofinanþarea programelor de retehnologizare ºi
modernizare a societãþilor
comerciale, pe baza fondurilor
obþinute din privatizare ºi pe
baza politicilor sectoriale
elaborate de ministerele de
ramurã
4. Transferul cãtre anumite
ministere al dreptului de administrare ºi privatizare a unor
societãþi comerciale din
portofoliul APAPS

5. Contribuþia la
implementarea economiei
de piaþã funcþionale prin
reducerea dimensiunii
sectorului de stat din
economie

Acþiunea

11.1 Elaborarea unui act normativ care sã reglementeze metodologia
ºi sistemul de stabilire a criteriilor de performanþã pentru produsele
ºi serviciile finanþate din fondurile publice.
12.1 Elaborarea, în colaborare cu organizaþiile cooperatiste, a unui
program naþional privind cunoaºterea modului de organizare ºi
funcþionare a organizaþiilor cooperatiste ºi posibilitãþile pe care le
oferã acest sistem pentru integrarea economicã ºi socialã a
persoanelor disponibile.
12.2 Cooperarea cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii pentru buna
organizare ºi funcþionare a învãþãmântului cooperatist, profesional,
liceal, postliceal ºi universitar.
12.3 Reluarea tradiþiei ºcolilor de arte ºi meserii prin sprijinirea extinderii
reþelei de ºcoli de arte ºi meserii în toate reºedinþele de judeþ.
12.4 Sprijinirea învãþãmântului cooperatist pentru participarea la programele
de educaþie ºi învãþãmânt finanþate de Comunitatea Europeanã.
12.5 Introducerea în programele analitice ale ºcolilor generale ºi liceelor
a unor noþiuni privind miºcarea cooperatistã.
1.1 Elaborarea regulamentului de organizare ºi funcþionare a APAPS
care va fi supus aprobãrii Guvernului României.

Perioada

iulie 2001

decembrie 2001

septembrie 2001
2002-2004
trimestrul III 2002
august 2001
martie 2001

2.1 Elaborarea unui pachet de observaþii ºi propuneri rezultate din
experienþa acumulatã, în sensul îmbunãtãþirii, simplificãrii ºi coerenþei
cadrului legislativ privind privatizarea/restructurarea/lichidarea
societãþilor comerciale la care statul deþine încã participaþiuni.

martie 2001
ºi în continuare

3.1 Elaborarea metodologiei de acordare a sumelor pentru
retehnologizare ºi modernizare cu concursul tuturor ministerelor
economice.

martie 2001
ºi în continuare

4.1 Transferul pachetului de acþiuni deþinut de APAPS la Romtelecom
cãtre Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiilor.
4.2 Transferul societãþilor comerciale cu profil de turism cãtre
Ministerul Turismului.
4.3 Transferul societãþilor comerciale cu profil de cercetare cãtre
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.
4.4 Transferul societãþilor comerciale S.C. CONPET Ñ S.A. ºi OIL
Terminal cãtre Ministerul Industriei ºi Resurselor.
5.1 Oferirea la privatizare a societãþilor comerciale SIDEX, ALRO ºi
ALPROM.
5.2 Oferirea la privatizare a 4 din cele 5 societãþi comerciale din
componenta privatizare ”caz cu cazÒ (HIDROMECANICA,
ELECTROPUTERE, ROMVAG ºi ANTIBIOTICE).
5.3 Oferirea la privatizare a cel puþin 30 din cele 50 de societãþi
comerciale din componenta privatizare.

martie 2001
ºi în continuare
martie 2001
ºi în continuare
martie 2001
ºi în continuare
martie 2001
ºi în continuare
iunie 2001

5.4 Implementarea programelor de restructurare pentru cel puþin 3 din
cele 5 societãþi comerciale din componenta restructurare/lichidare
(IUG-Craiova, CLUJANA - Cluj, ROMAN - Braºov, SIDERURGICA Hunedoara, NITRAMONIA - Fãgãraº).

5.5 Implementarea programelor de restructurare pentru SIDERURGICA Hunedoara, NITRAMONIA - Fãgãraº.
5.6 Privatizarea Societãþii Naþionale a Sãrii.

iunie 2001

10 S.C. în iunie
2001
15 S.C. în
decembrie 2001
5 S.C. în
semestrul I 2002
2 S.C. (IUG
Craiova,
CLUJANA Cluj) în iunie 2001
1 S.C. (ROMAN
Braºov) în
decembrie 2001
2001-2004
2004
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XV. Sectorul bancar
ºi de asigurãri

Obiectivul

Acþiunea
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5.7 Elaborarea de programe specifice de privatizare ºi crearea de locuri august 2001-2004
de muncã în zonele cu impact social major.
5.8 Asigurarea transferului de proprietate prin majorãri de capital în
decembrie 2001societãþile comerciale de importanþã deosebitã, urmând ca ponderea
2004
sectorului de stat sã se reducã substanþial în timp.
6. Restructurarea ºi privati6.1 Elaborarea unui program de acþiune vizând restructurarea sau privazarea sectorului siderurgic
tizarea sectorului siderurgic, bazat pe acordul comun al Autoritãþii pentru
Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului (APAPS) ºi al
Uniunii Europene:
¥ programarea discuþiilor cu APAPS ºi ulterior cu Uniunea Europeanã;
iunie 2001
¥ emiterea actului decizional privind Programul comun de acþiune.
decembrie 2001
7. Continuarea procesului de 7.1 Privatizarea a 300 de societãþi comerciale mijlocii ºi mici prin toate
privatizare a societãþilor comer- metodele prevãzute de lege, inclusiv utilizarea pieþei de capital:
ciale din industrie prin atragerea ¥ 100 de societãþi comerciale;
iunie 2001
de investitori români ºi strãini ¥ 200 de societãþi comerciale.
decembrie 2001
care demonstreazã un real
7.2 Privatizarea a 150 de societãþi comerciale prin vânzarea pachetelor
potenþial financiar ºi care pre- reziduale deþinute încã de APAPS:
zintã garanþii în realizarea de ¥ 50 de societãþi comerciale;
iunie 2001
investiþii în perioada postpriva- ¥ 100 de societãþi comerciale.
decembrie 2001
tizare
8. Stimularea întreprinzãtorilor 8.1 Stimularea dezvoltãrii sectorului privat ca element de complementaritate iunie 2001-2004
privaþi pentru înfiinþarea ºi
al procesului de privatizare.
dezvoltarea întreprinderilor mici
ºi mijlocii, prin transferul cãtre
sectorul privat, în condiþiile
legii, al activelor ºi mijloacelor
fixe disponibile din societãþile
comerciale cu capital de stat
9. Continuarea procesului de 9.1 Ofertarea a 30 de societãþi comerciale mijlocii, la care APAPS este
2002-2003
privatizare/restructurare/lichidare, acþionar majoritar, în pachete de câte 5, organizate pe domenii de
cu asistenþa bãncilor de investiþii activitate.
ºi a firmelor de consultanþã
9.2 Ofertarea a 15 societãþi comerciale mari, la care APAPS deþine
2002-2003
internaþionale, a unor societãþi pachetul de control (> 33% ºi < 50%), în pachete de câte 5,
comerciale la care APAPS
organizate pe domenii de activitate.
este acþionar
9.3 Ofertarea pachetelor reziduale la societãþile comerciale rãmase în
anual
portofoliul APAPS (< 33%).
10. Continuarea procesului de 10.1 Cesiuni de acþiuni între societãþile de investiþii financiare (SIF)
2001-2004
regularizare a ponderii pache- ºi APAPS în funcþie de ponderea voturilor în adunarea generalã
telor între APAPS si SIF-uri,
a acþionarilor (AGA), în vederea realizãrii celor mai bune tranzacþii de
în vederea sporirii atractivitãþii privatizare.
la privatizare a unor societãþi
comerciale
1. Consolidarea sistemului
1.1 Continuarea privatizãrii Bãncii Agricole Ñ S.A.
2001-2002
bancar, creºterea eficienþei
acestuia ºi reducerea
costurilor de intermediere
2. Continuarea procesului de 2.1 Revizuirea ºi actualizarea programului de privatizare a Bãncii
decembrie 2001
privatizare ºi restructurare în
Comerciale Române Ñ S.A. (B.C.R.) pentru eficientizarea acestui proces,
sectorul bancar ºi de
inclusiv prin majorarea capitalului bãncii.
asigurãri
2.2 Implementarea programului de eficientizare a B.C.R. ºi
semestrul I 2003
privatizarea acesteia.
2.3 Restructurarea activitãþii Eximbank Ñ S.A. în scopul stimulãrii exportului decembrie 2001
ºi creºterii indicatorilor de performanþã ai bãncii.
2.4 Întãrirea supravegherii pieþei asigurãrilor ºi crearea condiþiilor pentru
decembrie 2001
capitalizarea operatorilor de profil prin privatizarea în condiþii de eficienþã
ºi transparenþã a societãþilor de asigurãri cu capital de stat, aflate în
portofoliul APAPS.
3. Restructurarea Casei de
3.1 Elaborarea, la propunerea Casei de Economii ºi Consemnaþiuni,
2001-2002
Economii ºi Consemnaþiuni;
de cãtre Ministerul Finanþelor Publice, cu avizul B.N.R., a unui proiect
dialog permanent cu instituþiile de act normativ pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 66/1996
financiare internaþionale
privind reorganizarea CEC din România, precum ºi a proiectului de
H.G. privind statutul CEC.
3.2 Promovarea unui dialog permanent cu instituþiile financiare
2001-2004
internaþionale (FMI, BIRD, UE, BERD, BEI), în vederea stabilirii unui
parteneriat real ºi a unui climat de încredere, urmãrindu-se:
¥ obþinerea unui semnal favorabil din partea FMI cãtre piaþa privatã
de capital;
¥ asigurarea finanþãrii deficitului bugetar din surse externe;
¥ asigurarea finanþãrii din credite externe a programelor/proiectelor
investiþionale.
4. Recuperarea creanþelor
4.1 Accelerarea procedurilor juridice în domeniul recuperãrii creanþelor
iunie 2001
bancare
bancare, precum ºi în ceea ce priveºte competenþele ºi obligaþiile Oficiului
pentru Valorificarea Creanþelor Bancare.
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XVI. Atragerea de
investiþii strãine

XVII. Dezvoltarea
activitãþilor de
comerþ.
Comerþ exterior
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Obiectivul

5. Dezvoltarea pieþei de asigurãri prin adaptarea practicilor
internaþionale de asigurãri la
condiþiile reale din România

Acþiunea

5.1 Crearea unui nou plan de conturi specific pentru asigurãri, care va
þine seama de particularitãþile acestui tip de activitate, asigurându-se
armonizarea reglementãrilor contabile ºi a sistemului de raportare
specifice domeniului de asigurare-reasigurare, la prevederile
Directivelor europene.
1. Îmbunãtãþirea cadrului
1.1 Înfiinþarea unui departament în subordinea directã a primuluilegislativ ºi instituþional
ministru (one stop office) care sã permitã accesul facil al investitorilor
strãini importanþi la structurile de decizie guvernamentale.
1.2 Definirea domeniilor strategice pentru atragerea de investiþii strãine.
1.3 Elaborarea de propuneri concrete pentru înlãturarea obstacolelor
întâmpinate de investitorii strãini în România, în special în ceea ce
priveºte legislaþia, contabilitatea, serviciile bancare ºi financiare.
1.4 Inventarierea proiectelor de investiþii strãine aflate în diverse faze
de derulare în România ºi care sunt blocate sau întârziate; propunere
de soluþii.
1.5 Iniþierea unor programe de înfrãþire (twinning) cu instituþii specializate
în atragerea investiþiilor strãine din Uniunea Europeanã.
1.6 Stabilirea unui dialog permanent cu asociaþiile investitorilor strãini
din România.
2. Iniþierea de acþiuni de
2.1 Reluarea relaþiilor cu instituþiile internaþionale din domeniul atragerii
cooperare internaþionalã în
investiþiilor strãine: Asociaþia Mondialã a Agenþiilor de Promovare a
domeniu
Investiþiilor Strãine, Asociaþia Agenþiilor de Promovare a Investiþiilor
Strãine din þãrile membre CEFTA, Reþeaua IPANet coordonatã de
MIGA/Banca Mondialã, OPIC ºi altele.
3. Elaborarea de politici
3.1 Elaborarea ”Codului de promovare a investiþiilorÒ.
pentru atragerea investiþiilor
3.2 Asigurarea implementãrii prevederilor ”Codului de promovare a
strãine în România
investiþiilorÒ, precum ºi corelarea prevederilor acestuia cu restul legislaþiei.
3.3 Stabilirea unui portofoliu anual de proiecte de investiþii prioritare,
pentru care se va urmãri atragerea de investitori strãini semnificativi.
3.4 Asigurarea unui mecanism de monitorizare a fluxurilor de investiþii
strãine conform practicilor OECD.
3.5 Alinierea la cadrul instituþional privind atragerea investiþiilor strãine
din þãrile Uniunii Europene.
4. Asigurarea de servicii
4.1 Realizarea unei reþele naþionale de colaborare între sectorul public
pentru investitorii strãini
ºi cel privat, pe regiuni, destinatã promovãrii investiþiilor strãine ºi
rezolvãrii operative a problemelor cu care se pot confrunta pe plan
local investitorii strãini.
4.2 Diversificarea serviciilor oferite investitorilor strãini în conformitate
cu practica internaþionalã.
5. Dezvoltarea de relaþii de
5.1 Stabilirea unui mecanism permanent de colectare a proiectelor de
parteneriat între sectorul public investiþii româneºti din sectorul public ºi privat care vor fi promovate
ºi cel privat în activitatea de cãtre investitorii strãini.
atragere a investiþiilor strãine 5.2 Asigurarea participãrii efective a reprezentanþilor sectorului privat din
România la stabilirea obiectivelor din domeniul atragerii investiþiilor strãine.
5.3 Introducerea ºi extinderea sistemului Internet pentru promovarea
investiþiilor strãine.
5.4 Simplificarea avizelor pentru investiþii.
6. Realizarea de activitãþi
6.1 Realizarea de materiale ºi acþiuni promoþionale destinate atragerii de
promoþionale destinate atragerii investitori strãini la nivelul practicilor internaþionale.
de investitori strãini
1. Promovarea tratamentului
1.1 Sprijinirea actualului regim liberalizat de export.
egal al consumatorului
în raport cu producãtorul
1.2 Evitarea introducerii de facilitãþi fiscale la export ºi/sau în legãturã
ºi elaborarea unor programe
cu componenta localã.
de naturã sã asigure creºterea
ponderii produselor finite cu
grad ridicat de prelucrare în
cadrul exporturilor româneºti
2. Promovarea unei politici
2.1 Menþinerea nivelului actual al protecþiei vamale pentru importul de
comerciale în domeniul agricol, produse agricole (sau reducerea acesteia pe bazã de negocieri)
complementarã politicii interne
agricole
3. Reducerea la minimum
3.1 Reducerea unilateralã ºi treptatã a taxelor vamale în regim CNF
a ºocului rezultat din
pânã la nivelurile echivalente ale TARIC.
adoptarea ”dintr-o datãÒ a
3.2 Negocierea de acorduri de liber schimb cu unele þãri care au
tarifului vamal comun al UE
încheiat acorduri similare cu UE (de exemplu: Israel, þãrile baltice).
4. Eliminarea obstacolelor în
4.1 Relaxarea reglementãrilor privind relaþiile comerciale de tip
calea utilizãrii întregului
compensaþie/barter (de exemplu: exportul unor categorii de produse este
potenþial de export
condiþionat de plata în valutã forte; neacceptarea plãþii cu ”mãrfuri tariÒ
a importului de bunuri de consum).
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Obiectivul

5. Mãsuri de politicã
comercialã

6. Promovarea ºi stimularea
exportului

Acþiunea
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4.2 Revizuirea normelor privind încasãrile la export în vederea eliminãrii
iunie 2001
condiþiilor inechitabile ºi excesive din punct de vedere al uzanþelor de
afaceri (de exemplu: perioada de încasare obligatorie de 90 de zile pentru
o gamã largã de produse; interzicerea, ca regulã generalã, de la export a
produselor a cãror platã se face într-o perioadã mai lungã).
5.1 Întãrirea caracterului stabil ºi previzibil al tarifului vamal de
import prin:
¥ respectarea angajamentelor de reducere a taxelor vamale la produsele
2001-2004
agricole asumate prin Legea nr. 134/1994, în baza cãreia România a
devenit membrã a OMC;
¥ continuarea activitãþii de consultare a mediului economic (asociaþii de
anual
producãtori ºi/sau exportatori-importatori) pentru determinarea nivelului
de protecþie vamalã aplicabil în fiecare an calendaristic;
¥ evitarea folosirii mãsurilor de reduceri temporare ale taxelor vamale în
2001-2004
limita unor contingente valorice sau cantitative. În cazul în care
asemenea mãsuri se vor impune, pãstrarea caracterului neutru al
facilitãþilor acordate, fãrã diferenþiere între producãtori sau importatori;
¥ deschiderea anualã de contingente de acces minim ºi/sau curent pentru
anual
acele produse agricole pentru care existã angajamente asumate în
cadrul OMC ºi administrarea transparentã ºi neutrã a acestor contingente;
anual
¥ continuarea acþiunilor de preluare anualã a modificãrilor de nomenclaturã,
la nivelul Organizaþiei Mondiale a Vãmilor ºi al Nomenclaturii
Combinate a Uniunii Europene;
anual
¥ elaborarea anualã a Ghidului de utilizare a tarifului vamal de import
anual
care conþine atât nivelul aplicabil al taxelor vamale, cât ºi concesiile
acordate de România în cadrul Acordului de Asociere la Uniunea
Europeanã, prin acorduri de comerþ liber sau prin alte sisteme vamale
preferenþiale;
¥ îmbunãtãþirea sistemului de determinare a valorii mãrfurilor în vamã
decembrie 2001
pentru stingerea diferendului din cadrul OMC iniþiat de S.U.A.;
¥ continuarea susþinerii în cadrul OMC a cererii de prelungire a perioadei
2003
de tranziþie pentru mãsurile investiþionale aplicate de România.
5.2 Asigurarea respectãrii angajamentelor asumate în cadrul OMC pentru
2001-2004
structura ºi nivelul subvenþiilor la exportul de produse agricole, precum ºi
pentru domeniul mãsurilor de sprijin intern din agriculturã.
5.3 Asumarea de mãsuri de deschidere de piaþã a sectorului de servicii,
2003
în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul OMC (GATT).
5.4 Iniþierea unor programe de dezvoltare regionalã pe principiul comtrimestrul III 2002plementaritãþii practicat în þãrile CEFTA.
2003
5.5 Protejarea producãtorilor interni faþã de eventualele acþiuni de
2001-2004
concurenþã neloialã ale partenerilor externi prin:
¥ elaborarea ºi perfecþionarea mecanismelor necesare aplicãrii operative
ºi eficiente a instrumentelor de apãrare comercialã, cum sunt: mãsuri de
salvgardare în cazul în care volumul importurilor afecteazã producãtorii
naþionali sau mãsuri antidumping ºi compensatorii în cazul concurenþei
neloiale, rezultate din practicarea de cãtre partenerii externi a unor preþuri
de dumping sau subvenþionate la exporturile în România, preþuri de naturã
sã producã grave prejudicii producãtorilor naþionali;
¥ analiza periodicã a evoluþiei importurilor de produse sensibile pentru
producþia internã ºi propunerea de mãsuri operative care sã previnã
apariþia de situaþii de crizã;
¥ perfecþionarea mecanismului ºi metodelor de colaborare cu asociaþiile
de producãtori, în scopul informãrii acestora cu privire la condiþiile ºi
modul de acþiune pentru utilizarea mecanismelor de apãrare comercialã;
¥ alinierea gradualã ºi dinamicã a instrumentelor ºi mecanismelor de
protecþie la structura ºi nivelurile celor practicate în Uniunea Europeanã,
pentru a se evita efectele de impact negativ în momentul integrãrii.
5.6 Asigurarea corelãrii între mãsurile de politicã comercialã adoptate de
2001-2004
România ºi obligaþiile asumate prin acordurile internaþionale.
5.7 Promovarea, în relaþiile cu alte instituþii ºi organizaþii din România, a
2001-2004
ideii cã mãsurile de politicã comercialã nu se pot substitui mecanismelor
de politicã sectorialã.
6.1 Îmbunãtãþirea condiþiilor de acces al produselor româneºti pe pieþele
externe prin:
¥ valorificarea oportunitãþilor/facilitãþilor oferite de Acordul european,
2001-2004
acordurile de comerþ liber, SGP,SGPC, P-16 ºi acordurile comerciale
bilaterale;
¥ negocierea de noi acorduri de comerþ liber, în principal cu þãrile care
2001-2004
au un regim preferenþial cu Uniunea Europeanã, de noi acorduri
comerciale cu þãrile cu potenþial de absorbþie pentru exporturile româneºti.
6.2 Participarea cu pavilioane naþionale la târguri ºi expoziþii internaþionale,
2001-2004
în vederea prezentãrii ºi promovãrii ofertei de mãrfuri ºi servicii româneºti
la export.
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Obiectivul

7. Dezvoltarea comerþului
electronic

Cooperarea
economicã
internaþionalã

8. Realizarea de instalaþii ºi
echipamente la obiective
complexe pentru asigurarea
industriei cu materii prime
ºi materiale de bazã, inclusiv
cu resurse energetice

Acþiunea

6.3 Organizarea de misiuni economice specializate pe produse/grupe de
produse pe pieþe de interes pentru exportul românesc.
6.4 Organizarea în þarã de întâlniri între reprezentanþi ai compartimentelor
de import din cadrul marilor firme/asociaþii din strãinãtate ºi potenþialii
furnizori români.
6.5 Îmbunãtãþirea activitãþii reprezentanþelor economice ºi comerciale din
strãinãtate; includerea acestora într-un sistem informaþional unitar.
6.6 Creºterea rolului Centrului Român de Comerþ Exterior în activitatea de
informare comercialã ºi asistenþã de specialitate pentru sprijinirea societãþilor
comerciale cu activitate de export. Valorificarea facilitãþilor oferite de ”TRADE
POINTÒ pentru promovarea exportului.
6.7 Asigurarea stabilitãþii ºi a predictibilitãþii regimului de export ºi import.
6.8 Identificarea obstacolelor care afecteazã utilizarea întregului potenþial
de export în vederea eliminãrii acestora.
6.9 Perfecþionarea pregãtirii profesionale a funcþionarilor publici din Departamentul pentru Comerþ Exterior ºi Promovare Economicã, precum ºi organizarea unor forme specifice de pregãtire profesionalã, de genul ”TRAIN
FOR TRADEÒ, pentru societãþile comerciale cu activitate de export ºi import.
6.10 Continuarea procesului de recapitalizare a Eximbank ºi perfecþionarea
activitãþii ei, pentru susþinerea într-o mãsurã mai mare a finanþãrii producþiei
de export ºi a exportului.
6.11 Dimensionarea fondurilor bugetare pentru a susþine ºi a dezvolta mecanismele de stimulare ºi promovare a producþiei de export ºi a exportului
(bonificaþii de dobândã la credite, garantarea ºi asigurarea creditelor de
export, susþinerea programelor de participare la târguri ºi expoziþii internaþionale, de organizare de misiuni economice ºi de promovare a ofertei
româneºti de bunuri ºi servicii în cadrul programelor de reconstrucþie a
unor zone din Balcani).
6.12 Constituirea mecanismelor de stimulare a producþiei agricole ºi a exportului de produse agricole, în conformitate cu facilitãþile oferite de cadrul
juridic internaþional.
6.13 Punerea în aplicare a facilitãþilor aferente dezvoltãrii producþiei ºi a
exportului, prevãzute de legislaþia în vigoare.
7.1 Crearea cadrului legal pentru desfãºurarea comerþului electronic armonizat cu reglementãrile internaþionale, care cuprinde, în principal, Legea
privind Codul tehnologiei informaþiilor, Legea semnãturii electronice, Legea
comerþului electronic, împreunã cu un pachet de alte legi referitoare la
asigurarea protecþiei ºi confidenþialitãþii datelor, asigurarea securitãþii informaþiilor ºi a tranzacþiilor etc.
7.2 Crearea ºi perfecþionarea paginii website pe reþeaua Internet a Departamentului pentru Comerþ Exterior ºi Promovare Economicã ºi constituirea
în cadrul acesteia a unui pachet de servicii electronice de informare ºi
instruire a agenþilor economici, a ofertei României de export de produse
ºi servicii.
7.3 Organizarea sistemului de comunicaþii prin poºta electronicã (e-mail)
ºi a telefoniei electronice a Departamentului pentru Comerþ Exterior ºi
Promovare Economicã cu reprezentanþii reþelei externe ºi principalele instituþii guvernamentale ºi organizaþii profesionale; conectarea on-line a reþelei
externe la baza de date a Departamentului pentru Comerþ Exterior ºi
Promovare Economicã cu linkuri la principalii furnizori de servicii din þarã;
pregãtirea ºi orientarea reprezentanþilor comerciali în strãinãtate cãtre
domenii cum ar fi: utilizarea Internet, a poºtei electronice, elaborarea
de studii de piaþã prin care sã se identifice niºe de piaþã, produse
ºi servicii care sã fie promovate.
7.4 Sprijinirea, în cadrul unui program naþional unitar, integrat, a introducerii
programelor de servicii bancare on-line, lãrgirea considerabilã a utilizãrii
cãrþilor de credit/debit în plata bunurilor ºi serviciilor; sprijinirea utilizãrii
Internet de cãtre asociaþiile profesionale ºi societãþile comerciale.
7.5 Realizarea, cu sprijinul Centrului Român de Comerþ Exterior, a unui
sistem informaþional sectorial, de genul BtoB, la nivelul Europei de Sud-Est.
Cu ajutorul acestui proiect s-ar stimula dezvoltarea schimburilor comerciale
între þãrile din Europa de Sud-Est. Totodatã s-ar putea valorifica mai bine
avantajele conferite de cumulul de origine paneuropean.
8.1 Identificarea de potenþiali investitori strãini (consorþii financiar-bancare,
concerne industriale) care pot asigura cofinanþarea pentru realizarea Unitãþii 2
de la Centrala Nuclearelectricã Ñ Cernavodã.
8.2 Clarificarea problemelor legate de continuarea participãrii României la
construirea sau sistarea lucrãrilor la Combinatul de la Krivoi Rog Ð Ucraina.
8.3 Iniþierea de contacte în vederea stabilirii unor acorduri care sã susþinã
realizarea oleoductului Constanþa Ñ Trieste.
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În domeniul relaþiilor
economice
internaþionale

Obiectivul

9. Intensificarea reprezentãrii
României la activitatea OMC
în scopul dezvoltãrii oportunitãþilor de export de bunuri
ºi servicii

10. Valorificarea superioarã a
prevederilor din Acordul
European ºi continuarea
negocierilor pentru îmbunãtãþirea
cadrului juridic bilateral actual

.

11. Utilizarea acordurilor de
comerþ liber în vederea
majorãrii substanþiale, cantitative
ºi calitative, a exporturilor ºi
extinderea acestora în funcþie
de interesele politice, economice
ºi comerciale ale României

12. Perspectiva aderãrii
României la Organizaþia pentru
Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OCDE)

13. Promovarea intereselor
comerciale ale României în
cadrul Organizaþiei pentru
Cooperare Economicã la
Marea Neagrã (OCEMN)

Acþiunea

9.1 Continuarea activitãþii de examinare a tuturor iniþiativelor legislative din
domeniul economic, comercial sau cu efecte asupra angajamentelor României
din cadrul OMC.
9.2 Elaborarea ºi susþinerea mandatului de negociere în cadrul OMC pentru
domeniul comerþului cu produse agricole.
9.3 Elaborarea ºi susþinerea mandatului de negociere în cadrul OMC pentru
domeniul comerþului cu servicii.
9.4 Elaborarea ºi susþinerea mandatului de negociere în cadrul OMC pentru
varianta în care se va decide organizarea unei runde de negocieri comerciale multilaterale.
9.5 Fundamentarea deciziei de participare a României la Acordul plurilateral privind achiziþiile publice sau la noile negocieri comerciale pentru un
acord multilateral în acest domeniu.
9.6 Fundamentarea ºi susþinerea participãrii României la noile negocieri
din cadrul OMC privind liberalizarea produselor de tehnologie a informaþiilor.
10.1 Definitivarea Protocolului adiþional privind noile concesii bilaterale în
comerþul cu produse agricole de bazã, anexã la Acordul European
(negocierile propriu-zise au fost finalizate în mai 2000, iar rezultatele lor
se aplicã pe o bazã autonomã de la 1 iulie 2000).
10.2 Definitivarea Protocolului adiþional privind vinurile ºi bãuturile alcoolice,
anexã la Acordul European (negocierile propriu-zise au fost finalizate în
septembrie 2000, iar partea comercialã a viitorului protocol urmeazã sã se
aplice de la 1 ianuarie 2001).
10.3 Desfãºurarea de negocieri cu Comisia Europeanã pentru continuarea
liberalizãrii în comerþul bilateral cu produse agricole transformate.
10.4 Studierea posibilitãþii unor negocieri cu Comisia Europeanã pentru
continuarea liberalizãrii în comerþul reciproc cu produse agricole de bazã.
10.5 Pregãtirea condiþiilor necesare pentru demararea negocierilor cu Comisia
Europeanã privind încheierea unui Protocol de evaluare a conformitãþii
produselor.
10.6 Participarea Departamentului comerþ la eventualele negocieri dintre
România ºi Comisia Europeanã pentru încheierea unui acord de echivalenþã
în domeniul veterinar ºi fitosanitar.
10.7 Prelungirea, pe baze anuale, a sistemului de dublã supraveghere la
exportul românesc de produse siderurgice în Uniunea Europeanã.
10.8 Continuarea practicii de amendare a regulilor de origine care fac
obiectul sistemului de cumul paneuropean de origine a mãrfurilor (la care
participã Uniunea Europeanã, þãrile candidate la aderare, þãrile AELS).
11.1 Exercitarea de cãtre România a preºedinþiei Comitetului Mixt al
Acordului central-european de comerþ liber (CEFTA) pe anul 2001 ºi
promovarea, în acest context, a intereselor comerciale specifice României.
11.2 Examinarea posibilitãþii lãrgirii CEFTA prin aderarea de noi membri.
11.3 Finalizarea negocierilor pentru încheierea unui acord de comerþ liber
cu statul Israel.
11.4 Pregãtirea semnãrii ºi intrarea în vigoare a acordului de comerþ liber
cu Lituania.
11.5 Desfãºurarea de consultãri exploratorii ºi negocieri pentru încheierea
de noi acorduri de comerþ liber cu þãri din Europa (Croaþia, Macedonia,
Letonia, Estonia, Iugoslavia etc.).
11.6 Desfãºurarea de consultãri exploratorii ºi negocieri pentru încheierea
unor acorduri de comerþ liber transcontinentale (Maroc, Egipt, Mexic, þãrile
MERCOSUR, Chile, Republica Africa de Sud etc.).
11.7 Perfecþionarea cadrului juridic reprezentat de actualele acorduri de
comerþ liber încheiate de România, în funcþie de rezultatele viitoarei runde
de negocieri comerciale multilaterale, de evoluþiile în relaþiile cu Uniunea
Europeanã ºi de interesele economice ºi comerciale specifice ale României.
12.1 Definirea cadrului juridic intern pentru pregãtirea aderãrii României la
OCDE.
12.2 Declararea ºi promovarea pe plan extern a obiectivului României de
a deveni membru al OCDE; efectuarea de demersuri în acest sens pe
lângã Consiliul OCDE.
12.3 Extinderea participãrii României în calitate de observator la activitãþile
grupelor de lucru sectoriale ale OCDE, ca o pregãtire a viitoarelor negocieri
de aderare.
12.4 Convenirea cu Consiliul OCDE a unui Program-cadru pentru parteneriat în aderare.
12.5 Negocierea, în funcþie de îndeplinirea criteriilor necesare, a aderãrii
României la OCDE.
13.1 Participarea activã la activitãþile grupului de lucru pentru comerþ ºi
dezvoltare economicã.

Perioada
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2001-2002
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decembrie 2001

2001-2002
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2001-2002
2002
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2001-2004
decembrie 2001
decembrie 2001
2001-2004
2001-2004
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14. Participarea României la
14.1 Promovarea intereselor comerciale ale României în cadrul componentei
2001-2004
activitãþile Pactului de Stabilitate economice.
pentru Europa de Sud-Est ºi
Iniþiativa Central Europeanã
15. Negocierea ºi semnarea
15.1 Negocierea ºi semnarea de noi acorduri economice, comerciale ºi de
de acorduri comerciale bilaterale cooperare cu:
¥ Flandra, Valonia, Regiunea Bruxelles, Singapore, R.P.D. Laos, R.D.S.
decembrie 2001
Sri Lanka, Canada, Kârgâstan, Bosnia-Herþegovina, Grecia ºi unele þãri
din Africa ºi Orientul Mijlociu;
¥ Regatul Cambodgiei, Tadjikistan ºi unele þãri din Africa ºi Orientul Mijlociu;
2002
¥ Noua Zeelandã, Japonia.
2003
15.2 Negocieri pentru creºterea cotelor din acordurile textile cu S.U.A.
anual
ºi Canada ºi urmãrirea mai eficientã a realizãrii acestora.
15.3 Organizarea de discuþii exploratorii ºi iniþierea negocierilor cu state
2001-2004
membre ale C.S.I. pentru încheierea de acorduri comerciale sau alte tipuri
de acorduri.
15.4 Organizarea pe o bazã nouã, mai pragmaticã ºi eficientã, a lucrãrilor
anual
comisiilor mixte/comitetelor mixte/consiliilor de cooperare etc., cu accent pe
stabilirea de contacte directe între oamenii de afaceri reprezentativi, precum
ºi implicarea efectivã a reprezentanþilor unor instituþii ºi asociaþii cu activitate în promovarea ºi dezvoltarea comerþului exterior.
16. Pregãtirea României
16.1 Aplicarea cu stricteþe a prevederilor privind liberalizarea schimburilor
2001-2004
pentru aderare la Uniunea
comerciale ºi a clauzelor referitoare la aspectele conexe ale comerþului
Europeanã
din Acordul European, precum ºi a obiectivelor în materie ale Programului
naþional de aderare a României la Uniunea Europeanã ºi ale Parteneriatului pentru aderare.
16.2 Continuarea armonizãrii instrumentelor ºi practicilor comerciale cu
2001-2004
cele ale Uniunii Europene, în vederea preluãrii treptate a totalitãþii acquisului
comunitar în acest domeniu.
16.3 Participarea la elaborarea ºi negocierea documentelor de poziþie
2001-2004
pentru acele capitole de negociere care au legãturã sau produc efecte în
planul relaþiilor comerciale.
16.4 Continuarea promovãrii practicii consultãrilor cu Comisia Europeanã
2001-2004
ºi cu celelalte þãri candidate la aderare în cadrul participãrii la activitatea
organismelor economice internaþionale (OMC, UNCTAD etc.).
16.5 Negocierea de acorduri de comerþ liber cu acele þãri cu care Uniu2001-2002
nea Europeanã a încheiat astfel de acorduri ºi asigurarea conformitãþii
tuturor acordurilor comerciale încheiate de România cu prevederile
acquisului comunitar.
16.6 Perfecþionarea cadrului juridic ºi a practicii României în domeniul
2001-2002
instrumentelor de apãrare comercialã, astfel încât sã asigure compatibilitatea acestora cu cele ale Uniunii Europene.
16.7 Pregãtirea condiþiilor pentru îndeplinirea criteriului referitor la alinierea
2004
României la tariful vamal de import al UE, având în vedere diferenþele care
se manifestã în prezent cu privire la nivelul mediu al taxelor vamale.
16.8 Accelerarea adoptãrii legislaþiei-cadru privind aplicarea în România
2003
a directivelor comunitare referitoare la ”Noua AbordareÒ în domeniul reglementãrilor tehnice, precum ºi a legislaþiei secundare sectoriale.
16.9 Adaptarea politicii României în ceea ce priveºte Sistemul Generalizat
2004
de Preferinþe (SGP), astfel încât, în perspectiva aderãrii, România sã fie
capabilã sã preia schema SGP a Uniunii Europene (în prezent România
este beneficiarã, ºi nu donatoare de preferinþe generalizate).
16.10 Ameliorarea compatibilitãþii sistemului românesc de statisticã a co2001-2002
merþului exterior cu cel al Uniunii Europene, îndeosebi în ceea ce priveºte
preluarea monedei europene Ñ euro, ca modalitate de prezentare a datelor
statistice.
17. Armonizarea legislaþiei cu 17.1 Modificarea Hotãrârii Guvernului privind înfiinþarea Comitetului intermimartie 2001
normele ºi reglementãrile
nisterial pentru supravegherea pieþei produselor ºi serviciilor ºi protecþia
europene în materie, astfel
consumatorilor în conformitate cu noua structurã guvernamentalã.
încât sã se asigure bazele
17.2 Susþinerea în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaþilor ºi Seaugust 2001
punerii în practicã a liberei
natului a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 99/2000 privind comerciacirculaþii a mãrfurilor ºi
lizarea produselor ºi serviciilor de piaþã, în vederea aprobãrii acesteia prin
serviciilor
lege.
17.3 Emiterea de acte normative în baza Ordonanþei Guvernului nr. 99/2000
2001-2004
privind comercializarea produselor ºi serviciilor de piaþã, necesare în vederea
reglementãrii distribuþiei.
17.4 Consultãri cu ministerele cu atribuþii în domeniu în vederea elaborãrii
decembrie 2001
unui proiect de act normativ privind agentul comercial, armonizat cu Directiva UE nr. 86/653.
17.5 Participarea la elaborarea proiectului de act normativ privind închirie- decembrie 2001
rea proprietãþilor imobiliare în regim de time share, armonizat cu prevederile Directivei nr. 94/47.
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17.6 Participare la definitivarea ºi promovarea unui proiect de act normativ
privind gestiunea ambalajelor ºi deºeurilor de ambalaje.

18. Organizarea de pieþe
pentru diverse produse

19. Continuarea acþiunilor
privind crearea unui sistem
naþional al pieþelor de gros

20. Lãrgirea cooperãrii cu
instituþii având atribuþii în
domeniul concurenþei ºi
protecþiei consumatorului în
scopul evitãrii efectelor negative ale concurenþei neloiale, precum ºi al apãrãrii
intereselor consumatorilor
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lunar, începând
cu martie 2001
pânã în
trimestrul IV 2002
17.7 Organizarea de seminarii ºi conferinþe pe teme de interes în colaboiunie 2001
rare cu Centrul de Formare ºi Management în Comerþ, Camera de Comerþ
ºi Industrie a României ºi Academia de Studii Economice, pentru agenþii
economici.
18.1 Susþinerea introducerii la nivel naþional a codului cu bare EAN pentru
martie 2001
produse comercializate în România ºi asigurarea premiselor introducerii
EDI/EDIFACT prin prezentarea rezultatelor studiului ”Generalizarea utilizãrii
sistemului EAN în domeniul distribuþiei ºi transportului produselorÒ, întocmit
de Centrul Român de Comerþ Exterior.
18.2 Funcþionarea Comitetului interministerial de supraveghere a pieþei pro2001-2004
duselor ºi serviciilor comerciale compatibil cu sisteme practicate în Uniunea Europeanã.
18.3 Colaborare cu reprezentanþele comerciale ale României în strãinãtate,
2001-2004
precum ºi cu Camera de Comerþ ºi Industrie a României în scopul susþinerii creºterii gradului de dotare tehnicã a reþelei comerciale prin facilitarea cooperãrii cu firme din domeniul producþiei/comercializãrii tehnicilor ºi
tehnologiilor moderne de distribuþie.
18.4 Participare la acþiunile Grupului interministerial pentru managementul lunar, în perioada
deºeurilor în cadrul subgrupului de lucru pentru deºeuri de ambalaje.
2001-2004
18.5 Promovarea investiþiilor strãine ºi autohtone în comerþ prin:
¥ participarea la târguri naþionale ºi internaþionale de investiþii;
conform
calendarului
¥ actualizarea periodicã a paginii web cu informaþii utile privind oportunila identificarea
tãþile de investiþii.
investitorilor
19.1 Întocmirea studiilor de fezabilitate pentru proiectele ”Piaþa de Gros
februarie 2001
ClujÒ ºi ”Piaþa de Gros TimiºoaraÒ (asistenþã tehnicã nerambursabilã din
partea Guvernului Germaniei).
19.2 Promovarea noului sistem de marketing al produselor hortiviticole ºi
decembrie 2001
agroalimentare prin susþinerea înfiinþãrii asociaþiilor de producãtori, principalii utilizatori ai centrelor de prestãri de servicii agricole.
19.3 Elaborarea împreunã cu instituþia responsabilã în privatizare a unei
decembrie 2001
strategii de privatizare a centrelor de prestãri de servicii agricole
în favoarea producãtorilor agricoli locali.
19.4 Identificarea potenþialilor investitori pentru proiectul ”Piaþa de Gros
decembrie 2001
BraºovÒ.
19.5 Colaborarea cu Primãria Capitalei în vederea finalizãrii modernizãrii
decembrie 2001
a trei pieþe stradale din municipiul Bucureºti, în cadrul proiectului ”Piaþa de
Gros BucureºtiÒ.
19.6 Identificarea unor soluþii de îmbunãtãþire a managementului proiectului lunar, pe perioada
”Piaþa de Gros BucureºtiÒ în colaborare cu experþii asistenþei tehnice
derulãrii
germane.
proiectului
19.7 Iniþierea unor seminarii în vederea promovãrii unor proiecte de pieþe
iunie 2001
de gros în oraºele Brãila ºi Galaþi.
20.1 Dezvoltarea unor programe de informare ºi educare a consumatorului trimestrul III 2002
prin consultarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii pentru introducerea în
programele de învãþãmânt a unei materii de studiu care sã defineascã noþiuni de protecþie a consumatorului pentru a educa ºi informa tineretul de
vârstã ºcolarã, gradual pe ani de studii, astfel:
¥ anul de studiu 2002Ñ2003, clasele IIIÑIV;
¥ anul de studiu 2003Ñ2004, clasele VÑVIII;
¥ anul de studiu 2004Ñ2005, clasele IXÑXII.
20.2 Acordarea sprijinului logistic ºi a asistenþei tehnice de specialitate aso2001-2004
ciaþiilor de protecþie a consumatorului pentru extinderea înfiinþãrii în teritoriu de centre de consultanþã destinate informãrii ºi consilierii consumatorilor dupã modelul centrului-pilot ce a fost creat la Bucureºti în anul 2000.
20.3 Promovarea înfiinþãrii unui institut al consumatorului pentru educarea trimestrul IV 2002
ºi informarea consumatorilor prin elaborarea de materiale, publicaþii ºi studii
de specialitate privind consumul.
20.4 Elaborarea programului de colaborare cu:
¥ Direcþia Generalã pentru Consum, Concurenþã ºi Represiunea Fraudelor din
aprilie 2001
Ministerul Economiei ºi Finanþelor al Franþei, în vederea documentãrii privind
sistemul legislativ ºi instituþional de supraveghere a pieþei produselor ºi
serviciilor ºi protecþia consumatorilor din aceastã þarã;
¥ Secretariatul General pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii Ñ Comerþ Interior
aprilie 2001
ºi Artizanat, respectiv Direcþia pentru Comerþ Interior, din cadrul Ministerului Economiei ºi Finanþelor din Franþa, în vederea documentãrii de specialitate privind tehnici de comercializare, practici comerciale, tipurile de contracte de distribuþie, canale de distribuþie, reglementãri în domeniul urbanismului comercial;
¥ iniþierea unei colaborãri similare cu instituþii din Anglia ºi Germania.
aprilie 2001
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21. Pregãtirea condiþiilor pentru 21.1 Participarea la definitivarea proiectului de act normativ privind semnã- decembrie 2001
utilizarea comerþului electronic tura electronicã.
21.2 Stimularea promovãrii comerþului:
2001-2004
¥ electronic;
¥ prin automate;
¥ angro asociat ºi cash and carry.
22. Creºterea gradului de
22.1 Supravegherea pe piaþã ºi în unitãþile vamale a calitãþii produselor
2001-2004
protejare a populaþiei
ºi serviciilor indigene ºi din import destinate populaþiei, inclusiv prin controale tematice desfãºurate la nivel regional sau naþional în domenii cu
impact deosebit.
23. Evitarea efectelor negative 23.1 Lãrgirea cooperãrii cu celelalte instituþii cu atribuþii în domeniul con2001-2004
ale concurenþei neloiale pe
curenþei ºi în cel al protecþiei consumatorilor.
piaþã ºi apãrarea intereselor
consumatorilor
24. Satisfacerea cerinþelor
24.1 Stimularea diversificãrii sortimentelor de produse pentru consumul
2001-2004
consumatorilor
populaþiei, cu deosebire a produselor alimentare, în concordanþã cu cerinþele
pieþei, în special a produselor de panificaþie, a celor lactate, a preparatelor
din carne ºi din peºte, a conservelor din legume ºi fructe.

Combaterea sãrãciei ºi a ºomajului
Domeniul

XVIII. Piaþa muncii

Obiectivul

1. Ocuparea forþei de muncã.
Adoptarea liniilor directoare ale
UE privind ocuparea; creºterea
ocupãrii; dezvoltarea spiritului
întreprinzãtor al angajatorilor ºi
al persoanelor aflate în cãutarea
unui loc de muncã; creºterea
mobilitãþii, flexibilitãþii, adaptabilitãþii forþei de muncã; garantarea ºanselor egale

2. Mãsuri de sprijinire
a ºomerilor

3. Mutarea accentului
politicilor de protecþie
a ºomerilor de la
mãsuri pasive cãtre
cele active

4. Sãnãtatea ºi securitatea
în muncã

XIX.
Politica
salarialã

1. Creºterea treptatã a salariului
minim, în termeni reali, cu cel
puþin 50% faþã de cel existent
la sfârºitul anului 2000
2. Reierarhizarea salariilor în
funcþie de importanþa domeniului ºi de performanþa serviciilor
prestate

Acþiunea

1.1 Elaborarea politicii privind ocuparea forþei de muncã în concordanþã
cu orientãrile UE; adoptarea Legii privind stimularea ocupãrii ºi formãrii
profesionale a persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã.
1.2 Proiectarea ºi implementarea Planului naþional de acþiune în
domeniul ocupãrii.
1.3 Adoptarea Legii privind egalitatea ºanselor.
1.4 Adoptarea noului Cod al muncii.
1.5 Creºterea mobilitãþii, flexibilitãþii, adaptabilitãþii forþei de muncã
prin promovarea conceptului de pregãtire continuã; amendarea Legii
privind formarea continuã a adulþilor ºi a Legii privind Consiliul Naþional
de Formare Profesionalã a Adulþilor.
1.6 Garantarea ºanselor egale prin constituirea unui organism
independent de promovare a egalitãþii de ºanse ºi de tratament între
femei ºi bãrbaþi.
2.1 Asigurarea sustenabilitãþii Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj prin:
¥ transferarea finanþãrii plãþilor compensatorii ºi pentru ºomaj tehnic de la
Fondul pentru plata ajutorului de ºomaj la angajatori sau la bugetul de stat;
¥ reevaluarea ajutorului financiar acordat ºomerilor de lungã duratã ºi
tinerilor, pentru stimularea încadrãrii în muncã.
2.2 Protecþia persoanelor afectate de concedieri colective prin:
¥ realizarea unui raport de evaluare a impactului programului PSAL ºi
reorientarea politicii de protecþie în funcþie de concluziile raportului;
¥ construirea bugetului Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj astfel încât
sã reflecte încurajarea politicii de mãsuri active;
¥ aplicarea unor criterii mai stricte de acordare a plãþilor compensatorii.
2.3 Protecþia persoanelor afectate de concedieri colective prin adoptarea
unui act normativ privind constituirea Fondului de garantare pentru
protecþia salariaþilor în cazul insolvabilitãþii patronilor sau falimentului.
3.1 Dezvoltarea serviciilor pentru realizarea mãsurilor active, în vederea
creºterii gradului de ocupare.
3.2 Dezvoltarea capacitãþii Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de
Muncã de a implementa/subcontracta servicii pentru realizarea mãsurilor
active.
3.3 Stabilirea criteriilor de performanþã pentru serviciile de realizare a
mãsurilor active finanþate din fondul de ºomaj.
3.4 Dezvoltarea capacitãþii Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de
Muncã de monitorizare ºi evaluare a eficienþei mãsurilor active.
4.1 Protejarea sãnãtãþii ºi securitãþii angajaþilor prin:
¥ adoptarea Legii asigurãrilor împotriva accidentelor de muncã ºi bolilor
profesionale;
¥ dezvoltarea unei reþele de laboratoare pentru testarea ºi controlul
echipamentelor de lucru.

Perioada

decembrie 2001
mai 2001 trimestrul IV 2002
decembrie 2001
decembrie 2002
decembrie 2001

2004

decembrie 2001
decembrie 2001
decembrie 2001
2001-2004
decembrie 2002
2004
trimestrul IV 2002
2001-2004
trimestrul IV 2002
2002
decembrie 2001
trimestrul IV 2002
ianuarie 2001trimestrul IV 2004
2004
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3. Scutirea de la plata impozidecembrie 2001
tului pe salariul absolvenþilor din
instituþiile de învãþãmânt superior în primii 2 ani de la
angajare
1. Diversificarea resurselor de 1.1 Introducerea mai multor piloni de asigurãri sociale:
asigurãri de bãtrâneþe
¥ sistemul public de pensii, care va constitui fundamentul asigurãrilor sociale;
aprilie 2001
¥ schemele de pensii obligatorii, bazate pe capitalizare ºi contribuþii
2003-2004
definite, administrate de sectorul privat;
¥ schemele de pensii suplimentare ºi opþionale.
2003
2. Sistemul public de
2.1 Eliminarea inechitãþii dintre generaþii diferite de pensionari în ceea ce
pensii Ñ pilonul I
priveºte cuantumul pensiei:
¥ recorelarea pensiilor pe baza unui program de 3 ani, care va avea în
octombrie 2001Ñ
vedere restabilirea proporþiilor fireºti dintre diferitele categorii de pensionari.
2004
2.2 Restabilirea echilibrului financiar al sistemului public de pensii; echilibrarea fluxului de contribuþii pentru asigurãri sociale cu cel al plãþii pensiilor ºi altor drepturi de asigurãri sociale:
¥ raþionalizarea cheltuielilor:
Ñ corectarea formulei actuale de calcul al pensiilor pânã la intrarea în
aprilie 2001
vigoare a noii legi a pensiilor; abrogarea H.G. nr. 565/1996;
Ñ stabilirea unei valori minime garantate de stat a punctului de pensie;
trimestrul I 20022004
Ñ adoptarea unui mecanism de indexare trimestrialã de acoperire integralã martie 2001
a ratei inflaþiei;
¥ colectarea mai bunã a veniturilor prin întãrirea disciplinei financiare;
august 2001
adoptarea unei politici restrictive privind înlesnirile la plata datoriilor cãtre
bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi întãrirea disciplinei financiare;
¥ creºterea veniturilor prin atragerea de noi contribuabili; stabilirea unui
noiembrie 2001
mecanism de colaborare între Ministerul Finanþelor Publice ºi CNPAS
pentru evidenþa corectã a veniturilor salariale asupra cãrora se calculeazã
contribuþia de asigurãri sociale;
¥ consolidarea instituþionalã pentru implementarea sistemului public de pensii:
Ñ utilizarea reþelei existente de expertizã medicalã pentru evitarea abuaprilie 2001
zurilor în încadrarea în grade de invaliditate;
Ñ întãrirea, la nivelul MMSS, a capacitãþii de planificare financiarã, moniaprilie 2002
torizare ºi evaluare a politicilor din domeniul pensiilor ºi altor drepturi de
asigurãri sociale;
¥ consolidarea încrederii populaþiei ºi agenþilor economici în reforma
aprilie 2001-2002
sistemului de pensii prin realizarea unei campanii de informare destinate
unor segmente specifice: angajaþi, agenþi economici, lideri ºi formatori de
opinie.
2.3 Revizuirea sistemului de impozitare a pensiilor în vederea protejãrii
iunie 2001
puterii de cumpãrare a pensionarilor; exceptarea de la impozitare a
(colaborare cu
pensiilor a cãror valoare se situeazã sub douã salarii medii nete pe
MFP)
economie.
2.4 Creºterea în termeni reali a pensiilor cuvenite agricultorilor, astfel
noiembrie 2001încât faþã de anul 2000 sã se asigure o creºtere cu pânã la 100% în
2004
anul 2004 prin mãsuri succesive de revalorizare a pensiilor cuvenite
agricultorilor pe o perioadã de 4 ani.
3. Fondurile universale de
3.1 Construirea schemelor de pensii obligatorii bazate pe capitalizare ºi
octombrie 2002
pensiiÑpilonul II
contribuþii definite, administrate de sectorul privat; adoptarea de cãtre
Parlament a Legii fondurilor universale de pensii (revizuirea proiectului de
lege privind schemele de pensii obligatorii).
3.2 Consolidarea instituþionalã:
¥ înfiinþarea unei instituþii de supraveghere a societãþilor de administrare
trimestrul IV 2002
a fondurilor de pensii (structuri ºi funcþii, personal recrutat ºi instruit,
proceduri operaþionale de supraveghere, capacitate de mãsurare a riscului
portofoliului de investiþii);
¥ stabilirea regulilor prudenþiale pentru evitarea hazardului moral din partea trimestrul I 2003
societãþilor de administrare a fondurilor de pensii;
¥ elaborarea reglementãrilor pentru operarea administratorilor de active,
trimestrul II 2003
depozitarilor ºi furnizorilor de anuitãþi.
3.3 Identificarea surselor necesare în vederea acoperirii deficitului sistemului
public de pensii creat de introducerea schemelor de pensii obligatorii:
¥ corelarea implementãrii efective a pilonului II cu deficitul sustenabil al
2003-2004
sistemului public de pensii;
¥ elaborarea unui plan financiar pe termen mediu pentru acoperirea
trimestrul III 2002
deficitului din primii ani de operare a fondurilor universale de pensii;
¥ negocierea planului cu instituþiile financiare internaþionale pentru sprijini- trimestrul IV 2002
rea implementãrii pilonului II.
3.4 Consolidarea încrederii populaþiei ºi agenþilor economici în reforma
trimestrul I sistemului de pensii prin realizarea unei campanii de informare menite sã
trimestrul IV
ajute persoanele asigurate sã opteze pentru un anumit fond.
2002
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4. Schemele de pensii
suplimentare opþionale Ñ
pilonul III

XXI. Asistenþa
socialã

Acþiunea

Perioada

4.1 Adoptarea Legii privind schemele opþionale de pensii (definitivarea
trimestrul IV 2002proiectului de lege privind schemele suplimentare, opþionale de pensii).
2003
4.2 Crearea acelor instituþii de supraveghere ºi reglementare valabile ºi
pentru pilonul II:
¥ înfiinþarea Comisiei de supraveghere a societãþilor de administrare a
trimestrul IV 2002
fondurilor de pensii (structuri ºi funcþii, personal recrutat ºi instruit,
proceduri operaþionale de supraveghere, capacitate de mãsurare a riscului
portofoliului de investiþii);
¥ elaborarea reglementãrilor pentru operarea administratorilor de active,
trimestrul II 2003
depozitarilor ºi furnizorilor de anuitãþi.
4.3 Consolidarea încrederii populaþiei în schemele private de pensii.
trimestrul I trimestrul IV 2002
4.4 Diversificarea surselor de obþinere a veniturilor din pensii prin partici2002-2003
parea la schemele suplimentare, opþionale de pensii prin elaborarea unor
reglementãri privind acordarea de facilitãþi fiscale substanþiale pentru participarea la schemele suplimentare de pensii.
5. Alte drepturi
5.1 Eliminarea fraudei ºi abuzului în acordarea celorlalte drepturi de asiaprilie 2001
de asigurãri sociale
gurãri sociale: indemnizaþie pentru incapacitate temporarã de muncã,
prestaþii pentru prevenirea îmbolnãvirilor, indemnizaþie pentru maternitate,
indemnizaþie pentru creºterea copilului, ajutor de deces, limitarea accesului
la prestaþii, precum tratamentul balnear al altor asiguraþi decât cei aflaþi în
incapacitate temporarã de muncã sau pensionari de invaliditate.
1. Politica ºi instituþiile
1.1 Implementarea unei politici coerente de asistenþã socialã ºi consolidade asistenþã socialã
rea responsabilitãþii instituþionale în furnizarea serviciilor ºi acordarea ajutoarelor prin:
¥ preluarea rãspunderii pentru elaborarea politicii de asistenþã socialã de
decembrie 2002
cãtre o singurã instituþie (MMSS);
¥ integrarea diferitelor agenþii pentru o mai bunã coordonare;
2003
¥ adoptarea Legii privind sistemul naþional de asistenþã socialã;
decembrie 2001
¥ reorganizarea sistemului naþional de asistenþã socialã la nivel central ºi decembrie 2001
teritorial, în cadrul structurilor MMSS, în vederea asigurãrii administrãrii ºi
gestionãrii drepturilor de asistenþã socialã;
¥ realizarea centrelor-pilot pentru faza de testare a sistemului de asistenþã
decembrie 2001
socialã propus prin lege;
¥ informatizarea sistemului de asistenþã socialã la nivel naþional;
2002
¥ formarea profesionalã în raport cu noile atribuþii ale personalului care
decembrie 2001
administreazã ºi gestioneazã sistemul naþional de asistenþã socialã.
1.2 Creºterea eficienþei cheltuielilor de asistenþã socialã prin:
¥ administrarea ºi gestionarea unitarã a fondurilor destinate asistenþei
trimestrul IV 2002
sociale în vederea asigurãrii unei mai mari flexibilitãþi pentru acoperirea
progresivã a situaþiilor de excludere ºi marginalizare socialã; gestiunea
unitarã a acestora împreunã cu fondurile prevãzute în bugetul de stat
pentru a se asigura resurse suficiente pentru acoperirea drepturilor de
asistenþã socialã, sub rezerva disponibilitãþii pentru muncã sau formare
profesionalã, când este cazul;
¥ studiu comparativ privind eficienþa sistemului de alocaþii universale în
decembrie 2001
raport cu nivelul calitãþii vieþii; corelarea cuantumului sprijinului financiar
cu regulile în vigoare în domeniul fiscalitãþii ºi obligaþiilor civile;
¥ creºterea eficienþei acordãrii subvenþiilor asociaþiilor ºi fundaþiilor care
2002
dezvoltã servicii sociale de caritate;
¥ stabilirea valorii alocaþiei pentru copii la 10 % din salariul mediu net pe
2004
economie;
¥ acordarea alocaþiei suplimentare pentru familiile cu copii, pe baza testãrii
2001-2002
veniturilor.
1.3 Creºterea calitãþii ºi eficienþei serviciilor sociale prin:
¥ elaborarea legislaþiei privind dezvoltarea serviciilor sociale, precum ºi
2002
standardele de calitate;
¥ modificarea ºi completarea legislaþiei privind asistenþa socialã a persoa2002
nelor vârstnice, precum ºi cea privind Consiliul Naþional al Persoanelor
Vârstnice.
1.4 Diversificarea prestaþiilor sociale prin:
¥ instituirea alocaþiei pentru ºcolarizare ca formã de sprijin a familiilor cu
decembrie 2001
venituri reduse pentru pregãtirea copiilor la începerea anului ºcolar;
¥ instituirea alocaþiei pentru dezvoltare familialã.
2003
1.5 Prevenirea marginalizãrii prin promovarea coeziunii sociale prin adop2002
tarea Legii privind combaterea marginalizãrii sociale.
2. Politica în domeniul
2.1 Aplicarea principiilor din Carta Socialã Europeanã.
2001-2004
persoanelor cu nevoi speciale. 2.2 Întãrirea legislaþiei care faciliteazã accesul fizic al persoanelor cu nevoi
2001-2002
Promovarea unui nou concept speciale (în instituþii, mijloace de transport).
de sprijinire a persoanelor
2.3 Implicarea persoanelor cu nevoi speciale în formularea politicilor de
2002-2003
cu disfuncþionalitãþi
sprijin.
2.4 Echipamente medicale gratuite pentru persoanele cu handicap rezultat decembrie 2001
în urma unui accident de muncã ºi pentru persoanele cu nevoi speciale
în general.
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Obiectivul

3. Lupta împotriva sãrãciei

Acþiunea

3.1 Imbunãtãþirea impactului politicilor asupra reducerii sãrãciei prin:
¥ includerea considerentelor de combatere a sãrãciei în procesul de pregãtire a tuturor actelor normative;
¥ adoptarea Legii venitului minim garantat; alocarea a cel puþin 0,4%
din PIB pentru combaterea sãrãciei extreme prin programul de venit
minim garantat.
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decembrie 2001
decembrie 20012002

Îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a populaþiei, protecþia copilului
Domeniul

XXII. Ocrotirea
sãnãtãþii

Obiectivul

1. Acþiuni pentru limitarea
efectelor secetei; protecþia
unitãþilor sanitare din zonele
cu risc sporit la secetã

2. Conducere ºi reglementare.
Asumarea la un nivel
adecvat (preferabil de cãtre
Parlament) a unei
strategii cuprinzãtoare în
domeniul sãnãtãþii ºi precizarea
rolului diferitelor instituþii
în aplicarea acesteia.

3. Finanþare.
Simplificarea modului de
finanþare a serviciilor de
sãnãtate astfel încât sã se
evite: selecþia riscurilor de cãtre
asigurãtori (evitarea selecþiei
de cãtre asigurãtor a
persoanelor cu risc scãzut de
îmbolnãvire), selecþia
adversã ºi hazardul moral
(abuzul) de cãtre asiguraþi
(evitarea ca cei cu
risc scãzut sã nu se asigure,
iar cei cu risc mare sã prefere
asigurarea ºi supraconsumul);
nerespectarea principiului
solidaritãþii în finanþare
(evitarea situaþiei actuale
în care judeþele sãrace, care
colecteazã relativ mai
puþine contribuþii, nu sunt
suficient sprijinite prin
redistribuire).

Acþiunea

Perioada

1.1 Verificarea ºi monitorizarea sanitarã a captãrilor ºi rezervoarelor de apã, ianuarie-martie
inclusiv a lacurilor cu apã industrialã.
2001
1.2 Verificarea captãrilor existente ºi a aprovizionãrii cu apã a tuturor
februarie 2001
unitãþilor sanitare existente.
1.3 Studiul tehnico-economic al execuþiei puþurilor de mare adâncime
ianuarie 2001
(150Ñ180m) pentru aprovizionarea cu apã potabilã a spitalelor judeþene ºi
municipale, precum ºi a unitãþilor strategice din municipiul Bucureºti.
1.4 Inceperea execuþiei puþurilor de mare adâncime la obiectivele sanitare februarie 2001
majore, începând cu zonele de risc sporit de secetã.
2.1 Dezvoltarea capacitãþii ºi autoritãþii Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei în
iunie 2001
domeniul politicilor de sãnãtate ºi a reglementãrii sectorului de sãnãtate.
2.2 Instituþionalizarea unui mecanism consultativ pentru revizuirea periodicã
iunie 2001
a strategiei.
2.3 Completarea ºi revizuirea cadrului legislativ al sectorului de sãnãtate,
2001-2004
pentru a asigura coerenþa ºi adecvarea acestuia la obiectivele strategiei
de reformã.
2.4 Delimitarea clarã a rolului asociaþiilor profesionale (Colegiul Medicilor,
2001-2002
Colegiul Farmaciºtilor), acestea concentrându-se asupra sarcinilor specifice
lor, concomitent cu întãrirea rolului structurilor guvernamentale ºi al
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate în privinþa reglementãrii drepturilor
asiguraþilor ºi a condiþiilor de contractare a serviciilor.
2.5 Dezvoltarea mecanismelor de planificare strategicã ºi de reglementare
2002-2003
în domeniul formãrii personalului, acreditãrii furnizorilor, diseminãrii tehnologiei medicale ºi deschiderii de noi unitãþi, extinderii sau restrângerii celor
existente, þinând seama de nevoile reale de servicii ale populaþiei, de
tendinþele actuale de evoluþie ºi de reglementãrile din þãrile UE.
2.6 Reglementarea transferului cãtre operatori privaþi al bunurilor unor uni- trimestrul IV 2002
tãþi sanitare publice, pentru servicii la care furnizarea privatã reprezintã o
opþiune viabilã ºi eficientã.
2.7 Analiza experienþei primilor ani de aplicare a noului sistem de finan2001-2002
þare ºi a recomandãrilor proiectelor de asistenþã tehnicã în domeniu, susþinute din fonduri PHARE; definitivarea cadrului normativ în domeniul asigurãrilor sociale de sãnãtate pe baza acestor recomandãri.
2.8 Elaborarea reglementãrilor necesare în vederea intervenþiei asupra
2001-2003
unor determinanþi ai sãnãtãþii aflaþi în afara controlului (exclusiv) al
sectorului de sãnãtate (fumat, consum de alcool ºi droguri, nutriþie, trafic
rutier), cu respectarea reglementãrilor UE valabile pentru aceºtia.
3.1 Colectarea contribuþiilor de asigurãri de sãnãtate de cãtre un singur
fond:
¥ Fondul va fi administrat de cãtre Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate, septembrie 2001
care va fi condusã de un preºedinte numit de primul-ministru la propunerea ministrului sãnãtãþii ºi familiei, împreunã cu un comitet director.
Consiliul de administraþie al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
format din reprezentanþii partenerilor sociali, va avea rol consultativ;
¥ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei va defini pachetul de îngrijiri de bazã
2001-2002
acoperit de contribuþiile de asigurãri de sãnãtate ºi un indicator asociat
structurii de riscuri;
¥ contribuþiile colectate vor fi repartizate de Fond (Casa Naþionalã de
trimestrul III 2002
Asigurãri de Sãnãtate) cãtre casele de asigurãri (actualele case judeþene,
casa de asigurãri a transporturilor, casa de asigurãri a apãrãrii, iar ulterior
ºi cãtre societãþi private de asigurãri), în funcþie de numãrul persoanelor
asigurate ºi de structura de riscuri a populaþiei asigurate;
¥ asiguratul are libertatea sã-ºi aleagã casa de asigurãri;
septembrie 2001
¥ casele de asigurãri, îndeosebi cele private, pot oferi servicii suplimentare trimestrul II 2002
faþã de pachetul de bazã, pentru un preþ adiþional.
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Acþiunea

4. Completarea reglementãrilor 4.1 Precizarea responsabilitãþilor privind acoperirea costurilor de capital.
cu privire la finanþarea
Reglementarea accesului furnizorilor publici de sãnãtate la surse diversicosturilor de capital
ficate de fonduri pentru investiþii:
¥ definirea unor responsabilitãþi clare în privinþa finanþãrii diferitelor categorii
de investiþii pentru unitãþile în proprietatea statului, a consiliilor judeþene
ºi locale;
¥ introducerea unor mecanisme de rambursare care sã permitã controlul
cheltuielilor ºi sã stimuleze eficienþa.
5. Furnizarea serviciilor.
5.1 Utilizarea de stimulente financiare ºi instrumente de reglementare
Reorientarea serviciilor
pentru creºterea ponderii intervenþiilor preventive, asistenþei medicale
medicale cãtre prevenire,
primare, asistenþei ambulatorii de specialitate ºi îngrijirilor la domiciliu:
asistenþã primarã ºi
¥ reducerea utilizãrii îngrijirilor spitaliceºti prin evitarea tratãrii în spital a
asistenþã ambulatorie,
cazurilor pentru care existã alternative mai eficiente;
fãrã a afecta
¥ controlul cheltuielilor globale pentru servicii de sãnãtate ºi recompensacalitatea îngrijirilor
rea furnizãrii eficiente a acestor servicii.
6. Raþionalizarea resurselor
6.1 Restructurarea ºi reducerea dimensiunilor unitãþilor existente, concofizice. Dezvoltarea
mitent cu îmbunãtãþirea dotãrii tehnice a acestora, pe baza unor planuri
resurselor umane ºi
strategice de lungã duratã, care sã þinã seama de structura ºi evoluþia
îmbunãtãþirea calitãþii
nevoilor de servicii de sãnãtate ale populaþiei.
serviciilor
6.2 Revizuirea proceselor de formare ºi educaþie continuã în concordanþã
cu standardele U.E. în domeniu.
6.3 Creºterea capacitãþii de formare în medicina de familie, conducerea
serviciilor de sãnãtate, nursing ºi îngrijiri la domiciliu.
6.4 Exercitarea eficace a rolului statului în reglementarea formãrii unui
numãr adecvat de profesioniºti în domeniul sãnãtãþii.
7. Creºterea rolului statului
7.1 Dezvoltarea rolului ºi competenþei autoritãþilor statului în domeniul
în furnizarea bunurilor
sãnãtãþii publice, cu prioritate în domeniul informãrii, educãrii ºi promovãrii
publice cu externalitãþi
comportamentelor favorabile sãnãtãþii.
pozitive
8. Reabilitarea industriei
8.1 Elaborarea de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei împreunã cu
farmaceutice româneºti
Ministerul Industriei ºi Resurselor a unui program complex ºi precis care
sã asigure o cotã-parte din necesarul de medicamente, soluþii perfuzabile
ºi materiale sanitare prin industria autohtonã.
8.2 Programul de perspectivã a echipamentelor ºi aparaturii medicale ce
se vor putea fabrica sau/ºi asambla în România.
9. Prioritãþi legislative
9.1 Amendarea Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, a Legii
nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Colegiului Medicilor din România ºi a Legii privind
organizarea, funcþionarea ºi finanþarea spitalelor nr. 146/1999.
9.2 Modificarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul
juridic al acesteia, în sensul trecerii spitalelor ºi a ambulatoriilor de spital
din proprietatea publicã în proprietatea privatã a statului.
9.3 Legea Corpului Profesional al Asistenþilor Medicali.
9.4 Derularea de cãtre Guvern a noului acord de împrumut cu Banca
Mondialã (Health 2) pentru sãnãtate în valoare de 60 milioane dolari
centrat pe asistenþa medicalã integratã pentru reabilitarea asistenþei medicale primare, asistenþei de urgenþã ºi intraspitaliceascã integratã.
9.5 Aprobarea de cãtre Guvern a unor credite rambursabile cu dobândã
micã care sã permitã rezolvarea unor prioritãþi naþionale: bolile cardiovasculare, bolile oncologice, accidentele (politraumatismale ºi arsurile), transplantul de organe, terapia intensivã ºi suportivã (dializa) ºi SIDA.
9.6 Stabilirea normelor obligatorii privind menþinerea sãnãtãþii mediului
înconjurãtor.
9.7 Acordarea de asistenþã medicalã gratuitã pentru populaþia din mediul
rural cu venituri mici ºi/sau fãrã venituri din zonele defavorizate.
9.8 Asigurarea de facilitãþi fiscale pentru stimularea acþiunilor de sponsorizare, donaþii ºi alte tipuri de contribuþii în domenii prioritare ale sãnãtãþii.
9.9 Crearea cadrului legal pentru atragerea personalului medical în zonele
izolate sau defavorizate prin: salarii substanþial majorate; sediu pentru
dispensar cu dotãri corespunzãtoare cu aparaturã, echipamente ºi materiale sanitare ºi cu mijloace de transport adecvate zonei; locuinþe ºi teren
agricol acordate gratuit; condiþii avantajoase pentru pensionare.
9.10 Elaborarea statutului funcþionarului public din domeniul administraþiei
sanitare ºi asigurarea stabilitãþii acestuia prin promovarea principiului
competenþei profesionale.
9.11 Restructurarea unitãþilor sanitare cu paturi insuficient folosite ºi redistribuirea spaþiilor pentru activitãþi comunitare, bolnavi cronici ºi persoane cu
probleme medico-sociale speciale.
9.12 Refacerea ºi utilizarea eficientã a reþelei de recuperare medicalã în
staþiuni balneare ºi în centre urbane.
9.13 Reorganizarea ºi înfiinþarea de noi unitãþi de asistenþã geriatricã ºi
gerontologicã în sistem ambulatoriu ºi instituþionalizat, în concordanþã cu
nevoile actuale ºi prognozele demografice din România.

Perioada

2001-2003
trimestrul II 2003

2001-2004
2001-2004
2003-2004

2001-2004
2001-2004
2001-2004
2001-2004

mai 2001

2003-2004
septembrie 2001

decembrie 2001
trimestrul II 2002
2001-2004

2001-2004

2001-2004
2002-2004
2002-2004
2001-2004

2001-2004
2001-2004
2001-2004
2002-2004
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XXIII. Protecþia
copilului
ºi adopþia

Obiectivul

10. Completarea
reglementãrilor cu privire
la finanþarea cheltuielilor
de capital
1.Orientarea domeniului
conform Programului
de guvernare
2.Finanþare program special

3. Îmbunãtãþirea ºi
armonizarea legislaþiei

4. Promovarea obiectivelor
specifice domeniului,
prin elaborarea
ºi implementarea unor
programe adecvate

5.Creºterea rolului prestaþiilor
sociale destinate sprijinirii
familiilor pentru creºterea
ºi îngrijirea propriilor copii
6. Întãrirea capacitãþii
instituþionale la nivel local

7. Restructurarea instituþiilor
de tip rezidenþial

8. Informarea opiniei publice
cu privire la domeniul
protecþiei copilului
ºi al adopþiei

Acþiunea
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10.1 Monitorizarea cheltuielilor de capital aprobate Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei în etapa 2001Ñ2004.

2001-2004

1.1 Elaborarea de cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi
Adopþie a unei noi strategii în domeniul protecþiei copilului.

februarie 2001

2.1 Introducerea unui capitol bugetar (10 milioane dolari, pentru o perioadã de 2 ani), care sã susþinã desfãºurarea unui program referitor la
sãnãtatea copiilor români, în parteneriat cu Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.

la elaborarea
proiectului legii
bugetului de
stat
pe anul 2001
2001-2004

3.1 Iniþierea unor proiecte de reglementãri care sã cuprindã mãsuri de
prevenire ºi intervenþie eficientã în cazurile de abuz ºi de neglijare a
copilului, inclusiv în familie.
3.2 Crearea unui sistem legislativ unitar cu privire la protecþia drepturilor
2001-2004
copilului, justiþia juvenilã ºi responsabilitãþile organizaþiilor neguvernamentale
cu activitãþi în domeniu, în concordanþã cu Convenþia O.N.U. cu privire la
drepturile copilului ºi cu principiile stabilite prin Convenþia de la Haga.
3.3 Reformarea sistemului de justiþie în vederea creãrii unui sistem juridic
2001-2004
de protecþie a copilului ºi asigurarea investigãrii tuturor delictelor cu privire
la copii de cãtre organele de urmãrire penalã, acolo unde este necesar.
3.4 Reanalizarea pe fond, la recomandarea Parlamentului European, a
trimestrul IV 2002
regimului adopþiilor internaþionale.
3.5 Reconsiderarea, în regim de urgenþã, a procedurilor privind adopþia,
trimestrul IV 2002
ca mãsurã de protecþie a copilului, în vederea promovãrii adopþiei naþionale ºi a mãsurilor alternative de susþinere a copilului în familie.
4.1 Asigurarea, în parteneriat cu Delegaþia Comisiei Europene în România,
2001-2004
a implementãrii Programului PHARE, de 25 milioane euro, intitulat ”Copiii
mai întâiÒ.
4.2 Implementarea programului în valoare de 27 milioane euro, autorizat
2001-2004
de Grupul de nivel înalt al donatorilor internaþionali ºi finanþat de Comisia
Europeanã.
4.3 Asigurarea din bugetul de stat a 500 mii dolari pe o perioadã de
2001-2004
4 ani pentru audit, precum ºi pentru alte programe de bunãstare a copiilor.
4.4 Sprijinirea programelor de educaþie sexualã ºi planificare familialã a
2001-2004
adolescenþilor din centrele de plasament.
4.5 Demararea imediatã de programe de orientare socioprofesionalã
2001-2004
pentru tinerii de peste 18 ani care pãrãsesc centrele de plasament ºi
corelarea acestora cu alte programe de dezvoltare regionalã.
4.6 Dezvoltarea ºi implementarea de programe de formare a personalului
2001-2004
implicat în protecþia copilului, în vederea atingerii standardelor de calitate
definite pentru fiecare tip de serviciu.
5.1 Integrarea politicilor de protecþie a copilului în ansamblul general al
2001-2004
politicilor sociale.
6.1 Diversificarea activitãþilor de protecþie a copilului, care sã permitã
2001-2004
dezvoltarea acestuia într-un mediu familial, beneficiind de o îngrijire
personalizatã ºi adecvatã nevoilor sale.
6.2 Promovarea parteneriatului dintre autoritãþile administraþiei publice
2001-2004
locale ºi societatea civilã, în vederea folosirii resurselor tuturor actorilor
publici sau privaþi cu activitãþi/atribuþii în domeniul protecþiei copilului.
6.3 Dezvoltarea unei reþele de lucrãtori sociali la nivelul comunitãþii locale,
2001-2004
care sã aibã posibilitatea identificãrii mai rapide a situaþiilor care ar putea
periclita dezvoltarea fizicã, psihicã sau moralã a copilului.
7.1 Crearea de aºezãminte de tip familial ºi dezvoltarea de programe de trimestrul IV 2002
integrare a copiilor instituþionalizaþi în familia naturalã sau substitutivã, astfel
încât sã se reducã numãrul instituþiilor de tip rezidenþial cu cel puþin 40.
7.2 Crearea unei autoritãþi naþionale cu atribuþii în elaborarea, coordonarea trimestrul IV 2002
ºi controlul implementãrii politicilor de protecþie a drepturilor copilului ºi de
adopþie.
8.1 Mediatizarea ºi promovarea plasamentului familial ºi dezvoltarea în
2001-2004
paralel a serviciilor de susþinere a copilului ºi a familiei de plasament.
8.2 Elaborarea ºi implementarea de programe specifice de informare
2001-2004
sistematicã a opiniei publice asupra efectelor abandonului ºi instituþionalizãrii copilului, asupra importanþei creºterii ºi educãrii acestuia într-un
mediu familial.
8.3 Îmbunãtãþirea percepþiilor ºi ameliorarea prejudecãþilor cu privire la
2001-2004
copiii infectaþi cu HIV, cu handicap, romi, refugiaþi.
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9. Prevenirea abandonului
ºi instituþionalizãrii
copilului
10. Creºterea calitãþii
serviciilor alternative de
protecþie a copilului
11. Sprijinirea ºi recuperarea
copilului ºi a adolescenþilor
cu handicap, în contextul
lor familial ºi comunitar

Acþiunea
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9.1 Dezvoltarea ºi diversificarea de servicii alternative într-un sistem
trimestrul IV 2002
integrat de servicii comunitare, astfel încât sã se ajungã ca numãrul
acestora sã fie de cel puþin 250.
9.2 Diversificarea modalitãþilor de sprijin acordat familiilor aflate în situaþii
2001-2004
de risc, inclusiv a serviciilor medicale corespunzãtoare.
10.1 Elaborarea de standarde de calitate pentru toate tipurile de servicii
2001-2004
alternative de protecþie a copilului, concomitent cu stabilirea unui sistem
de acreditare a tuturor furnizorilor de servicii având ca beneficiari copiii
în dificultate ºi familiile lor.
11.1 Dezvoltarea de programe, cu obiective specifice, asigurate cu fonduri. trimestrul IV 2002

Educaþia, cercetarea ºi cultura Ñ factori strategici ai dezvoltãrii
Domeniul

XXIV. Educaþia

Invãþãmântul
preuniversitar

Obiectivul

1. Asigurarea educaþiei
de bazã pentru toþi

Acþiunea

1.1 Programe de educaþie compensatorie sau de a doua ºansã pentru
cei care au pãrãsit temporar sistemul formal al educaþiei de bazã.
1.2 Crearea condiþiilor de învãþare ºi a unor programe adecvate pentru
grupuri vulnerabile, persoane cu nevoi speciale etc.
2. Dezvoltarea învãþãmântului 2.1 Restructurarea reþelei învãþãmântului rural, astfel încât sã se asigure
în mediul rural
accesul echitabil la educaþie pentru copiii ºi tinerii din mediul rural.
2.2 Ameliorarea calitativã a serviciilor educaþionale din învãþãmântul rural.
3. Generalizarea învãþãmântului 3.1 Asigurarea cuprinderii copiilor în sistemul educaþiei preºcolare ºi
preprimar
generalizarea grupei pregãtitoare din învãþãmântul preprimar.
3.2 Elaborarea cadrului legislativ.
3.3 Asigurarea logisticii.
4. Sporirea eficienþei procesului 4.1 Stabilirea normelor pentru titularizarea personalului didactic.
instructiv-educativ din învãþãmântul românesc, prin încadrarea cu personal didactic, pe
baza concursului naþional de
competenþã
5. Stimularea ºi motivarea
5.1 Elaborarea cadrului legislativ.
elevilor ºi cadrelor didactice
5.2 Creºterea rolului concursurilor ºi olimpiadelor ºcolare în procesul
pentru performanþa ºcolarã
educaþional.
5.3 Asigurarea numãrului de participanþi performanþi la concursurile ºi
olimpiadele ºcolare.
6. Integrarea formelor alterna- 6.1 Asigurarea cadrului legislativ de dezvoltare competitivã a învãþãmântive de educaþie în sistemul
tului preuniversitar privat.
naþional de învãþãmânt
7. Dezvoltarea învãþãmântului 7.1 Asigurarea cadrului legislativ pentru certificarea calificãrilor în învãþãprofesional ºi tehnic
mântul profesional ºi tehnic, corelarea cu cerinþele pieþei muncii.
8. Informatizarea învãþãmântului 8.1 Asigurarea logisticii prin dotarea cu 500.000 de calculatoare.
8.2 Asigurarea accesului la Internet.
9. Optimizarea managementului 9.1 Ameliorarea performanþelor managerilor unitãþilor de învãþãmânt.
educaþional
10. Reconsiderarea rolului
10.1 Redefinirea rolului inspectoratelor ºcolare ºi a funcþiei inspecþiei
ºi funcþiei inspectoratelor
ºcolare.
ºcolare
10.2 Redimensionarea inspectoratelor ºcolare.
11. Pregãtirea examenelor
11.1 Simularea examenelor naþionale de capacitate ºi bacalaureat.
naþionale de capacitate ºi
11.2 Analiza rezultatelor simulãrii ºi elaborarea deciziilor privind
bacalaureat
examenele de capacitate ºi bacalaureat.
12. Analiza ºi reconfigurarea
12.1 Evaluarea numericã a populaþiei ºcolare ºi a repartiþiei acesteia
reþelei ºcolare
pe unitãþi de învãþãmânt.
12.2 Stabilirea cifrelor de ºcolarizare pentru anul ºcolar 2001Ñ2002.
12.3 Analiza acoperirii normelor didactice cu personal calificat.
13. Creºterea calitãþii învãþã- 13.1 Consolidarea capacitãþilor instituþionale, elaborarea procedurilor,
mântului preuniversitar
reglementãrilor ºi legislaþiei pentru continuarea descentralizãrii ºi dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea, autoritãþile publice, mediul de afaceri etc.
13.2 Creºterea eficienþei programelor de educaþie prin:
¥ perfecþionarea curriculumului, evaluare ºi examinare, formarea profesorilor,
management educaþional.
13.3 Asigurarea accesului echitabil la educaþie ºi a caracterului deschis
al studiilor.
13.4 Diversificarea surselor de finanþare.
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13.5 Continuarea programelor de adaptare a structurii, conþinutului ºi
calificãrii profesionale la nevoile ºi aspiraþiile individuale, la cerinþele pieþei
muncii ºi la direcþiile de dezvoltare a comunitãþii locale ºi regionale.
13.6 Finalizarea sistemului de certificare a formãrii profesionale ºi asigurarea transparenþei calificãrilor profesionale.
Invãþãmântul superior 14. Racordarea învãþãmântului 14.1 Intãrirea funcþiei strategice a Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii în
superior la evoluþiile sociale
promovarea politicilor de învãþãmânt superior, cu respectarea autonomiei
ºi economice
universitare.
14.2 Asigurarea coerenþei sistemului naþional de învãþãmânt prin creºterea
gradului de racordare ºi prin asigurarea continuitãþii învãþãmânt preuniversitarÑînvãþãmânt universitarÑînvãþãmânt postuniversitar.
14.3 Integrarea universitãþilor particulare în sistemul naþional de învãþãmânt.
14.4 Elaborarea legislaþiei pentru asigurarea calitãþii procesului educaþional,
de cercetare ºi managerial în sistemul de învãþãmânt superior din
România.
14.5 Imbunãtãþirea sistemelor de sprijin financiar pentru studenþi.
14.6 Relansarea programului de investiþii ºi reparaþii capitale în cãminele
studenþeºti.
14.7 Stimularea creºterii responsabilitãþii conducerii instituþiilor de învãþãmânt superior în gestionarea resurselor financiare.
14.8 Corelarea acþiunilor Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii cu CNEAA în
domeniul evaluãrii ºi asigurãrii calitãþii învãþãmântului superior.
14.9 Creºterea participãrii învãþãmântului superior la programele universitare internaþionale.
14.10 Stimularea formãrii unor reþele de cercetare de tipul universitate/
institut de cercetare (public sau privat), respectiv universitate/agent
economic.
14.11 Valorificarea rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice universitare.
15. Dezvoltarea resurselor
15.1 Adaptarea calificãrilor academice la cerinþele de dezvoltare econoumane prin învãþãmântul
micã pe termen mediu ºi lung.
superior
15.2 Stimularea dezvoltãrii formelor noi de învãþare, precum învãþãmântul
la distanþã.
15.3 Creºterea rolului universitãþii în realizarea dimensiunii europene a
educaþiei.
15.4 Consolidarea managementului academic, administrativ ºi financiar în
condiþiile autonomiei universitare.
15.5 Cuprinderea studenþilor în programe de formare postlicenþã (studii
aprofundate, masterat ºi doctorat) ºi de cercetare ºtiinþificã universitarã
(centre de excelenþã, de transfer tehnologic etc.).
16. Analiza formãrii iniþiale
16.1 Evaluarea pregãtirii pedagogice în formarea iniþialã a cadrelor
ºi a formãrii continue a
didactice.
personalului didactic
16.2 Elaborarea politicilor de ameliorare a pregãtirii pedagogice ºi de
specialitate a cadrelor didactice.
16.3 Creºterea performanþelor didactice prin procesul de formare continuã.
17. Formare profesionalã
17.1 Cuprinderea formãrii continue în programele de dezvoltare sociocontinuã
economicã.
17.2 Dezvoltarea unor programe de învãþare permanentã.
17.3 Insuºirea limbajelor informatice ºi utilizarea tehnologiilor avansate.
17.4 Elaborarea cadrului legislativ ºi instituþional al formãrii continue.
XXV. Cercetarea
1. Îmbunãtãþirea cadrului
1.1 Elaborarea proiectului Legii cercetãrii.
ºtiinþificã ºi
legislativ ºi instituþional pen1.2 Elaborarea proiectului Legii privind Statutul cercetãtorului.
dezvoltarea
tru cercetare-dezvoltare
1.3 Înfiinþarea Consiliului de Evaluare Instituþionalã.
tehnologicã
1.4 Perfecþionarea cadrului legislativ de finanþare instituþionalã ºi pe
programe.
1.5 Finalizarea reorganizãrii institutelor care funcþioneazã în baza
H.G. nr. 100/1990.
1.6 Reacreditarea institutelor naþionale de cercetare-dezvoltare.
2. Definirea domeniilor strate- 2.1 Alocarea anualã a fondurilor pe programe în funcþie de strategiile de
gice ºi finanþarea cu prioritate ramurã pe termen mediu ºi lung pe baza consultãrilor cu ministerele de
în aceste domenii
resort.
2.2 Crearea bazelor de date privind domeniile ºi temele de interes pentru
dezvoltarea economicã (solicitãri de la ministere, administraþie localã,
mari agenþi economici).
2.3 Stabilirea prioritãþilor în cadrul programelor (analiza solicitãrilor în
cadrul comisiilor de specialitate ºi al institutelor).
2.4 Finanþarea ”cercetãrii de produsÒ pentru produse de mare importanþã
în dezvoltarea economiei (la solicitarea agenþilor economici ºi cu avizul
ministerelor de resort).
2.5 Actualizarea anualã a programelor naþionale CD (în corelare cu stabilirea prioritãþilor ºi a produselor de importanþã majorã pentru economie).
3. Dezvoltarea activitãþilor de 3.1 Corelarea Planului naþional de cercetare-dezvoltare-inovare cu obiecticercetare-dezvoltarevele incluse în PNAR ºi în Strategia de dezvoltare economicã a României
inovare
pe termen mediu.
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3.2 Descentralizarea activitãþilor prin atribuirea conducerii programelor
2001-2004
cãtre instituþii cu profil de cercetare.
3.3 Corelarea planificãrii bugetelor multianuale pentru programele Planului
2001-2004
naþional cu legile bugetului de stat pentru asigurarea finanþãrii multianuale
(2001-2003).
3.4 Pregãtirea anualã ºi lansarea activitãþilor în perspectiva anului
2001-2004
urmãtor (în corelare cu actualizarea anualã a programelor naþionale CDI).
3.5 Stimularea cercetãrii fundamentale în domenii umaniste prin programe
2001-2004
de cercetare ale Academiei Române.
3.6 Promovarea mãsurilor pentru întãrirea legãturilor dintre cercetarea
2001-2004
universitarã ºi institutele CD, prin proiecte comune de cercetare, cu aplicabilitate în economie.
3.7 Promovarea proiectelor de cercetare realizate în comun de institute
2001-2004
CD ºi universitãþi, în bazele experimentale ale institutelor ºi cu participarea studenþilor din ultimii ani de studiu.
4. Dezvoltarea calitativã
4.1 Susþinerea formãrii centrelor de excelenþã în domenii considerate
2001-2004
a infrastructurii de cerceprioritare.
tare-dezvoltare
4.2 Evaluarea unitarã a performanþelor organizaþiilor de CD (proceduri
decembrie 2001
standard de evaluare a organizaþiilor, activitãþilor ºi personalului, în acord
cu normele internaþionale).
4.3 Programe de finanþare a instalaþiilor de importanþã naþionalã.
2001-2004
4.4 Programe de dotare a laboratoarelor de cercetare ºi a infrastructurii
2001-2004
de cercetare (echipamente, aparaturã, software).
4.5 Dezvoltarea infrastructurii informaþionale ºi de comunicaþii în
2001-2004
organizaþiile CDI.
4.6 Stimularea formãrii centrelor virtuale de cercetare.
2001-2004
4.7 Dezvoltarea activitãþilor de informare-documentare.
2001-2004
4.8 Dezvoltarea activitãþilor CD ºi de inovare în plan regional: stimularea trimestrul II 2002
valorificãrii rezultatelor prin centre teritoriale interdisciplinare de CD.
5. Dezvoltarea resurselor uma- 5.1 Coordonarea unitarã ºi stimularea programelor de granturi.
2001-2004
ne din domeniul CD
5.2 Programe de perfecþionare prin activitãþi doctorale ºi postdoctorale.
2001-2004
5.3 Stimularea formãrii centrelor de pregãtire continuã.
2001-2004
5.4 Perfecþionarea practicilor manageriale în domeniul CD.
2001-2004
5.5 Imbunãtãþirea accesului la sursele de informare-documentare (programe
2001-2004
de dezvoltare a infrastructurilor informaþionale).
5.6 Promovarea colaborãrilor internaþionale ºi creºterea mobilitãþii cerce2001-2004
tãtorilor.
5.7 Extinderea sistemului de conducere a doctoratelor ºi alinierea la UE. septembrie 2001
5.8 Atragerea ºi menþinerea în activitatea CD a tineretului cu performanþe
profesionale deosebite:
¥ promovarea de facilitãþi fiscale pentru salarizarea tinerilor absolvenþi
septembrie 2001
angajaþi în activitãþi CD, pentru primii 3 ani de angajare.
6. Dezvoltarea capacitãþii
6.1 Creºterea capacitãþii unitãþilor de cercetare-dezvoltare de a difuza
2001-2004
de difuzare a cunoºtinþelor
cunoºtinþele, rezultatele ºi experienþa CD acumulate (prin componente
din domeniul CDI
dedicate în programele naþionale CDI):
¥ dezvoltarea serviciilor de marketing;
¥ crearea birourilor de legãturã cu industria;
¥ perfecþionarea activitãþilor de promovare.
7. Imbunãtãþirea cadrului
7.1 Stimularea activitãþilor de transfer tehnologic.
2001-2004
legislativ ºi instituþional
7.2 Promovarea reglementãrilor privind Fondul de risc pentru
noiembrie 2001
pentru valorificarea rezultaaplicarea rezultatelor cercetãrii.
telor CD
7.3 Promovarea reglementãrilor privind Fondul de garantare a participãrii
noiembrie 2001
la licitaþii a organizaþiilor CD.
7.4 Imbunãtãþirea cadrului legislativ ºi a reglementãrilor privind protecþia
noiembrie 2001
rezultatelor CD.
8. Stimularea ºi dezvoltarea
8.1 Stimularea prin programele naþionale CDI a colaborãrii dintre organi2001-2004
capacitãþii de absorbþie ºi
zaþii CD ºi firme.
difuzarea rezultatelor CD în
8.2 Stimularea cercetãrii de firmã (în special pentru IMM, cu prioritate
2001-2004
mediul economic ºi social
pe zone high-tech).
8.3 Stimularea dezvoltãrii tehnologiilor autohtone prin transferarea gratuitã
2001-2004
a unor rezultate din programele naþionale CDI cãtre IMM sau alþi
agenþi economici, cu aprobarea Guvernului.
8.4 Programe de realizare a reþelei de informare-documentare ºi suport
2001-2004
tehnologic pentru IMM.
8.5 Promovarea dezvoltãrii centrelor de transfer tehnologic, a parcurilor
2001-2004
tehnologice.
8.6 Asigurarea interfeþei cercetare-industrie la nivel naþional ºi regional,
prin:
¥ dezvoltarea infrastructurii instituþionale specifice;
trimestrul IV 2002
¥ crearea de baze de date cu rezultate CDI ºi difuzarea acestora.
trimestrul IV 2002
8.7 Organizarea de stagii/cursuri pentru utilizatori de rezultate CD.
2001-2004
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Obiectivul

9. Adaptarea sistemului CDI
la cerinþele de integrare în UE

XXVI. Renaºterea
culturii
naþionale

1. Pregãtirea Conferinþei
naþionale a patrimoniului
cultural
2. Cadru legislativ Ñ protecþie,
conservare, restaurare a
patrimoniului cultural
naþional
3. Legea organizãrii ºi funcþionãrii instituþiilor profesioniste
de spectacole ºi concerte
4. Biblioteca Naþionalã
5. Planificarea patrimoniului
cultural
6. Satul românesc contemporan
în viaþa spiritualã
7. Dezvoltarea instituþiilor
cultural-artistice din mediul
rural ºi urban
8. Asigurarea bazei de
documentare, informare
9. Organizarea unor manifestãri
cultural-artistice de prestigiu
10. Editarea unor opere
importante
11. Programe de salvare în
domeniile arheologiei,
etnologiei etc.
12. Implicarea organelor locale
în protejarea patrimoniului
cultural naþional

13. Colaborarea dintre instituþiile publice culturale ºi organizaþiile neguvernamentale
14. Restaurare ºi expertizare
a monumentelor istorice
XXVII. Cultele ºi viaþa 1. Promovarea unui dialog
religioasã
permanent cu reprezentanþii
vieþii religioase

Acþiunea

9.1 Corelarea continuã a programelor naþionale CDI cu cele ale UE.
9.2 Dezvoltarea colaborãrilor bilaterale (cu þãri din UE) destinate iniþierii
ºi susþinerii cercetãrilor avansate în domeniul tehnologiilor înalte.
9.3 Programe-suport pentru produse ºi tehnologii destinate dezvoltãrii
economice competitive ºi durabile.
9.4 Sprijinirea la nivel naþional a accesului cercetãtorilor români la facilitãþile mari de cercetare din UE.
9.5 Programe de recrutare ºi specializare a tinerilor cercetãtori, în contextul dimensiunii europene a carierei ºtiinþifice.
9.6 Infiinþarea compartimentelor de specialitate în institutele/centrele de
cercetare, pentru dezvoltarea capacitãþii de rãspuns la structurile UE.
9.7 Instituirea unui sistem de bonificaþii pentru instituþiile care deruleazã
proiecte finanþate de UE.
9.8 Înfiinþarea pe teritoriul României a unor centre formate din specialiºti
români ºi din þãrile UE.
9.9 Continuarea procesului de armonizare legislativã în domeniul standardizãrii, acreditãrii ºi evaluãrii conformitãþii.
9.10 Elaborarea proiectului de lege privind promovarea ºi desfãºurarea
activitãþilor în domeniul nuclear.
1.1 Stabilirea Programului naþional de cercetare a patrimoniului cultural
ºi pregãtirea Conferinþei naþionale a patrimoniului cultural.

Perioada

2001-2004
2001-2004
2001-2004
2001-2004
2001-2004
septembrie 2001
iunie 2001
2004
2001-2004
decembrie 2001
februarie 2001

2.1 Dezvoltarea ºi perfecþionarea cadrului legislativ necesar cercetãrii,
martie 2001-2002
evidenþei, protecþiei, conservãrii, restaurãrii ºi punerii în valoare a patrimoniului cultural naþional.
3.1 Elaborarea proiectului Legii privind organizarea ºi funcþionarea instituþiilor profesioniste de spectacole ºi concerte.

octombrie 2001

4.1 Continuarea lucrãrilor de construcþie a Bibliotecii Naþionale.
2001-2003
5.1 Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului ºi a planurilor de
martie 2001urbanism pentru zonele protejate, conform Legii nr. 50/2000 privind apro- trimestrul IV 2002
barea secþiunii a III-a PATNÑzone protejate, în vederea valorificãrii patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare.
6.1 Elaborarea ºi aplicarea unui proiect cultural al satului românesc conmartie 2001temporan vizând creºterea rolului ºcolii, al cãminului cultural, al bibliotecii, trimestrul IV 2002
al instituþiilor de cult, al asociaþiilor, societãþilor ºi fundaþiilor neguvernamentale în viaþa spiritualã a colectivitãþii pe care o delimiteazã.
7.1 Dezvoltarea ºi modernizarea reþelei instituþiilor cultural-artistice din
2001-2004
mediul rural ºi urban în concordanþã cu indicele de creºtere naturalã a
populaþiei, cu potenþialul uman pregãtit pentru domeniul culturii în instituþii de învãþãmânt specializate.
8.1 Crearea condiþiilor pentru dezvoltarea lecturii publice, în vederea asi2001-2004
gurãrii bazei de documentare, informare ºi studiu de utilitate publicã.
9.1 Organizarea, împreunã cu departamente de profil ale altor organe ale
2001-2004
administraþiei culturale sau cu organisme neguvernamentale, naþionale sau
internaþionale, a unor manifestãri cultural-artistice de prestigiu Ñ festivaluri,
concursuri etc.
10.1 Editarea în regim de comenzi ale statului a celor mai importante se2001-2004
rii de opere care fac parte din tezaurul moºtenirii cultural-literar-ºtiinþifice,
precum ºi a celor mai valoroase lucrãri ale spiritualitãþii universale, clasice
ºi contemporane.
11.1 Derularea unor programe de cercetare, conservare, cu caracter de
2001-2004
salvare, restaurare ºi punere în valoare cu prioritate în domeniile arheologiei, etnologiei, istoriei artei, ºtiinþelor naturii, coordonate la nivel naþional,
cu participarea celor mai valoroºi specialiºti români.
12.1 Implicarea inspectoratelor pentru culturã judeþene, a organelor locale
2001-2004
în problemele de protejare ºi conservare a patrimoniului cultural naþional,
utilizarea cãilor de contacte internaþionale pentru obþinerea de asistenþã sau
pentru colaborare în domeniul conservãrii mai ales.
13.1 Extinderea ºi permanentizarea colaborãrii dintre instituþiile publice din
2001-2004
sfera culturii ºi organizaþiile neguvernamentale în desfãºurarea unor activitãþi complementare.
14.1 Desfãºurarea unor ample lucrãri de conservare, restaurare ºi experti2001-2004
zare a monumentelor istorice.
1.1 Organizarea unei reuniuni cu ºefii cultelor religioase.
iunie 2001
1.2 Elaborarea ºi publicarea unui documentar despre legislaþia cu privire
iunie 2001
la viaþa religioasã din þãrile democratice.
1.3 Organizarea de întâlniri cu reprezentanþii asociaþiilor religioase cultice septembrie 2001
(cu caracter integral religios).
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2. Relaþii de înþelegere ºi
respect între subiecþii vieþii
religioase

XXVIII.
Politica în
domeniul
tineretului

Acþiunea

Perioada

2.1 Sprijinirea activitãþii Centrului pentru Studierea Organizaþiilor Religioapermanent
se (C.S.O.R.) ºi a altor instituþii de profil.
2.2 Prevenirea oricãror forme, mijloace sau acþiuni de învrãjbire religioasã,
permanent
medierea situaþiilor litigioase.
2.3 Promovarea pluralismului religios.
permanent
2.4 Cunoaºterea fenomenului religios ºi elaborarea de studii ºi sinteze nepermanent
cesare în vederea adoptãrii deciziilor politice.
2.5 Realizarea cu atenþie ºi largã deschidere a solicitãrilor privind retrocepermanent
darea cãtre culte a bunurilor confiscate în epoca totalitarã ºi rezolvarea
cât mai convenabilã a acestora.
3. Sprijinirea cultelor religioase 3.1 Acordarea în continuare de ajutoare din partea statului pentru salaripermanent
zarea personalului cultelor.
3.2 Acordarea de ajutoare din partea statului pentru construirea de noi
permanent
lãcaºuri de cult, precum ºi a unor aºezãminte filantropice (cãmine de
bãtrâni, orfelinate ºi spitale), la cererea cultelor.
3.3 Acordarea de asistenþã de specialitate cultelor religioase în derularea
permanent
activitãþilor caritative.
3.4 Realizarea unei baze de date cu privire la instituþiile de asistenþã so- decembrie 2001
cialã ºi caritativã ale cultelor religioase.
3.5 Realizarea unui studiu documentar privind activitatea de asistenþã so2003
cialã ºi caritativã desfãºuratã de asociaþiile ºi fundaþiile religioase.
4. Sprijinirea învãþãmântului
4.1 Participarea la procesul de evaluare a disciplinei religie în învãþãmântul
permanent
religios în ºcolile de stat ºi
preuniversitar, precum ºi la evaluarea instituþiilor de învãþãmânt teologic
a învãþãmântului teologic
preuniversitar.
4.2 Întocmirea documentaþiei necesare în vederea elaborãrii proiectului
anual
hotãrârii Guvernului privind cifra de ºcolarizare pentru ºcolile teologice.
5. Promovarea ºi susþinerea
5.1 Organizarea cursurilor de ghizi din mânãstiri.
anual
culturii ortodoxe româneºti Ñ 5.2 Organizarea de sesiuni de comunicãri ºtiinþifice pe probleme de patrianual
integrare europeanã
moniu cultural religios.
5.3 Acordarea de asistenþã de specialitate pentru colecþiile muzeale ale
permanent
cultelor, inclusiv în organizarea unor expoziþii temporare.
5.4 Întocmirea listei colecþiilor ºi muzeelor religioase.
trimestrul IV 2002
5.5 Stabilirea de circuite turistice interne (cultural-religioase) ºi integrarea
2003
lor în circuitele internaþionale.
5.6 Sprijinirea cultelor religioase pentru conservarea, restaurarea ºi valori2001-2004
ficarea bunurilor bisericeºti care fac parte din patrimoniul cultural naþional.
1. Reorganizarea activitãþii
1.1 Promovarea de noi acte normative pentru eficientizarea/reorganizarea
august 2001
interne a MTS
activitãþii unitãþilor din subordinea MTS în domeniul tineretului.
1.2 Inaintarea la Guvern a proiectului actului normativ privind crearea instrumartie 2001
mentului de integrare a serviciilor publice din domeniul tineretului Ñ unica
interfaþã în relaþia cu tinerii ºi structurile de ºi pentru tineret (pentru înfiinþarea Centrului de Sprijinire a Iniþiativelor Tinerilor Ñ CSIT).
1.3 Structurarea ºi dezvoltarea CSIT.
calendar etapizat
pe 2 ani de la
momentul
adoptãrii actului
normativ de
înfiinþare
1.4 Continuarea programului de perfecþionare profesionalã a personalului
etapizat pânã
de specialitate din MTS.
în 2004
2. Eficientizarea politicilor în
2.1 Stabilirea prioritãþilor ºi a orientãrii programelor de tineret ale MTS
ianuarie 2001
domeniul tineretului ºi a
pe anul 2001.
contribuþiei MTS la elabora2.2 Diagnoza stãrii actuale a tineretului ºi a aºteptãrilor sale prin intermeaprilie 2001
rea de acte normative în
diul cercetãrii sociale.
domeniu ºi sporirea gradu2.3 Iniþiativa pentru reactivarea Comitetului Interministerial pentru Problefebruarie 2001
lui de participare a tinerilor
mele Tineretului.
la viaþa publicã ºi la actul
2.4 Sprijinirea reglementãrii accesului tinerilor la infrastructuri specifice
în funcþie de
decizional
(fostul patrimoniu al UTC).
procesul legislativ
2.5 Fundamentarea ºi elaborarea (coparticiparea) proiectului de Lege a
iunie 2001
tineretului.
2.6 Reevaluarea politicilor de tineret pe baza cercetãrii sociale în domeniu
semestrial
(diagnozã) ºi a consultãrii periodice cu ONGT.
2.7 Optimizarea informãrii/comunicãrii/mediatizãrii privind activitatea ºi depermanent din
mersurile MTS în domeniul tineretului.
februarie 2001
2.8 Iniþierea ºi susþinerea în parteneriat cu organizaþiile neguvernamentale iunie-septembrie
de tineret (ONGT) a unei campanii pentru promovarea unui climat favora2001
bil participãrii tinerilor în societate, cu accent pe participarea la procesul
decizional.
3. Mãrirea capacitãþii de susþi- 3.1 Elaborarea ºi fundamentarea proiectului de buget pe linie de tineret
februarie 2001
nere financiarã a
pe 2001 al MTS pe bazã de programe.
politicilor de tineret
3.2 Acþiuni de identificare ºi atragere a unor terþe surse de finanþare penpermanent din
tru activitãþile specifice, dezvoltate de MTS în domeniul tineretului.
mai 2001

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267/23.V.2001
Domeniul

XXIX. Educaþia fizicã
ºi sportul

Obiectivul

Acþiunea
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Perioada

4. Sporirea gradului de partici- 4.1 Demararea programului pentru iniþierea unor incubatoare de afaceri
august 2001
pare a tinerilor la viaþa
(proiecte-pilot), vizând acordarea de sprijin instituþional (consiliere, informare)
economicã
pentru tinerii întreprinzãtori.
4.2 Participarea la iniþierea de acte normative care sã faciliteze accesul din februarie 2001
tinerilor absolvenþi pe piaþa muncii, precum ºi alte acþiuni sectoriale vizând
ameliorarea situaþiei socioeconomice a tinerilor (locuinþe, creditãri, facilitãþi
diverse).
5. Reducerea riscului margina- 5.1 Iniþierea de programe (în parteneriat cu alte instituþii publice) pentru
din iulie 2001
lizãrii ºi excluderii sociale
stimularea de comportamente prosociale ºi reducerea delincvenþei în rândul
tinerilor
5.2 Dezvoltarea de programe (în parteneriat cu alte instituþii cu responsa- august 2001-2004
bilitãþi în domeniu) pentru protecþia tinerilor împotriva factorilor de risc specifici.
5.3 Program special pentru tinerii din mediul rural.
2001-2004
6. Atragerea tinerilor cãtre
6.1 Elaborarea ºi susþinerea unor proiecte/programe în domeniul educaþiei
2001-2004
activitãþi cultural-educative
alternative, precum ºi în domeniul activitãþilor culturale specifice de tineret.
7. Susþinerea iniþiativelor
7.1 Susþinerea sesiunilor de licitaþii trimestriale pentru concursul de proprima sesiune:
tinerilor ºi recunoaºterea
grame de tineret de la nivelul DTSJ (locale).
20.IÐ5.II.2001
funcþiilor specific
7.2 Perfectarea unui acord de colaborare cu fundaþiile judeþene pentru
martie 2001
promotoare ale ONGT
tineret în vederea identificãrii de suport logistic pentru proiecte ale MTS.
7.3 Sesiunea de licitaþii pentru concursul de programe naþionale de tineret
sesiune: în
pe baza unei noi metodologii.
perioada
aprilie-iulie 2001
7.4 Evaluarea ºi analiza de oportunitate a continuãrii programelor-pilot la
februarie 2001/
nivel naþional/Documentare pentru programele selectate ºi gãsirea de
aprilie 2001/
parteneri interni ºi externi pentru implementare/începerea implementãrii.
septembrie 2001
8. Stimularea asociativitãþii
8.1 Susþinerea parteneriatului cu structurile de ºi pentru tineret reprezen- din februarie 2001
tineretului ºi diminuarea faltative prin perfectarea unor consultãri periodice.
sului voluntariat
8.2 Permanentizarea consultãrii cu organizaþiile de tineret ale partidelor
din februarie 2001
politice.
8.3 Inventarierea structurilor de ºi pentru tineret active.
iulie 2001
8.4 Modificarea metodologiei privind licitaþiile de programe de tineret ale
din aprilie 2001
MTS ºi de evaluare a eficienþei acestora.
9. Reorganizarea consiliului
9.1 Program de sprijinire a reorganizãrii.
iniþiere: februarie
naþional al tineretului
2001
finalizare preconizatã
la finele anului 2001
10. Sprijinirea participãrii
10.1 Sprijinirea procesului de aderare a României la Acordul ”EURO < 26Ò.
permanent
tineretului la contacte ºi
10.2 Inventarierea prevederilor specifice ce revin MTS pe linie de tineret
aprilie Ñ iulie
schimburi internaþionale, la
în diverse acorduri internaþionale ºi în criteriile de aderare la UE, precum
2001
integrarea structurilor
ºi a stadiului de realizare; formularea de politici (acte normative) care sã
naþionale de tineret cu cele
contribuie la racordarea cu prevederile menþionate.
internaþionale, promovarea
10.3 Continuarea derulãrii programului european ”TineretÒ.
permanent
mobilitãþii tinerilor ºi demersuri pentru îndeplinirea criteriilor de aderare la UE în
domeniul tineretului
11. Valorificarea/stimularea
11.1 Program destinat stimulãrii activitãþilor tehnico-aplicative din domeniul
2001-2004
potenþialului creativ
informativ ºi facilitãrii accesului tinerilor la activitãþi bazate pe tehnologia
al tinerilor
informaþiei.
11.2 Mãsuri pentru eficientizarea/dezvoltarea centrelor de informare ºi
permanent din
documentare pentru tineret.
luna martie 2001
pe bazã de
calendar etapizat
pânã în 2004
11.3 Conceperea programului specific vizând tinerii supradotaþi.
august 2001
12. Activitãþi specifice legate
12.1 Participãri/organizãri la/de manifestãri/evenimente.
permanent
de promovarea imaginii
Ex: 21-25 februarie:
României în lume
12.2 Semnarea unor protocoale/acorduri/programe bilaterale de schimburi martie 2001-2004
pe linie de tineret cu diverse state.
1. Perfecþionarea cadrului
1.1 Adoptarea prin hotãrâre a Guvernului a Regulamentului de punere în
ianuarie 2001
legislativ
aplicare a dispoziþiilor Legii nr. 69/2000 privind educaþia fizicã si sportul.
1.2 Elaborarea Strategiei generale de organizare a activitãþii de educaþie
martie 2001
fizicã ºi sport pe perioada 2001-2004, în baza Programului de guvernare
ºi a Legii nr. 69/2000 privind educaþia fizicã ºi sportul.
1.3 Întâlniri de lucru cu reprezentanþii ministerelor ºi instituþiilor cu atribuþii februarie-martie
în domeniul educaþiei fizice si sportului.
2001
2. Sportul pentru toþi
2.1 Definitivarea Programului naþional ”Sportul pentru toþiÒ.
martie 2001
2.2 Constituirea Comitetului Activitãþilor Fizice Sportive pentru Sãnãtate,
iunie 2001
Educaþie ºi Recreere, organism consultativ pe lângã Secretariatul General
al Guvernului.
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3. Sportul de performanþã

3.1 Menþinerea în primele 15 naþiuni ale lumii la J.O. Atena 2004.
3.2 Susþinerea pregãtirii ºi participãrii la competiþiile oficiale.

4. Formarea ºi perfecþionarea
specialiºtilor
5. Cercetarea ºtiinþificã în domeniul educaþiei fizice ºi
sportului

6. Medicina sportivã

7. Baza materialã a educaþiei
fizice ºi sportului

8. Promovarea valorilor culturale, etice ºi morale ale
educaþiei fizice ºi sportului

9. Cooperarea sportivã
internaþionalã

Perioada

conform calendarului anual al
fiecãrei federaþii
3.3 Susþinerea participãrii la competiþiile de calificare pentru J.O. Atena 2004.
2003
3.4 Susþinerea pregãtirii ºi participãrii la J.O. Atena 2004.
2004
3.5 Dezvoltarea activitãþii sportive pe plan intern.
2001-2004
3.6 Susþinerea selecþiei, pregãtirii ºi promovãrii copiilor ºi juniorilor.
2001-2004
3.7 Organizarea campionatelor naþionale.
permanent
4.1 Perfecþionarea activitãþii ªcolii Naþionale de Antrenori ºi obþinerea autoiulie 2001
rizaþiei provizorii de încredere din partea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.
4.2 Definitivarea Statutului antrenorului ºi aprobarea acestuia prin hotãrâre
martie 2001
a Guvernului.
5.1 Perfecþionarea sistemului de informare ºi documentare cuprinzând toate
2004
domeniile ºi structurile sportive.
5.2 Înfiinþarea Institutului Naþional de Cercetare pentru Sport, ca instituþie
2001-2004
publicã, în subordinea MTS.
5.3 Modernizarea sediului ºi a laboratoarelor.
2001-2004
5.4 Dezvoltarea bazei materiale.
2001-2004
6.1 Îmbunãtãþirea calitativã a controlului medical ºi a asistenþei medico2002
sportive asigurate de Institutul Naþional de Medicinã Sportivã ºi unitãþile
specializate de medicinã sportivã.
6.2 Dotarea corespunzãtoare a cabinetelor medicale ale structurilor sportive,
2002
CSN, bazelor sportive, policlinicilor ºi cabinetelor de medicinã sportivã la
nivel judeþean.
6.3 Promovarea Programului naþional antidoping, în conformitate cu prevemartie 2001
derile Convenþiei antidoping a Consiliului Europei.
6.4 Constituirea Comisiei Naþionale Antidoping.
martie 2001
6.5 Elaborarea normelor tehnice privind organizarea controlului doping.
martie 2001
6.6 Dotarea laboratorului doping cu aparaturã performantã.
2002
7.1 Dezvoltarea, modernizarea ºi dotarea cu aparaturã la nivelul cerinþelor
2001-2004
mondiale a complexurilor sportive naþionale.
7.2 Construirea unui hotel sportiv în Complexul Sportiv Naþional ”Lia ManoliuÒ
2002
Bucureºti.
7.3 Construirea unei sãli de sport în Complexul Sportiv Naþional Poiana
2002
Braºov.
7.4 Dezvoltarea bazei materiale pentru desfãºurarea activitãþii de educaþie
2004
fizicã ºi sport ºcolar.
8.1 Asigurarea unui cadru civilizat ºi stimulativ de desfãºurare a competi2001-2004
þiilor.
8.2 Definitivarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comisiei
aprilie 2001
Naþionale de Acþiune împotriva Violenþei.
8.3 Sprijinirea activitãþii Academiei Olimpice Române ºi a filialelor judeþene
2001-2004
ale acesteia în vederea promovãrii valenþelor educative ale sportului ºi
olimpismului.
8.4 Dezvoltarea Muzeului Sportului.
2001-2004
8.5 Achiziþionarea, restaurarea ºi conservarea valorilor muzeale de interes
2002
naþional.
8.6 Organizarea unor expoziþii tematice.
2001-2004
8.7 Organizarea unor filiale judeþene ale Muzeului Sportului.
2004
9.1 Promovarea acþiunilor pentru dezvoltarea relaþiilor de cooperare sportivã
2001-2004
internaþionalã ºi integrarea în structurile sportive ale Consiliului Europei ºi
Uniunii Europene.
9.2 Extinderea relaþiilor de colaborare bilateralã.
2001-2004
9.3 Încheierea de acorduri, înþelegeri, protocoale de schimburi sportive.
2001-2004
9.4 Lãrgirea ariei de colaborare ºi consolidarea relaþiilor sportive cu Repu2001-2004
blica Moldova.
9.5 Dezvoltarea relaþiilor sportive cu þãrile vecine ºi a cooperãrii regionale
2001-2004
în Balcani, în zona Mãrii Negre, în bazinul Dunãrii, precum ºi cu þãrile
francofone.

Reconsiderarea reformei în justiþie
Domeniul

XXX. Reconsiderarea reformei în
justiþie

Obiectivul

1. Democratizarea justiþiei,
parte integrantã a procesului de reabilitare ºi întãrire
a statului de drept în
România, precum ºi ridicarea justiþiei române la nivel
european

Acþiunea

1.1 Modificarea ºi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã.
1.2 Depolitizarea întregului sistem judiciar.
1.3 Redefinirea stãrii de inamovibilitate a judecãtorilor ºi de stabilitate a
procurorilor, urmãrindu-se consolidarea statutului magistratului prin realizarea efectivã a drepturilor conferite acestora de Legea pentru organizarea
judecãtoreascã, corelativ cu un control coerent ºi exigent
al îndeplinirii obligaþiilor.

Perioada

noiembrie 2001
decembrie 2001
2001-2002
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Domeniul

Obiectivul

Acþiunea
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1.4 Atribuirea competenþei Consiliului Superior al Magistraturii de a elibera
2001-2002
avizul de cercetare, arestare ºi trimitere în judecatã a magistraþilor.
1.5 Sporirea rolului ºi ponderii Consiliului Superior al Magistraturii în sedecembrie 2001
lecþia, numirea, promovarea ºi destituirea magistraþilor, pe criterii strict obiective, profesionale ºi morale, eliminându-se influenþele ºi presiunile politice.
1.6 Lãrgirea componenþei Consiliului Superior al Magistraturii, prin includecembrie 2001
derea unor personalitãþi de mare prestigiu ale vieþii ºtiinþifice ºi universitare
din domeniul dreptului.
1.7 Redarea autoritãþii procurorului general al Parchetului de pe lângã
decembrie 2001
Curtea Supremã de Justiþie ºi asigurarea independenþei tuturor membrilor
Ministerului Public.
1.8 Adaptarea statutului procurorilor în conformitate cu noile realitãþi.
decembrie 2001
1.9 Infiinþarea unor instanþe specializate pentru soluþionarea proceselor cu
2001-2002
minori, comerciale, fiscale, administrative ºi de muncã.
1.10 Revederea acelor reglementãri care au îndepãrtat justiþia de cetate,
2001-2004
au creat nedreptãþi ºi chiar suferinþe oamenilor.
2. Creºterea rolului Curþii
2.1 Modificarea ºi completarea Legii nr. 56/1993 a Curþii Supreme de
septembrie 2001
Supreme de Justiþie în vederea Justiþie.
extinderii competenþei ca
instanþã de control judiciar ºi
stabilizãrii practicii judiciare.
3. Modificarea ºi completarea 3.1 Îmbunãtãþirea reglementãrilor cu privire la cadastru ºi publicitatea imo- trimestrul II 2002
legislaþiei procesuale
biliarã ce formeazã obiectul Legii nr. 7/1996, în special privind organizarea
ºi dispoziþiile tranzitorii. Continuarea programului cu Banca Mondialã privind
cadastrul ºi publicitatea imobiliarã.
3.2 Simplificarea procedurilor judiciare prin punerea în aplicare a Legii
mai 2001
nr. 188/2000 privind organizarea ºi funcþionarea profesiei de executor
judecãtoresc.
3.3 Respectarea dreptului la apãrare ºi a prezumþiei de nevinovãþie.
2001-2004
3.4 Înlãturarea situaþiilor generatoare de arbitrar ºi subiectivism prin redis2001-2004
tribuirea competenþelor de judecatã ºi echilibru în formarea completelor de
judecatã.
3.5 Garantarea efectivitãþii hotãrârilor judecãtoreºti prin extinderea ºi diver- decembrie 2001
sificarea serviciilor de executãri.
3.6 Extinderea motivelor de recurs în anulare pentru desfiinþarea hotãrârilor septembrie 2001
judecãtoreºti definitive ºi irevocabile care se dovedesc a fi netemeinice ºi
nelegale.
4. Crearea unui sistem de
4.1 Modificarea ºi completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare
iulie 2001
garanþii minimale ºi reale
de timbru.
pentru exercitarea dreptului
4.2 Modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr.12/1998 privind
iulie 2001
pãrþilor în justiþie prin reaºetaxele de timbru pentru activitatea notarialã.
zarea taxelor ºi tarifelor
în domeniul judiciar, acordarea asistenþei juridice
diferenþiate pentru persoanele
lipsite de resurse financiare,
protecþia financiarã a victimelor infracþiunii
5. Promovarea unei politici de 5.1 Elaborarea unui cod deontologic al profesiei de magistrat.
iunie 2001
creºtere a prestigiului magis- 5.2 Întãrirea rolului Institutului Naþional al Magistraturii ca instituþie de prepermanent
traþilor prin îmbunãtãþirea
gãtire calificatã a magistraþilor debutanþi.
substanþialã a pregãtirii pro5.3 Modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 56/1998 privind
iunie 2001
fesionale, cu accent deosebit înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a
asupra componentei etice,
Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti,
precum ºi prin îmbunãtãþirea
mai ales în ceea ce priveºte asigurarea condiþiilor de odihnã, tratament
situaþiei materiale, printr-o
ºi recuperare a stãrii de sãnãtate a magistraþilor, familiilor acestora ºi a
bunã salarizare a acestora
celuilalt personal din sistemul justiþiei.
ºi acordarea unor drepturi
necesare exercitãrii acestei
importante funcþii în societate
6. Înlãturarea birocraþiei,
6.1 Organizarea de cursuri de perfecþionare a pregãtirii prin Centrul de
2001-2004
corupþiei, arbitrarului ºi
Pregãtire ºi Perfecþionare a Grefierilor ºi a Celuilalt Personal Auxiliar de
abuzului din rândul persoSpecialitate, înfiinþat prin H.G. nr. 423/1999.
nalului auxiliar, prin ridica6.2 Elaborarea procedurilor de dobândire a calitãþii de stat membru pentru decembrie 2001
rea nivelului de pregãtire
România la OECD în vederea semnãrii Convenþiei OECD, privind combaprofesionalã, creºterea graterea corupþiei funcþionarilor strãini în tranzacþiile comerciale internaþionale.
dului de rãspundere ºi
îmbunãtãþirea salarizãrii
acestuia
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Preluarea
acquisului
comunitar

Prevenirea ºi
controlul criminalitãþii
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Obiectivul

7. Asigurarea unei activitãþi de
protecþie anticorupþie realã,
care sã garanteze caracterul
echitabil al actului de justiþie
ºi sã previnã apariþia fenomenelor
de corupþie în sistemul autoritãþii judecãtoreºti
8. Adoptarea unei legislaþii
execuþional penale în concordanþã cu dispoziþiile constituþionale privind drepturile ºi libertãþile fundamentale ale omului, prin reorientarea acesteia din domeniul creãrii condiþiilor materiale
spre schimbarea concepþiei
de resocializare, precum ºi
transformarea penitenciarelor
din structuri militare în
aºezãminte civile
9. Îmbunãtãþirea dotãrilor
materiale ale instanþelor ºi
parchetelor prin extinderea
spaþiilor existente sau construirea altora, precum ºi prin
înzestrarea cu logistica
necesarã în vederea desfãºurãrii unei activitãþi civilizate
10. Armonizarea legislaþiei
naþionale cu exigenþele
legislaþiei internaþionale ºi a
Uniunii Europene, în acord
cu situaþia economicã ºi
socialã din România

Acþiunea

Perioada

7.1 Reorganizarea Serviciului Independent de Protecþie ºi Anticorupþie din
cadrul Ministerului Justiþiei.
7.2 Mãsuri pentru valorificarea eficientã a informaþiilor.

iunie 2001

8.1 Adoptarea Legii executãrii pedepselor.
8.2 Adoptarea Statutului cadrelor din penitenciare.
8.3 Aplicarea dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr.92/2000 privind organizarea ºi funcþionarea serviciilor de reintegrare socialã a infractorilor ºi supraveghere a executãrii sancþiunilor neprivative de libertate.

noiembrie 2001
noiembrie 2001
martie 2001

9.1 Realizarea programului de investiþii ºi reparaþii capitale la sediile
instanþelor judecãtoreºti.
9.2 Program special de reabilitare a Palatului Justiþiei din Bucureºti ºi
amenajarea sediului Curþii de Apel Bucureºti (în sediul fostului magazin
Junior).
9.3 Program de modernizare a dotãrilor.
9.4 Program de informatizare a justiþiei.

2001-2004

2001-2004
trimestrul IV 2002
2001-2004
trimestrul II 2002

10.1 Legea privind extrãdarea.
martie 2001
10.2 Legea privind asistenþa judiciarã în materie penalã.
martie 2001
10.3 Legea privind transferul persoanelor condamnate.
martie 2001
10.4 Legea pentru ratificarea Convenþiei penale a Consiliului Europei
iunie 2001
privind corupþia.
10.5 Legea pentru ratificarea Convenþiei civile a Consiliului Europei privind
iunie 2001
corupþia.
10.6 Legea pentru ratificarea Convenþiei de la Haga din 1965 privind noti- decembrie 2001
ficarea în strãinãtate a actelor judiciare ºi extrajudiciare în cauzele civile
ºi comerciale.
10.7 Legea pentru ratificarea Convenþiei de la Haga din 1970 privind
decembrie 2001
obþinerea de probe în strãinãtate.
10.8 Legea pentru ratificarea Convenþiei de la Haga din 1980 pentru faci- decembrie 2001
litarea accesului internaþional la justiþie.
10.9 Legea pentru ratificarea Convenþiei Consiliului Europei privind recutrimestrul I 2002
noaºterea ºi executarea hotãrârilor în materie de încredinþare ºi reîncredinþare a minorilor.
10.10 Legea privind combaterea criminalitãþii prin intermediul computerului. septembrie 2001
10.11 Legea privind asistenþa judiciarã în materie civilã.
decembrie 2001
10.12 Legea privind protecþia victimelor.
trimestrul IV 2002
10.13 Legea pentru combaterea traficului de fiinþe umane.
decembrie 2001
10.14 Legea privind accesul la informaþii publice.
trimestrul I 2002
10.15 Legea privind protecþia datelor personale.
septembrie 2001
10.16 Legea privind comerþul maritim.
2003
10.17 Legea privind procedura falimentului judiciar cu caracter transnaþional. trimestrul IV 2002
10.18 Legea privind agenþii comerciali.
decembrie 2001
10.19 Legea privind comerþul electronic.
septembrie 2001
10.20 Legea privind grupurile internaþionale de interes economic.
trimestrul IV 2002
10.21 Completarea ºi modernizarea reglementãrilor privind recunoaºterea trimestrul IV 2002
ºi executarea hotãrârilor strãine în materie civilã ºi comercialã.
10.22 Modificarea ºi completarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea ºi
decembrie 2001
sancþionarea spãlãrii banilor.
10.23 Modificarea ºi completarea Legii nr. 31/1990 privind societãþile
decembrie 2001
comerciale.
10.24 Modificarea ºi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul
decembrie 2001
comerþului.
10.25 Legea pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 51/1995 pentru
iunie 2001
organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat.
11. Reglementarea riguroasã a 11.1 Reglementarea mai riguroasã în noul cod penal a instituþiilor dreptului
trimestrul IV 2002
rãspunderii ce revine procula apãrare, prezumþiei de nevinovãþie ºi repararea daunelor materiale ºi
rorilor în vederea eradicãrii
morale cauzate prin acþiuni abuzive.
abuzurilor ºi ilegalitãþilor
sãvârºite în timpul serviciului
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Domeniul

Obiectivul

Acþiunea

12. Simplificarea ºi sporirea
eficienþei structurilor departamentelor din ministerele de
resort, în scopul eliminãrii
paralelismelor ºi disfuncþionalitãþilor
13. Creºterea eficienþei
cooperãrii dintre Ministerul
Justiþiei, instanþele judecãtoreºti,
Ministerul Public ºi Ministerul
de Interne
14. Întãrirea acþiunilor de
prevenire ºi control al criminalitãþii, în general al criminalitãþii organizate, economicofinanciare ºi corupþiei, pentru
limitarea ºi stoparea acesteia
15. Înfiinþarea unui Institut
Naþional de Criminologie, în
subordinea Ministerului
Justiþiei, având drept scop
activitatea ºtiinþificã de
diagnozã ºi prognozã a
fenomenului infracþional
Combaterea corupþiei 16. Completarea ºi înãsprirea
legislaþiei actuale în scopul
eliminãrii birocraþiei ºi pentru
asigurarea unor formulãri
clare ºi transparente, care
sã elimine posibilitãþile de
interpretare subiectivã ºi
arbitrarã a prevederilor
legale în aplicare.
17. Participarea la activitatea
Comitetului Naþional pentru
Prevenirea Criminalitãþii ºi la
elaborarea Programului
naþional de prevenire a
corupþiei, împreunã cu
Departamentul de Control
al Guvernului
18. Înfiinþarea unui singur
oficiu de primire a solicitãrilor
cetãþenilor
Transformarea
19. Clarificarea dreptului de
economiei
proprietate
româneºti
într-un sistem de
piaþã structurat ºi
funcþional
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12.1 Elaborarea unei noi hotãrâri a Guvernului privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Justiþiei ºi a unui nou regulament de aplicare a acestei
hotãrâri.

martie 2001

13.1 Elaborarea de protocoale ºi crearea de organisme interministeriale
specializate.

martie 2001

14.1 Orientarea practicii judiciare în sensul unei politici penale ferme, prin
folosirea cãilor extraordinare de atac.
14.2 Adecvarea politicilor de audit intern la obiectivele prevenirii criminalitãþii.

2001-2004
2001-2004

15.1 Elaborarea unui proiect de lege pentru înfiinþarea Institutului Naþional
de Criminologie.

decembrie 2001

16.1 Reexaminarea Legii nr. 78/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea
faptelor de corupþie ºi elaborarea unui proiect de modificare.
16.2 Elaborarea Legii lobbyului.
16.3 Introducerea de reglementãri precise pentru stabilirea competenþelor
fiecãrei instituþii în scopul prevenirii abuzurilor ºi actelor de corupþie.
16.4 Stimularea concurenþei loiale ºi asigurarea transparenþei achiziþiilor
publice.
16.5 Restructurarea ºi modernizarea sistemului ºi procedurilor vamale.

septembrie 2001
2002
septembrie 2001
septembrie 2001
septembrie 2001

17.1 Elaborarea actului normativ de înfiinþare a Comitetului Naþional pentru
Prevenirea Criminalitãþii.
17.2 Elaborarea Programului naþional de prevenire a corupþiei.

martie 2001

18.1 Îmbunãtãþirea reglementãrilor privind circuitul documentelor între compartimente, relaþiile cu cetãþenii ºi desfãºurarea audienþelor.

iunie 2001

19.1 Soluþionarea contenciosului retrocedãrilor. Adoptarea proiectului Legii
privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv dupã 6 martie
1945 (aflat în dezbaterea Parlamentului).
19.2 Urgentarea rezolvãrii litigiilor de proprietate, astfel încât volumul acestora sã fie adus în cel mai scurt timp la limite normale.

martie 2001

iunie 2001

2001-2004

Apãrarea naþionalã ºi ordinea publicã
Domeniul

XXXI. Apãrarea
naþionalã

Obiectivul

1. Restructurarea ºi
modernizarea armatei

Acþiunea

Perioada

1.1 Continuarea procesului de modernizare structuralã a Armatei României.
2001-2003
1.2 Redefinirea structurii ºi cadrului de acþiune a Forþelor de Supraveghere
iunie 2001
ºi Avertizare Timpurie, precum ºi a Forþelor de Rãspuns în Situaþii de Crizã.
1.3 Definitivarea structurii de rezervã a Forþelor Armate ºi elaborarea
decembrie 2001
statelor de organizare pentru forþele teritoriale.
1.4 Continuarea armonizãrii cadrului legislativ naþional în domeniul apãrãrii
2001-2004
cu cel existent în þãrile membre NATO ºi UE.
1.5 Adaptarea structuralã ºi normativã a sistemelor de instrucþie din Armata decembrie 2001
României.
1.6 Înfiinþarea Centrului Regional de Instruire prin Simulare.
trimestrul IV 2002
1.7 Evaluarea gradului de pregãtire a unitãþilor declarate operaþionalizate
decembrie 2001
în anul 2000 ºi a celor ce se vor operaþionaliza în anul 2001.
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Acþiunea

2. Îmbunãtãþirea managementului 2.1 Realizarea capacitãþii operaþionale pentru forþele prevãzute în PNAPI
efortului de integrare
2000-2001:
euroatlanticã
¥ forþele terestre: 3 comandamente de corp de armatã teritoriale, 2 comandamente operaþionale de tip divizie, 1 brigadã mecanizatã, 1 brigadã
logisticã ºi 2 brigãzi mecanizate teritoriale;
¥ forþele aeriene: 2 comandamente de divizie aerianã ºi 1 bazã aerianã;
¥ forþele navale: 1 comandament flotã maritimã, 2 comandamente flotilã
maritimã, 1 bazã maritimã ºi 1 centru de scafandri.
2.2 Operaþionalizarea unitãþilor nominalizate pentru operaþiuni PfP conduse
de NATO, conform PNAPI 2000-2001.
2.3 Îndeplinirea, în cadrul ciclului III PARP, a Obiectivelor de Parteneriat
(PGs) stabilite sã fie finalizate în anul 2001.
2.4 Dotarea categoriilor de forþe ale armatei cu mijloace moderne de
radiocomunicaþii în gama de unde HF/VHF/UHF, atât portabile, cât ºi
instalate pe mijloace auto ºi blindate.
2.5 Realizarea sistemelor C4I tactice.
2.6 Asigurarea securitãþii mijloacelor de radiocomunicaþii ºi a reþelelor de
date, prin achiziþionarea de aparaturã terminalã de acces ºi de criptare.
2.7 Implementarea serviciilor INTRANET, ca extensie a serviciilor RTP,
în minimum 30 de noi locaþii militare.
2.8 Permanentizarea legãturii cu sediul NATO prin utilizarea unor mijloace
moderne de comunicaþii (DAMA SATCOM).
2.9 Dezvoltarea sistemului de comunicaþii prin satelit pentru forþele desfãºurate în afara teritoriului naþional.
2.10 Elaborarea noilor concepte privind apãrarea aerianã a þãrii.
2.11 Reorganizarea apãrãrii antiaeriene similar sistemului NATO.
2.12 Dezvoltarea cooperãrii cu NATO în domeniul conducerii apãrãrii
aeriene ºi implementarea sistemului naþional de recunoaºtere.
2.13 Începerea programului de echipare a aeronavelor C-130 HERCULES
pentru misiuni tactice cu sisteme radio ºi de radionavigaþie de tip NATO
ºi transpondere.
2.14 Conectarea centrelor operaþionale zonale la centrul ASOC.
2.15 Implementarea noii Concepþii a Managementului Logisticii 2005-2010.
2.16 Realizarea compatibilitãþii Centrului de Coordonare a Miºcãrii cu
Sistemul Aliat pentru Dislocare ºi Transport (ADAMS).
2.17 Dezvoltarea ºi întãrirea participãrii la Parteneriatul pentru Pace în
vederea implementãrii obiectivelor de parteneriat asumate ºi a satisfacerii
criteriilor de interoperabilitate cu NATO.
2.18 Extinderea cooperãrii bilaterale cu armatele þãrilor membre NATO, în
scopul obþinerii asistenþei internaþionale pentru îndeplinirea obiectivelor
asumate de România.
2.19 Continuarea participãrii la elementele de personal ale Parteneriatului
(10 ofiþeri).
2.20 Creºterea calitãþii ºi eficienþei activitãþilor de control armamente,
creºterea încrederii ºi securitãþii.
3. Redimensionarea corpului de 3.1 Reducerea efectivelor Armatei României cu 4.416 cadre militare (4.000
comandã cu nivelul forþelor aflate ofiþeri ºi 416 subofiþeri) ºi cu 2000 salariaþi civili, concomitent cu asigurarea
în proces de diminuare numericã, reconversiei profesionale ºi a protecþiei sociale a personalului care urmeazã
restructurare ºi modernizare
sã fie disponibilizat.
3.2 Lãrgirea bazei de selecþie ºi pregãtire a cadrelor care sã fie în mãsurã
sã ocupe posturi din structura NATO (350 ofiþeri ºi subofiþeri) .
3.3 Structurarea pe corpuri de personal ºi grade militare a resurselor
umane profesionalizate ale Armatei României, potrivit obiectivelor PNAPI
2000-2001.
3.4 Asigurarea interoperabilitãþii în domeniul managementului resurselor
umane, conform standardelor NATO, prin:
¥ aplicarea corelaþiei directe grad-funcþie la încadrarea posturilor;
¥ alocarea funcþiilor în sistem piramidal;
¥ elaborarea metodologiei pentru aplicarea Ghidului carierei militare pentru
ofiþeri, pe funcþii militare;
¥ definirea ºi încadrarea posturilor pe baza fiºei postului;
¥ armonizarea politicilor de salarizare cu obiectivele reformei managementului resurselor umane ale apãrãrii.
4. Profesionalizarea structurilor 4.1 Creºterea numãrului de subofiþeri ºi militari angajaþi pe bazã de contract,
militare
în scopul realizãrii unui echilibru optim cu corpul ofiþerilor.
4.2 Îmbunãtãþirea pregãtirii personalului din armatã prin participarea la
cursuri în þarã ºi în strãinãtate.
4.3 Consolidarea ºi dezvoltarea sistemului de promovare a profesiei
militare, de recrutare ºi selecþie a candidaþilor pentru cariera militarã.
4.4 Modernizarea învãþãmântului militar prin:
¥ reproiectarea conþinutului instruirii, standardizare, perfecþionarea tehnologiilor didactice ºi de evaluare, perfecþionarea pregãtirii profesionale a personalului didactic.

Perioada

septembrie 2001

decembrie 2001
decembrie 2001
2001-2004
2001-2004
decembrie 2001
decembrie 2001
iunie 2001
decembrie 2001
iunie 2001
2001-2003
decembrie 2001
decembrie 2001
decembrie 2001
2001-2004
2001-2002
2001-2004
2001-2002
2001-2004
2001-2004
decembrie 2001
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4.5 Adaptarea cadrului normativ la opþiunile Ministerului Apãrãrii Naþionale septembrie 2001
privind reforma managementului resurselor umane ale apãrãrii, prin:
¥ modificarea Legii nr. 46/1996 privind pregãtirea populaþiei pentru apãrare.
5.1 Elaborarea documentelor de planificare a apãrãrii ºi realizarea unei
corelãri realiste între obiectivele ºi resursele disponibile:
¥ Strategia militarã a României;
iunie2001
¥ Directiva de planificare a apãrãrii.
septembrie 2001
5.2 Implementarea sistemului de planificare integratã a apãrãrii, pentru decembrie 2001
asigurarea unei gestionãri mai eficiente a resurselor disponibile, în scopul
îndeplinirii obiectivelor fundamentale ale statului în domeniul securitãþii ºi
apãrãrii naþionale:
¥ implementarea Sistemului de planificare, programare, bugetare ºi
evaluare în cadrul M.Ap.N.
6.1 Definitivarea concepþiei de management logistic ºi trecerea la imple- decembrie 2001
mentarea unui sistem integrat, unitar, flexibil ºi informatizat, care sã permitã
abordarea ierarhizatã a conceptelor de operare ºi mentenanþã, în domeniul
tehnic, medical ºi al infrastructurii.
6.2 Coordonarea politicii de achiziþii cu politicile guvernamentale în dome2001-2004
niul economic ºi de restructurare a industriei de apãrare, precum ºi asigurarea unui raport optim între cooperãrile internaþionale, importul de tehnicã
militarã ºi utilizarea resurselor industriei naþionale, prin aplicarea strictã a
principiului egalitãþii ºanselor în procesul de ofertare.
6.3 Certificarea sistemelor calitãþii ºi acreditarea furnizorilor de produse ºi
iunie 2001
servicii pentru M.Ap.N.
6.4 Valorificarea tehnicii, bunurilor materiale scoase din uz ºi a patrimo- decembrie 2001
niului armatei devenit excedentar în urma restructurãrii.
6.5 Dezvoltarea ºi achiziþionarea de echipamente noi, interoperabile cu
2001-2004
cele utilizate de NATO, în cadrul programelor majore de achiziþii, aprobate
într-un sistem de finanþare multianualã, în concordanþã cu cerinþele aprobate
de Statul Major General ºi cu obiectivele de interoperabilitate asumate
de România.
7.1 Menþinerea ºi, în funcþie de solicitãri ºi oportunitate, sporirea prezenþei
2001-2002
Armatei României la misiunile SFOR (Bosnia-Herþegovina) ºi KFOR
(Kosovo).
7.2 Menþinerea contingentelor de ofiþeri de legãturã ºi observatori militari
2001-2004
la misiunile ONU: UNIKOM din Kuwait, MONUC din R.D. Congo, UNMEE
din Etiopia ºi Eritreea, UNMIK din Kosovo ºi OSCE din Georgia ºi
Kosovo.
7.3 Participarea la iniþiativele regionale: SEDM, SEEBRIG, BLACKSEAFOR,
2001-2004
SHIRBRIG ºi CENCOOP.
8.1 Informarea regulatã a comisiilor de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
2001-2004
naþionalã despre mãsurile importante luate în domeniul militar.
8.2 Audierea candidaþilor la rangul de general ºi de reprezentanþi militari
2001-2004
din exterior.
1.1 Promovarea ºi susþinerea unei pieþe deschise ºi concurenþiale pentru trimestrul IV 2002
servicii de comunicaþii ºi informaticã, care sã poatã asigura prestaþii de
calitate la tarife avantajoase:
¥ finalizarea studiului de prefezabilitate;
februarie 2001
¥ lansarea procedurii de achiziþie Ñ H.G. nr. 251/2000;
martie 2001
¥ actualizarea Concepþiei de dezvoltare a comunicaþiilor ºi tehnologiei inforfebruarie 2001
maþiei în Ministerul de Interne;
¥ încheierea acordului de creditare ºi demararea contractului comercial
martie 2001
încheiat cu FujitsuÑSiemens în baza creditului extern garantat prin
H.G. nr. 69/2000;
¥ încheierea acordului de creditare ºi derularea contractului comercial
martie 2001
încheiat cu firma Compaq în baza creditului extern garantat prin
H.G. nr. 69/2000;
¥ finalizarea procedurii de achiziþie demarate în baza creditului extern
ianuarie 2001
garantat prin H.G. nr. 1.026/2000 ºi semnarea contractului comercial;
¥ finalizarea studiului de prefezabilitate pentru SCOMAR;
februarie 2001
¥ finalizarea studiului de prefezabilitate pentru Centrul de comandã ºi
martie 2001
control al Poliþiei Capitalei.
1.2 Înfiinþarea sistemului unificat de apeluri de urgenþã ”112Ò Ñ pentru
trimestrul II 2002
creºterea siguranþei ºi protecþiei cetãþeanului ºi a proprietãþii acestuia.
Adoptarea Legii privind gestionarea de cãtre M.I. a numãrului 112 ca
numãr unic de apel pentru urgenþe, în conformitate cu Directiva Consiliului
UE 91/396.
1.3 Stabilirea cadrului legislativ ºi instituþional pentru combaterea fraudelor
2001-2004
electronice ºi a accesului neautorizat la informaþiile electronice, prin constituirea unor structuri specializate pentru combaterea noilor forme de criminalitate informaticã.
1.4 Sprijinirea ºi stimularea furnizorilor de servicii informatice, prin imple- decembrie 2001
mentarea sistemului integrat de management al M.I., pe platformã ORACLE.
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2. Dezvoltarea unor servicii
2.1 Organizarea spitalelor de campanie ºi de urgenþã pe principii modulare
medicale integrate în scopul
ºi mobile.
creºterii calitãþii îngrijirilor, rãspuns 2.2 Finalizarea lucrãrilor la Centrul de Recuperare Medicalã Buºteni.
mai eficient la solicitãri, precum 2.3 Continuarea investiþiei la Spitalul Militar de Urgenþã al M.I. ”Prof. Dr.
ºi realizarea unui raport
D. GerotaÒ, în vederea finalizãrii complexului aprobat.
cost/eficienþã corespunzãtor
2.4 Înfiinþarea de SIAMUD-uri în alte judeþe în raport cu derularea programului de reformã în domeniul sãnãtãþii.
3. Coordonarea ºi producerea 3.1 Elaborarea metodologiei privind modalitãþile de acþiune în domeniul
mesajului public guvernamental relaþiilor publice în situaþii de crizã mediaticã.
ºi gestionarea difuzãrii sociale 3.2 Monitorizarea permanentã a efectelor produse de misiunile ºi acþiunile
optime a acestui mesaj
întreprinse de cadrele M.I.
3.3 Efectuarea unor sondaje de opinie, prin intermediul unor instituþii specializate, privind imaginea ministerului ºi a structurilor sale.
4. Adaptarea legislaþiei în acord 4.1 Elaborarea Legii privind combaterea crimei organizate.
cu situaþia economicã ºi socialã 4.2 Elaborarea Legii privind Codul rutier.
din România, cu exigenþele
4.3 Elaborarea Legii privind statutul persoanelor apatride.
legislaþiei internaþionale ºi a
4.4 Elaborarea proiectului Legii privind integrarea refugiaþilor ºi reintegrarea
Uniunii Europene în vederea
cetãþenilor români returnaþi din spaþiul UE.
îndeplinirii acquisului comunitar 4.5 Proiectul Legii pentru ratificarea Convenþiei europene privind muncitorul
migrant.
4.6 Proiectul Legii pentru ratificarea Convenþiei de stabilire.
5. Reglementarea riguroasã a 5.1 Achiziþionarea de aparaturã ºi echipamente destinate cercetãrii ºi
rãspunderii care revine Ministerului probãrii faptelor infracþionale (sistem pentru analiza geneticã a urmelor
de Interne în vederea eradicãrii biologice, microscoape ºi stereomicroscoape, sisteme asistate de calculator
abuzurilor ºi ilegalitãþilor sãvârºite pentru realizarea portretului-robot).
în timpul serviciului
6. Întãrirea acþiunilor de prevenire 6.1 Constituirea unor structuri specializate pentru combaterea noilor forme
ºi control al criminalitãþii, în
de criminalitate din domeniul patrimoniului, înaltei criminalitãþi financiar-bancare
general al criminalitãþii organizate, ºi traficului internaþional cu fiinþe vii.
economico-financiare ºi
6.2 Adoptarea proiectului Legii privind protecþia martorului ºi a agentului
corupþiei, în special pentru
acoperit.
limitarea ºi stoparea criminalitãþii 6.3 Iniþierea, în cooperare cu societatea civilã, de programe pentru prevenirea ºi reducerea criminalitãþii comise cu violenþã, având ca obiectiv creºterea gradului de siguranþã civicã.
7. Îmbunãtãþirea condiþiilor de 7.1 Finalizarea lucrãrilor la blocurile de locuinþe preluate în diverse stadii
pregãtire ºi viaþã ale militarilor de execuþie, pentru care se estimeazã un efort financiar eºalonat astfel:
ºi familiilor lor
¥ 582 apartamente, 291 mld. lei;
¥ 582 apartamente, 291 mld. lei;
¥ 582 apartamente, 291 mld. lei;
¥ 583 apartamente, 292 mld. lei.
7.2 Obþinerea unui credit extern necesar pentru dotarea cu aparaturã
medicalã a unitãþilor medicale nou-înfiinþate, a Spitalului Militar de Urgenþã
al M.I. ”Prof. Dr. D. GerotaÒ, a Centrelor Medicale de Diagnostic ºi Tratament
Ambulator Bucureºti ºi Prahova ºi a Sanatoriului Antituberculos Buºteni.
Procurarea ºi dotarea cu ambulanþe antiºoc ºi unitãþi coronariene mobile.
7.3 Iniþierea ºi derularea unui program pentru realizarea de locuinþe proprietate privatã a cadrelor pe baza creditului ipotecar ori a altor surse similare,
pentru care se vor derula urmãtoarele acþiuni:
¥ elaborarea programului;
¥ elaborarea documentelor necesare avizãrii;
¥ identificarea resurselor financiare ºi a posibililor investitori;
¥ începerea lucrãrilor.
8. Transparenþa activitãþii de
8.1 Iniþierea, în comun cu instituþiile din sistemul de apãrare, ordine publicã
înzestrare ºi achiziþii, bazatã pe ºi siguranþã naþionalã, a unor demersuri legislative care sã permitã simpliegalitatea ºanselor, birocraþie ficarea procedurilor de achiziþii publice de bunuri ºi servicii prevãzute de
redusã ºi înzestrare raþionalã actuala legislaþie.
8.2 Elaborarea procedurilor de reglementare în vederea certificãrii produselor specifice Ministerului de Interne, în conformitate cu prevederile standardului ISO/CEI EN 45011.
8.3 Armonizarea procedurilor Comisiei de Certificare, Acreditare ºi Supraveghere Ñ CCAS cu cerinþele noului standard european SR EN ISO
9001-2000.
9. Demilitarizarea unor structuri 9.1 Transformarea Poliþiei Române într-o instituþie civilã cu statut special,
prin trecerea serviciilor publice în folosul persoanei, comunitãþilor locale ºi instituþiilor democratice ale
respective la autoritãþile publice statului de drept.
locale
9.2 Modificarea Legii nr. 26/1993 privind organizarea ºi funcþionarea Corpului
Gardienilor Publici, în sensul transformãrii acestei instituþii într-o structurã
de tip poliþie comunitarã.
10. Reconstrucþia sistemului
10.1 Urmãrirea încheierii protocoalelor de colaborare cu ONG specializate
instituþional de ordine publicã în domeniul azilului.
10.2 Transformarea aparatului central al Ministerului de Interne, inspectoratelor generale ºi comandamentelor de armã în structuri suple de conducere ºi control, prin elaborarea H.G. privind structura organizatoricã ºi
efectivele Ministerului de Interne.
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10.3 Transferarea la nivelurile de maximã eficienþã ºi operativitate (judeþean
martie 2001
ºi al municipiului Bucureºti) a unor competenþe referitoare la gestionarea
resurselor umane, îndeosebi a celor privind dinamica de personal, precum
ºi a responsabilitãþilor de gestionare a fondurilor.
10.4 Perfecþionarea concepþiei privind planificarea asigurãrii ordinii publice
Conform
în România, prin elaborarea Strategiei naþionale de asigurare a ordinii
termenelor
publice, a Directivei de planificare strategicã a Ministerului de Interne, a
prevãzute de
planurilor strategice ºi operaþionale de întrebuinþare a forþelor de ordine
Legea nr. 63/2000
publicã ºi a programelor de bugetare multianualã.
10.5 Transformarea aparatului central al Ministerului de Interne, inspectoratelor generale ºi comandamentelor de armã în structuri suple de conducere ºi control prin:
¥ reducerea numãrului actual de posturi ºi transferarea acestora la unitãþile
operative, astfel:
Ñ unitãþile aparatului central al Ministerului de Interne;
iunie 2001
Ñ Inspectoratul General al Poliþiei Române Ñ aparat central;
2001-2002
Ñ Comandamentul Naþional al Jandarmeriei Ñ aparat central;
2001-2002
Ñ Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã Românã Ñ aparat central;
2001-2002
Ñ Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari Ñ aparat central.
iunie 2001
¥ reorganizarea unor direcþii ºi servicii ale aparatului central, în funcþie de trimestrul IV 2002
reorganizarea celorlalte ministere, inspectorate generale ºi structuri din
teritoriu ale Ministerului de Interne;
¥ înfiinþarea Secretariatului General al Ministerului de Interne.
decembrie 2001
¥ constituirea unui compartiment juridic la nivelul O.N.R.
trimestrul III 2002
10.6 Constituirea unor structuri unice ale Ministerului de Interne la nivelul decembrie 2001
judeþelor ºi al municipiului Bucureºti.
10.7 Desfiinþarea unor structuri care au competenþe în mai multe judeþe,
decembrie 2001
în mod deosebit din poliþie ºi jandarmerie prin:
¥ desfiinþarea celor 8 inspectorate de poliþie din transporturi ºi preluarea atribuþiilor acestora de cãtre serviciile de poliþie din transporturi de la inspectoratele
de poliþie judeþene ºi Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti;
¥ desfiinþarea celor 8 comandamente teritoriale de jandarmi ºi transferarea
posturilor la comandamentele de jandarmi judeþene.
10.8 Reducerea treptatã a posturilor de conducere, a celor prevãzute cu
gradul de general ºi de colonel, realizarea unor structuri organizatorice de tip
piramidal în unitãþi, în deplin acord cu perspectivele stabilite prin Ghidul
carierei lucrãtorului din Poliþie, Jandarmerie ºi Poliþia de Frontierã prin:
¥ reducerea posturilor de conducere;
2001-2002
¥ reducerea posturilor prevãzute cu gradul de general;
2001-2003
¥ reducerea posturilor prevãzute cu gradul de colonel.
2001-2003
10.9 Unificarea structurilor poliþiei de ordine publicã cu cele ale poliþiei septembrie 2001
rutiere din municipii ºi oraºe.
10.10 Descentralizarea Poliþiei Române ºi democratizarea raporturilor funcþio- septembrie 2001
nale ca premisã esenþialã a unui sistem judiciar eficient ºi independent
prin aprobarea statutului poliþistului:
¥ adoptarea Statutului poliþistului, care sã cuprindã clar ºi fãrã echivoc
deopotrivã drepturile ºi obligaþiile poliþiºtilor;
¥ modificarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Poliþiei
Române, în spiritul demilitarizãrii ºi apropierii de comunitate;
¥ repartizarea fondurilor financiare din bugetul poliþiei Ñ pe judeþe.
10.11 Continuarea acþiunii de profesionalizare a Jandarmeriei ºi întrebuinþarea acesteia într-o mai mare mãsurã pentru asigurarea ordinii publice, prin:
¥ trecerea jandarmilor angajaþi cu contract în rândul subofiþerilor;
2001-2002
¥ reducerea numãrului recruþilor care se încorporeazã la Jandarmeria Românã
2003-2004
prin înlocuirea treptatã a militarilor în termen cu jandarmii angajaþi cu
contract.
10.12 Accentuarea procesului de securizare a frontierei de stat a României,
prin transferarea unui numãr important de posturi din inspectoratele judeþene
ale Poliþiei de frontierã la unitãþile de execuþie prin:
¥ înlocuirea a 5000 militari în termen cu 2000 militari angajaþi pe bazã
trimestrul IV 2004
de contract;
¥ trecerea a 1347 militari angajaþi cu contract în corpul subofiþerilor;
trimestrul IV 2003
¥ angajarea unui numãr de 470 personal contractual.
trimestrul IV 2002
11. Descentralizarea deciziei, 11.1 Transferarea la nivelurile de maximã eficienþã ºi operativitate (judeþean
a responsabilitãþilor ºi a alocãrii ºi al municipiului Bucureºti) a unor competenþe referitoare la gestionarea
resurselor
resurselor umane, îndeosebi a celor privind dinamica de personal, precum
ºi a responsabilitãþilor de gestionare a fondurilor prin:
¥ înfiinþarea structurilor financiare teritoriale (judeþene ºi a municipiului
trimestrul III 2002
Bucureºti) cu atribuþii de finanþare a tuturor unitãþilor Ministerului de Interne
din structurile administrative respective.
11.2 Constituirea unui sistem logistic flexibil ºi eficient care sã asigure
rezolvarea problemelor de dotare atât în plan central, cât ºi în plan teritorial
prin:
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¥ realizarea sistemului informatic unitar pentru managementul resurselor
trimestrul IV 2002
umane;
¥ adaptarea normativelor interne în vederea îmbinãrii în mod armonios a trimestrul IV 2002
activitãþilor de aprovizionare centralizatã cu cele descentralizate, în scopul
utilizãrii eficiente a fondurilor financiare alocate ºi reducerii cheltuielilor
generate de transport, aprovizionare ºi desfacere;
¥ înlocuirea eºalonatã, în procent de 10% anual, a pistoalelor de calibru
trimestrul IV 2004
7,65 mm, existente în dotare de peste 25 de ani, cu pistoale de calibru 9 mm
de ultimã generaþie, aflate în dotarea poliþiilor din þãrile membre NATO;
¥ modernizarea dotãrii prin introducerea în înzestrarea unitãþilor de mijloace trimestrul IV 2002
tehnice ºi materiale de ultimã generaþie în domeniul comunicaþiilor ºi transporturilor;
¥ dotarea cu aparaturã ºi mijloace tehnice de apãrare NBC compatibile cu trimestrul IV 2003
cele din NATO ºi UE;
¥ asigurarea interfeþei dintre cercetare ºi industrie pentru a se facilita trans- trimestrul I 2003
ferul ºi valorificarea în economie a rezultatelor obþinute de cercetarea ºtiinþificã în domeniul ordinii publice.
11.3 Reproiectarea structurilor proprii de învãþãmânt, a duratei cursurilor,
conþinutului programelor, sistemului de recrutare, selecþie ºi încadrare a
personalului prin:
¥ elaborarea unui act normativ care sã reglementeze recrutarea, selecþio- decembrie 2001
narea, pregãtirea, monitorizarea activitãþii ºi asigurarea psihologicã a efectivelor Ministerului de Interne angajate în misiuni în strãinãtate;
¥ înfiinþarea colegiilor de poliþie, poliþie de frontierã ºi jandarmi în structura dupã adoptarea
Academiei de Poliþie ”Alexandru Ioan CuzaÒ;
Legii privind
¥ elaborarea Instrucþiunilor privind pregãtirea continuã a personalului Ministe-Statutul poliþistului
rului de Interne, în conformitate cu Concepþia privind dezvoltarea carierelor ºi a Legii de
personalului;
modificare ºi
completare a
Legii nr. 80/1995
privind Statutul
cadrelor militare
¥ fundamentarea ºi elaborarea documentelor privind transformarea Centrului
decembrie 2001
de Studii Postuniversitare (Postacademice) Bucureºti în Colegiul Superior
de Afaceri Interne;
¥ reproiectarea planurilor ºi programelor de învãþãmânt ale instituþiilor de
decembrie 2001
învãþãmânt ale Ministerului de Interne potrivit standardelor ocupaþionale
stabilite;
¥ iniþierea ºi realizarea unui program de pregãtire în domeniul managemen- decembrie 2001
tului general pentru cadre de conducere la nivelul aparatului central al
ministerului ºi al inspectoratelor generale (similare);
¥ dotarea tuturor unitãþilor de învãþãmânt ale Ministerului de Interne cu
decembrie 2001
tehnica necesarã pentru dotarea unor laboratoare de informaticã suficiente
pentru asimilarea bazelor informatice de cãtre toþi cursanþii, în condiþii optime.
Conectarea acestor laboratoare la Internet.
12. Impunerea unui comporta- 12.1 Încadrarea ºi promovarea personalului exclusiv pe criteriile profesiomartie 2001
ment modern ºi eficient de
nalismului, competenþei, abilitãþii manageriale ºi eficienþei; elaborarea unor
muncã lucrãtorului din Ministerul noi reglementãri interne privind criteriile de recrutare, selecþionare, încadrare
de Interne
ºi promovare în funcþii de conducere, de selecþionare; pregãtire ºi cunoaºtere a conduitei morale ºi profesionale a rezervei de personal, pentru promovarea în funcþii de conducere exclusiv pe baza competenþei profesionale
ºi a conduitei morale.
12.2 Asigurarea stabilitãþii ºi continuitãþii lucrãtorilor care realizeazã performartie 2001
manþe profesionale, reconstrucþia demnitãþii meseriei de lucrãtor din Ministerul de Interne prin:
¥ actualizarea proiectelor Legii privind Statutul poliþistului, Legii de modificare ºi completare a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
12.3 Adoptarea în regim de urgenþã a mãsurilor necesare pentru salarimartie 2001
zarea lucrãtorilor din Ministerul de Interne, în concordanþã cu responsabilitãþile ºi riscurile la care sunt supuºi, astfel încât sã se asigure acestora
un standard de viaþã decent ºi prevenirea actelor de corupþie, prin:
¥ elaborarea unui proiect de ordonanþã de urgenþã de modificare a Legii
nr. 138/1999 privind salarizarea ºi alte drepturi ale militarilor din
instituþiile publice de apãrare naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã;
¥ identificarea necesarului de protecþie psihologicã a personalului supus
solicitãrilor psihice intense, stabilirea modalitãþilor de prevenire ºi diminuare
a stresului profesional, precum ºi de recuperare a personalului afectat;
¥ elaborarea Concepþiei privind reconversia profesionalã a personalului
disponibilizat, inclusiv ca urmare a reducerii în mod eºalonat cu circa
30% a angajaþilor instituþiei, a desfiinþãrii, reorganizãrii ºi constituirii unor
noi structuri organizatorice centrale ºi teritoriale.
12.4 Încadrarea ºi promovarea personalului, exclusiv pe criteriile profesio- trimestrul III 2002
nalismului, competenþei, abilitãþii manageriale ºi eficienþei, prin:
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¥ reproiectarea instrumentelor de evaluare a performanþelor profesionale
septembrie 2001
individuale, în vederea simplificãrii ºi particularizãrii sistemului actual, cuantificãrii obiective ºi realiste a potenþialului de dezvoltare ºi utilizare a personalului;
¥ elaborarea proiectului Îndrumarului pentru stabilirea standardelor ocupa- septembrie 2001
þionale specifice domeniului ordinii ºi securitãþii publice.
12.5 Reproiectarea sistemului normativ de stimulare ºi recompensare a
decembrie 2001
personalului Ministerului de Interne.
12.6 Excluderea din structurile ministerului a personalului care nu se adap- trimestrul IV 2004
teazã criteriilor de eficienþã ºi de conduitã moralã specifice instituþiei.
13. Eficientizarea colaborãrii cu 13.1 Perfecþionarea ºi întãrirea cooperãrii cu Ministerul Apãrãrii Naþionale,
autoritãþile din sistemul de
Ministerul Justiþiei, Parchetul General, Serviciul Român de Informaþii, cu
apãrare, siguranþã naþionalã ºi celelalte autoritãþi cu atribuþii în domeniul apãrãrii ºi siguranþei naþionale prin:
justiþie, precum ºi cu
¥ întreprinderea demersurilor necesare la Consiliul Suprem de Apãrare a
iunie 2001
societatea civilã
Þãrii, în vederea aprobãrii Dispoziþiunii comune pentru punerea în aplicare
a Planului de cooperare ºi acþiune pe timpul stãrii de urgenþã;
¥ realizarea Planului de cooperare între Ministerul de Interne, Serviciul
septembrie 2001
Român de Informaþii ºi Ministerul Afacerilor Externe privind paza obiectivelor diplomatice;
¥ refacerea Planului de intervenþie a unitãþilor Ministerului de Interne ºi
septembrie 2001
Ministerului Apãrãrii Naþionale pentru limitarea ºi înlãturarea efectelor unor
dezastre pe teritoriul naþional, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Suprem
de Apãrare a Þãrii nr. 105 din 14 decembrie 1995, ca urmare a trecerii
Comandamentului Protecþiei Civile de la Ministerul Apãrãrii Naþionale
în structura Ministerului de Interne;
¥ îmbunãtãþirea, împreunã cu Statul Major General, a criteriilor de încoriunie 2001
porare a militarilor în termen la Ministerul de Interne;
¥ organizarea ºi desfãºurarea, în cooperare cu S.M.G., organele militare decembrie 2001
teritoriale, autoritãþile administraþiei publice locale ºi societatea civilã, a unui
antrenament de mobilizare cu unitãþile Ministerului de Interne, conform
Hotãrârii C.S.A.T.;
¥ preluarea a 2 spitale militare, respectiv Braºov ºi Galaþi, din administrarea
iunie 2001
M.Ap.N. în administrarea M.I.
13.2 Constituirea unui sistem naþional de gestionare a crizelor ºi conexarea
acestuia la organismele existente în NATO ºi UE prin:
¥ evaluarea naþionalã a capacitãþii de prevenire ºi rãspuns la dezastre,
iunie 2001
desfãºuratã de Pactul de Stabilitate, Masa de Lucru III, Iniþiativa de
Prevenire ºi Capacitatea de Rãspuns la Dezastre;
¥ elaborarea proiectului Legii privind Sistemul naþional de management al decembrie 2001
crizelor ºi susþinerea acestuia în vederea aprobãrii;
¥ dotarea ºi integrarea Centrului Operaþional pentru Situaþii de Crizã al
trimestrul I 2002
Ministerului de Interne în Sistemul naþional de management al crizelor;
¥ stabilirea de contacte ºi pregãtirea negocierii planurilor de cooperare
trimestrul I 2002
între Sistemul naþional de gestionare a crizelor ºi organismele similare din
NATO ºi UE;
¥ elaborarea cadrului juridic privind organizarea ºi funcþionarea serviciilor
iunie 2001
publice pentru situaþii de urgenþã;
¥ elaborarea noii Legi privind protecþia civilã;
decembrie 2001
¥ elaborarea Strategiei de apãrare împotriva dezastrelor;
decembrie 2001
¥ colaborarea cu organismele neguvernamentale, cu ºcolile ºi alte instituþii.
2001-2004
14. Continuarea ºi dezvoltarea 14.1 Dezvoltarea relaþiilor stabilite anterior ºi realizarea de noi contacte ºi
relaþiilor cu instituþiile similare relaþii cu alte structuri similare, care sunt de naturã sã contribuie la stoparea
din strãinãtate
fenomenului infracþional transfrontalier pe baza tratatelor, convenþiilor ºi
acordurilor la care România este parte prin:
¥ participarea conducerii MI la dialogul structurat în cadrul Parteneriatului
martie 2001
de aderare la UE ºi realizarea unei dinamici corespunzãtoare a contactelor
personale cu omologii din statele membre UE ºi NATO, precum ºi din statele
cu care România întreþine în mod tradiþional relaþii de bunã colaborare;
¥ completarea cadrului juridic, metodologic ºi procedural privind organizarea
martie 2001
ºi funcþionarea instituþiilor ataºatului de afaceri interne ºi ofiþerului de legãturã;
¥ avizarea Acordului dintre Guvernul României ºi OIM privind reintegrarea
februarie 2001
socioprofesionalã a femeilor traficate, care se va derula pe timp de 3 ani;
¥ proiect de lege pentru ratificarea Convenþiei europene privind naþionalitatea;
iunie 2001
¥ proiect de acord între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale
Iugoslavia privind regimul frontierei de stat, colaborare ºi asistenþã mutualã;
iunie 2001
¥ proiect de acord între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare
iunie 2001
privind micul trafic de frontierã;
¥ proiect de acord între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria
iunie 2001
privind micul trafic de frontierã;
¥ proiect de acord între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale
iunie 2001
Iugoslavia privind micul trafic de frontierã;
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¥ dinamizarea, dezvoltarea ºi diversificarea cadrului de relaþii bilaterale cu
anual, potrivit
instituþiile similare din alte state. Se va acorda prioritate perfecþionãrii
graficului stabilit
cadrului juridic ºi dezvoltãrii cooperãrii cu autoritãþile din statele membre
prin documentele
UE, statele vecine ºi cele aflate în regiune, precum ºi cu acele state
de cooperare
care prezintã interes strategic ºi/sau operativ pentru România (S.U.A.,
Italia, Israel, Turcia, Grecia, Orient);
¥ dinamizarea schimburilor operative la nivel regional ºi subregional prin
anual, potrivit
valorificarea cadrului trilateral de relaþii, stabilit cu Ucraina, Moldova, Bulgaria, graficului stabilit
Grecia ºi Turcia;
prin Planul de relaþii
internaþionale
¥ iniþierea negocierii de noi acorduri de cooperare în domeniul protecþiei
datelor personale, cu statele membre UE ºi NATO ºi cu Europol.
14.2 Întãrirea cooperãrii pe linia combaterii migraþiei ilegale prin controlul
ºi securizarea frontierelor:
¥ elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenþiei europene
iunie 2001
privind protecþia persoanelor împotriva prelucrãrii automatizate a datelor cu
caracter personal, precum ºi proiectul de lege pentru reglementarea în
plan intern a prevederilor Convenþiei europene în domeniu, semnatã de
România la 18 martie 1997;
¥ continuarea pregãtirilor cu specialiºti din alte state (S.U.A., Franþa, Israel,
conform
Germania º.a.) în activitãþi antidrog, în cadrul unor programe PHARE ale
programelor
Uniunii Europene;
¥ iniþierea demersurilor pentru stabilirea unor relaþii de colaborare având
septembrie 2001
drept scop schimbul de date ºi informaþii privind þãrile de origine ale solicitanþilor de azil, combaterea imigraþiei ilegale, cu autoritãþile similare din
Bulgaria, Ungaria ºi Republica Moldova;
¥ înfiinþarea Centrului de cazare ºi proceduri pentru solicitanþii de azil, în trimestrul I 2002
Timiºoara, în subordinea O.N.R. (PHARE);
¥ înfiinþarea Centrului de cazare ºi proceduri pentru solicitanþii de azil, în trimestrul I 2002
zona de est, în subordinea O.N.R. (PHARE);
¥ înfiinþarea Centrului de cazare pentru minorii neînsoþiþi, femei singure ºi trimestrul II 2002
femei cu copii;
¥ înfiinþarea Centrului de cazare ºi proceduri în zona de nord-est (în funcþie trimestrul I 2003
de finanþarea PHARE);
¥ înfiinþarea Centrului de cazare ºi proceduri în zona de sud (în funcþie
trimestrul I 2003
de finanþarea PHARE);
¥ înfiinþarea Centrului de cazare în Giurgiu (în funcþie de finanþarea PHARE); trimestrul II 2004
¥ înfiinþarea Centrului de documentare privind datele din þãrile de origine trimestrul IV 2004
a solicitanþilor de azil (PHARE).
14.3 Îndeplinirea mãsurilor prevãzute în Programul naþional anual de pregãtire a integrãrii în NATO prin:
¥ adoptarea standardelor de interoperabilitate ºi a procedurilor de operaþioiunie 2001
nalizare NATO/PfP în conþinutul legislaþiei, regulamentelor ºi instrucþiunilor
de protecþie civilã.
15. Perfecþionarea legislaþiei
15.1 Adoptarea proiectului de lege privind Codul dezvoltãrii ºi utilizãrii
decembrie 2001
specifice
tehnologiei informaþiei.
15.2 Elaborarea proiectului de lege privind regimul juridic al frontierei de
iunie 2001
stat.
15.3 Elaborarea proiectului de lege privind regimul juridic al precursorilor
iunie 2001
ºi substanþelor chimice esenþiale.
15.4 Armonizarea legislaþiei privind activitatea Ministerului de Interne cu
reglementãrile europene:
¥ modificarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea
septembrie 2001
Ministerului de Interne.
16. Instituirea unui sistem riguros 16.1 Iniþierea procedurilor pentru adoptarea ºi reglementarea tehnologiei de decembrie 2001
de acces la informaþii ºi de
criptare ºi securizare.
valorificare a acestora în folosul 16.2 Adoptarea Regulamentului pentru compatibilitatea electromagneticã ºi trimestrul IV 2003
þãrii
definirea drepturilor ºi principiilor de interconectare a reþelelor de telecomunicaþii.
16.3 Stabilirea cadrului legislativ ºi instituþional pentru combaterea fraudelor trimestrul III 2002
electronice ºi a accesului neautorizat la informaþiile electronice ºi definirea
statutului juridic al documentului electronic ºi a semnãturii digitale, în coordonarea M.I.
17. Stoparea birocraþiei admi- 17.1 Simplificarea procedurilor, a avizelor ºi acordurilor prin generalizarea trimestrul III 2002
nistraþiei publice
sistemului ”ghiºeului unicÒ, prin pregãtirea ºi adoptarea actelor normative
de modificare ºi completare a urmãtoarelor acte normative:
¥ Legea nr. 105/1996 privind evidenþa populaþiei ºi cartea de identitate;
¥ Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã, modificatã ºi completatã prin Legea 23/1999;
¥ Decretul Consiliului de Stat nr. 975/1968 cu privire la nume;
¥ O.U.G. nr. 96/2000 pentru modificarea ºi completarea unor acte normative
în vederea unificãrii sistemului de evidenþã informatizatã a persoanei;
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¥ O.U.G. nr. 26/1992 referitoare la regimul plãcilor cu numere de înmatriculare;
¥ H.G. nr. 548/1990 privind realizarea sistemului informatic naþional pentru
evidenþa populaþiei;
¥ H.G. nr. 111/1997 privind forma ºi conþinutul cãrþii de identitate, ale cãrþii
de imobil ºi ale fiºei de evidenþã a populaþiei.
18.1 Întãrirea controlului gestiunii banului public ºi asigurarea transparenþei trimestrul IV 2004
cheltuielilor prin informarea periodicã a contribuabililor.
19.1 Continuarea participãrii la formele ºi structurile regionale de cooperare:
¥ asigurarea suplimentãrii, în funcþie de solicitãrile Preºedinþiei OSCE, a
martie 2001
numãrului de ofiþeri trimiºi în misiunile OSCE, pânã la limita de 15 ofiþeri,
stabilitã de conducerea M.I.;
¥ pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea vizitei misiunii de evaluare a
februarie 2001
experþilor Pactului de Stabilitate Ñ DPPI;
¥ pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea vizitei misiunilor de evaluare a
februarie 2001
experþilor UE;
¥ participarea la aplicaþiile operativ-strategice desfãºurate în comun cu
conform
NATO ºi OSCE;
calendarului
¥ participarea unitãþilor Ministerului de Interne la acþiunile organizate în
2001-2004,
cadrul programelor ONU ºi NATO pe linia urgenþelor civile;
la solicitare
¥ extinderea colaborãrii în cadrul organismelor ºi instituþiilor cu caracter
decembrie 2001
regional (ICE, SECI, CEMN ºi Grupul de la Budapesta) prin stabilirea de
relaþii bi- ºi multilaterale;
¥ participarea la acþiunile desfãºurate de Comitetul Tehnic Internaþional al decembrie 2001
Focului, Federaþia Balcanicã a Sporturilor de Pompieri ºi alte asociaþii
naþionale.
19.2 Susþinerea activitãþii Centrului Regional SECI pentru combaterea
iunie 2001
infracþionalitãþii transfrontaliere, prin:
¥ încadrarea ºi dotarea compartimentului specializat de legãturã cu Centrul trimestrul I 2002
SECI, constituit în subordinea Ministerului de Interne;
¥ dezvoltarea unor politici de cooperare transfrontalierã cu poliþiile statelor
2001-2004
vecine, astfel încât Centrul Sud-Est European SECI sã devinã operaþional;
¥ participarea la activitãþile, programele ºi iniþiativele Pactului de Stabilitate potrivit graficului
pentru Europa de Sud-Est, urmãrindu-se valorificarea potenþialului oferit de stabilit prin planul
Centrul regional SECI în materie de combatere a criminalitãþii organizate
de relaþii
transfrontaliere ºi pentru promovarea unei politici coerente de contracarare
internaþionale
a riscurilor neconvenþionale în regiune (iniþiativa anticorupþie ÑSPAI, iniþiativa împotriva crimei organizate ÑSPOC, iniþiativa pentru prevenirea ºi
înlãturarea urmãrilor dezastrelor ÑDPPI);
¥ demararea Programului de TWINNING cu Danish Immigration Service,
ianuarie-martie
finanþat de Uniunea Europeanã;
2001
¥ întãrirea controlului la frontiere în cadrul participãrii la elaborarea rãspunianuarie 2001
sului la chestionarul UE în vederea realizãrii restricþiilor privind regimul
de vize.

Reforma administraþiei publice centrale ºi locale. Dezvoltarea regionalã
Domeniul

XXXIII. Reforma
administraþiei publice
centrale ºi locale

Obiectivul
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1. Sprijinirea reformei adminis- 1.1 Realizarea unei revizuiri cuprinzãtoare a administraþiei publice.
traþiei publice
1.2 Dezvoltarea unei strategii integrate privind reforma administraþiei publice,
inclusiv elaborarea unui plan de acþiune detaliat pentru implementarea strategiei.
1.3 Sprijinirea restructurãrii instituþionale.
1.4 Creºterea capacitãþii administrative a Ministerului Administraþiei Publice.
2. Crearea funcþionarului public 2.1 Evaluarea capacitãþilor, practicilor ºi performanþelor instituþiilor de conneimplicat politic, profesionist, ducere a resurselor umane din sectorul public.
bazat pe merite ºi orientat spre 2.2 Revizuirea numãrului de angajaþi în administraþia publicã, structura ºi
performanþe
eficienþa procedurilor ºi practicilor de control din instituþiile publice.
3. Întãrirea controlului în insti- 3.1 Elaborarea sistemului de recrutare, apreciere ºi promovare a funcþiotuþiile publice
narilor publici.
3.2 Realizarea unei analize a remuneraþiei în sectorul public faþã de sectorul privat (nivelul ºi structura veniturilor în bani ºi în naturã) pentru poziþii
comparabile.
3.3 Elaborarea unei strategii de îmbunãtãþire a poziþiei competitive a remuneraþiei în sectorul public concomitent cu satisfacerea constrângerilor privind
sustenabilitatea bugetului general.
3.4 Evaluarea nevoilor de pregãtire profesionalã în administraþia publicã.
3.5 Revizuirea cadrului juridic ºi instituþional al administraþiei centrale, proiectarea instituþiilor ºi a legãturilor dintre ele.
3.6 Adoptarea documentului privind strategia de proiectare, implementare
ºi perfecþionare a controlului financiar public intern, urmãrindu-se:

Perioada

iunie 2001
septembrie 2001
2001-2004
2001-2004
iunie 2001
martie 2001
iunie 2001
septembrie 2001
septembrie 2001
septembrie 2001
martie 2001
martie 2001
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¥ o mai bunã gestionare a banului public;
¥ reducerea evaziunii fiscale; creºterea veniturilor la buget ºi cheltuirea
eficientã.
3.7 Introducerea achiziþiilor publice electronice, folosind Internet ºi
mecanismele de asigurare a confidenþialitãþii, precum ºi a transparenþei.
4.1 Evaluarea factorilor care contribuie la proliferarea agenþiilor publice.

4. Sporirea eficienþei administraþiei publice centrale
5. Sprijinirea reformei în justiþie 5.1 Adoptarea proiectelor de lege pentru modificarea:
¥ Codului penal;
¥ Codului de procedurã penalã;
¥ Codului de procedurã civilã;
¥ Legii privind executorii judecãtoreºti.
6. Sporirea gradului de indepen- 6.1 Organizarea unor cursuri de iniþiere ºi pregãtire a magistraþilor în funcþie
denþã a sistemului judiciar
de cãtre Institutul Naþional de Magistraturã.
6.2 Extinderea pregãtirii în legislaþia bancarã ºi financiarã, cât ºi în domeniile noi ale legislaþiei comerciale ºi în domenii specifice, cum ar fi spãlarea
banilor, traficul de droguri, migraþia ilegalã, fraudele cu ajutorul computerului.
7. Întãrirea sistemului juridic
7.1 Sprijinirea pregãtirii procurorilor, a judecãtorilor ºi avocaþilor în legisîn vederea armonizãrii acestuia laþia specificã UE.
cu legislaþia UE
7.2 Consolidarea Centrului de Formare a Funcþionarilor Publici din sistemul
justiþiei.
8. Asigurarea aplicãrii mai
8.1 Asigurarea accesului la studiile de caz ºi la deciziile tribunalelor.
echitabile a legii
8.2 Crearea ºi dezvoltarea sistemului de administrare a dosarelor ºi cazurilor în instanþã, cât ºi a sistemului de documentare-bibliotecã în sfera
juridicului.
8.3 Îmbunãtãþirea administrãrii tribunalelor ºi condiþiilor de lucru.
8.4 Asigurarea unei mai bune coordonãri între instituþiile responsabile de
aplicarea legii.
8.5 Dezvoltarea infrastructurii de administrare a penitenciarelor ºi a serviciilor legate de liberarea condiþionatã.
8.6 Creºterea calitãþii reprezentãrii statului ºi a Ministerului Finanþelor Publice
pentru protejarea intereselor acestora în faþa instanþelor judecãtoreºti, ale
Curþii Constituþionale, Curþii de Conturi etc. prin:
¥ crearea unui sistem de evidenþiere ºi evaluare a activitãþii judiciare a
Ministerului Finanþelor Publice;
¥ intensificarea activitãþii de îndrumare metodologicã a tuturor consilierilor
juridici din sistem;
¥ organizarea, pregãtirea ºi desfãºurarea consfãtuirilor profesionale ale
consilierilor juridici din sistem;
¥ elaborarea de lucrãri de specialitate pentru unificarea practicii judiciare
financiar-fiscale.
9. Sprijinirea externalizãrii
9.1 Adoptarea unui proiect de lege privind organizarea ºi atribuþiile guversurselor de finanþare
nului ºi ministerelor.
10. Aplicarea principiului subsi- 10.1 Revizuirea problemelor descentralizãrii.
diaritãþii
11. Întãrirea capacitãþii adminis- 11.1 Adoptarea unui proiect de lege privind organizarea administraþiei publice
traþiilor publice locale de a-ºi locale ºi a regimului general al autonomiei locale.
îndeplini responsabilitãþile într-un 11.2 Adoptarea proiectului de lege privind serviciile la nivelul comunitãþii.
cadru descentralizat
11.3 Realizarea auditului managerial ºi organizatoric al prefecturilor.
11.4 Imbunãtãþirea contractelor de finanþare interguvernamentale.
12. Intensificarea luptei
12.1 Întãrirea capacitãþii de luptã împotriva corupþiei în cadrul Ministerului
împotriva corupþiei
Justiþiei ºi al Ministerului Public.
12.2 Pregãtirea unui plan detaliat de acþiune împotriva corupþiei, bazat pe
rezultatele studiului de evaluare a acesteia.
12.3 Punerea în aplicare a planului de acþiune împotriva corupþiei ºi susþinerea unor informãri publice de anvergurã în care sã fie prezentate ºi
discutate deschis concluziile studiului de evaluare împotriva corupþiei.
13. Creºterea responsabilitãþii 13.1 Elaborarea codului de proceduri administrative.
ºi a independenþei profesionale 13.2 Monitorizarea performanþelor instituþionale ale instituþiilor publice ºi
evaluarea factorilor.
13.3 Dezvoltarea sistemului informatic al administraþiei publice.
14. Îmbunãtãþirea politicilor de 14.1 Definirea ºi implementarea strategiei de pregãtire profesionalã a funcpersonal ºi de conducere
þionarilor publici.
15. Inversarea tendinþei de
15.1 Reducerea numãrului de instituþii ºi raþionalizarea atribuþiilor acestora.
proliferare a agenþiilor publice
16. Realizarea compatibilitãþii 16.1 Armonizarea capacitãþii instituþionale ºi a structurilor de implementare
instituþionale cu UE
pentru preluarea acquisului comunitar.
17.Întãrirea responsabilitãþii
17.1 Revederea cadrului legal privind controlul fiscal, financiar ºi al Gãrzii
structurilor de control
financiare (L. nr. 30/1991).
17.2 Modificarea ºi completarea codului legislativ privind soluþionarea
contestaþiilor.
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18. Întãrirea controlului gestiunii 18.1 Modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 119/1999 privind septembrie 2001
banului public
auditul intern ºi controlul financiar preventiv în vederea creºterii eficienþei
controlului financiar în gestionarea banului public.
18.2 Implementarea mãsurilor referitoare la întãrirea ºi extinderea rolului septembrie 2001Ñ
Ministerului Finanþelor Publice în coordonarea ºi exercitarea controlului
trimestrul IV 2004
financiar public intern.
18.3 Deconcentrarea prin constituirea în profil teritorial a structurii de control trimestrul IV 2003
financiar preventiv delegat.
Reforma administraþiei 19. Restructurarea administraþiei 19.1 Restructurarea Guvernului în vederea eficientizãrii actului de guvernare.
ianuarie 2001
publice centrale ºi
publice centrale ºi locale
19.2 Reorientarea activitãþii unor ministere ºi reducerea unui numãr impor- ianuarie 2001
locale
tant de agenþii guvernamentale.
19.3 Trecerea unor agenþii guvernamentale în subordinea sau în coordoianuarie 2001
narea ministerelor în vederea asigurãrii unor activitãþi coerente ºi eficiente,
a unor relaþii funcþionale normale.
19.4 Înfiinþarea unor ministere noi, pentru a rãspunde mai eficient prioritãianuarie 2001
þilor de relansare economicã ºi de pregãtire a aderãrii României la Uniunea
Europeanã (Ministerul Integrãrii Europene, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie).
19.5 Unificarea ºi transformarea unor agenþii guvernamentale, dovedite ca
ianuarie 2001
ineficiente, în ministere (Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologia Informaþiei,
Ministerul Informaþiilor Publice, Ministerul Turismului).
19.6 Înfiinþarea, în structura organizatoricã a ministerelor, a unor oficii,
ianuarie 2001
conduse de secretari de stat, pentru: relaþia cu Parlamentul, sindicatele ºi
patronatul; integrare europeanã ºi relaþii externe; investitori strãini ºi autohtoni.
19.7 Stabilirea, în conformitate cu reglementãrile legale, a unor structuri
iunie 2001
de organizare-cadru Ñ suple ºi eficiente Ñ privind organizarea ºi funcþionarea ministerelor ºi agenþiilor guvernamentale, prefecturilor, consiliilor
judeþene ºi locale, primãriilor; reducerea numãrului departamentelor, direcþiilor generale, direcþiilor, oficiilor, serviciilor ºi birourilor din administraþia
publicã centralã ºi localã.
19.8 Reducerea substanþialã a numãrului persoanelor cu funcþii de condumartie 2001
cere din administraþia publicã centralã ºi localã (secretari generali adjuncþi,
directori generali, directori generali adjuncþi, directori, directori adjuncþi, ºefi
de oficii, ºefi de servicii ºi de birouri).
19.9 Reducerea, pe ansamblu, în mod eºalonat, cu circa 30% a personamartie 2001
lului din ministere ºi agenþii guvernamentale, precum ºi din cadrul autoritãþilor publice locale.
20. Schimbarea de fond a
20.1 Realizarea unui serviciu public în folosul exclusiv al cetãþeanului; creº- septembrie 2001
raportului dintre administraþie
terea rigurozitãþii în motivarea ºi formularea rãspunsurilor, precum ºi scurºi cetãþean
tarea termenelor în care autoritãþile ºi serviciile publice au obligaþia sã
rãspundã solicitãrilor cetãþenilor.
20.2 Eliminarea blocajelor birocratice din administraþia centralã ºi localã
noiembrie 2001
cu care sunt confruntaþi cetãþenii ºi agenþii economici.
20.3 Consolidarea ºi lãrgirea cadrului de participare a societãþii civile la
2001-2004
procesul decizional.
20.4 Perfecþionarea cadrului de funcþionare a democraþiei participative.
2001-2004
20.5 Asigurarea transparenþei actelor administrative ºi comunicarea opera2001-2004
tivã cu cetãþenii.
21. Descentralizarea serviciilor 21.1 Accelerarea procesului de descentralizare a serviciilor publice ºi pre2001-2004
publice ºi consolidarea autono- luarea atribuþiilor de administrare ºi finanþare a unor activitãþi de cãtre automiei administrative ºi financiare ritãþile administrative locale Ñ consilii judeþene ºi consilii locale.
21.2 Transferarea cãtre autoritãþile publice locale a activitãþilor ºi resurselor
2001-2004
corespunzãtoare de la bugetul de stat pentru finanþarea unor servicii publice
destinate comunitãþilor locale, învãþãmânt, sãnãtate, culturã, poliþie comunitarã, pompieri, apãrare civilã etc.
21.3 Aºezarea pe baze noi, echitabile a impozitelor ºi taxelor locale, care
iunie 2002
trebuie sã devinã principala sursã de alimentare a bugetelor locale.
21.4 Perfecþionarea Legii finanþelor publice locale în scopul asigurãrii sur- septembrie 2002
selor de finanþare pentru funcþionarea normalã a serviciilor publice ale
fiecãrei comunitãþi locale; crearea premiselor necesare pentru structurarea
ºi aprobarea unor bugete locale solid fundamentate, capabile sã asigure
finanþarea lucrãrilor de interes comunitar.
22. Demilitarizarea treptatã a 22.1 Preluarea evidenþei populaþiei ºi organizarea acesteia ca serviciu comuiunie 2002
unor servicii comunitare
nitar de cãtre primãrii ºi consiliile judeþene (cartea de identitate, cartea de
alegãtor, întocmirea listelor electorale permanente, permise auto, certificate
de înmatriculare etc.).
22.2 Transferarea în subordinea prefecturilor a evidenþei paºapoartelor, prin
martie 2002
organizarea unui serviciu public judeþean specializat.
22.3 Organizarea unor servicii comunitare pentru situaþii de urgenþã (incendii,
martie 2002
inundaþii, grindinã, cutremure, îngheþ) care vor prelua atribuþiile actuale ale
unitãþilor de pompieri ºi de apãrare civilã.
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23. Depolitizarea structurilor
administrative publice ºi
eliminarea clientelismului politic

24. Stoparea birocraþiei
administraþiei publice

25. Coerenþa actului administrativ;
perfecþionarea managementului
în administraþie

26. Aplicarea unor politici raþionale de dezvoltare ºi modernizare a localitãþilor rurale ºi urbane

27. Întãrirea autoritãþii statului
ºi a rãspunderilor acestuia

28. Armonizarea cadrului legislativ cu reglementãrile din
Uniunea Europeanã

XXXIV. Dezvoltarea
regionalã

1. Planificarea dezvoltãrii
regionale

Acþiunea

22.4 Înfiinþarea la nivelul unitãþii administrative Ñ comunã, oraº, minicipiu Ñ
a poliþiei comunitare pentru ordinea publicã, prin preluarea unor atribuþii
specifice de la inspectoratele de poliþie.
23.1 Respectarea Legii Statutului funcþionarilor publici ºi aplicarea consecventã a principiului angajãrii funcþionarilor exclusiv pe criterii de competenþã
profesionalã.
23.2 Promovarea în funcþii publice numai pe criterii de performanþã ºi moralitate, în spiritul ºi pe baza legii.
23.3 Gestionarea coerentã ºi corectã a carierei funcþionarului public prin
salarizarea corespunzãtoare, stimularea ºi asigurarea unor condiþii normale
de lucru în scopul respectãrii principiului stabilitãþii ºi continuitãþii în muncã.
23.4 Crearea unui sistem performant Ñ naþional ºi regional Ñ de pregãtire
a funcþionarilor publici ºi, respectiv, a persoanelor alese în consiliile locale
ºi judeþene.
24.1 Raþionalizarea procedurilor administrative, stabilirea unor termene precise
de soluþionare a cererilor.
24.2 Raþionalizarea circuitului documentelor.
24.3 Extinderea utilizãrii în administraþia publicã a echipamentelor ºi tehnologiilor informatice.
24.4 Simplificarea procedurilor de emitere a avizelor ºi acordurilor prin
generalizarea sistemului ”ghiºeului unicÒ.
25.1 Eficientizarea raporturilor dintre administraþia publicã centralã ºi localã,
dintre autoritãþile publice judeþene ºi cele din comune ºi oraºe.
25.2 Aplicarea unitarã ºi eficientã a sistemului de norme ºi reglementãri
în administraþia publicã centralã ºi localã.
25.3 Crearea unui sistem informaþional integrat al administraþiei publice
centrale ºi locale.
25.4 Fundamentarea deciziilor privind politicile sociale pe studii ºi expertize,
constituindu-se oficii sociologice de coordonare metodologicã la nivel central,
precum ºi în cadrul consiliilor judeþene.
26.1 Acordarea statutului de comunã unui numãr de peste 1.000 de sate
care îndeplinesc criteriile legale, asigurându-se astfel apropierea autoritãþii
administrative de cetãþean.
26.2 Organizarea ca oraºe a unui numãr important de comune care, prin
dotãrile tehnico-edilitare (alimentare cu apã ºi gaze, canalizare, telefonie
etc.), se apropie de statutul de localitate urbanã.
26.3 Pregãtirea condiþiilor pentru organizarea administrativ-teritorialã în
conformitate cu standardele Uniunii Europene.
27.1 Repunerea în drepturile constituþionale ºi legale a autoritãþilor publice Ñ
ministere ºi agenþii guvernamentale, prefecturi, consilii judeþene, consilii
locale, primãrii.
27.2 Monitorizarea aplicãrii reformei administrative ºi a performanþelor operaþionale ale autoritãþilor publice centrale ºi locale.
27.3. Întãrirea controlului gestiunii banului public ºi asigurarea transparenþei
cheltuielilor prin informarea periodicã a contribuabililor.
28.1 Asigurarea coerenþei ºi stabilitãþii pe termen lung a cadrului legislativ
în domeniul administraþiei publice centrale ºi locale.
28.2 Iniþierea unei ample acþiuni de îmbunãtãþire a reglementãrilor existente
în domeniu ºi elaborarea unor reglementãri noi, bazate pe principiile prevãzute de Constituþie ºi de Carta Europeanã a Autonomiei Locale.
28.3 Elaborarea ºi înaintarea cãtre Parlament a urmãtoarelor proiecte pentru
asigurarea unitãþii de interpretare ºi aplicare, pentru evitarea paralelismelor,
a excesului de reglementãri ºi a modificãrilor repetate ale aceluiaºi act
normativ:
¥ Codul administrativ;
¥ Codul de procedurã administrativã;
¥ Codul electoral.
1.1 Actualizarea planului naþional de dezvoltare Ð versiunea 2001:
¥ actualizarea capitolelor de analizã economicã ºi socialã;
¥ actualizarea strategiei naþionale de dezvoltare regionalã;
¥ elaborarea formei finale a Planului Naþional de Dezvoltare actualizat Ñ
versiunea 2001:
Ñ integrarea comentariilor, recomandãrilor ºi sugestiilor primite de la instituþiile implicate în elaborarea Planului Naþional de Dezvoltare;
Ñ punerea de acord cu reprezentanþi ai Comisiei Europene asupra prioritãþilor ºi a mãsurilor de dezvoltare regionalã care vor fi finanþate din
fonduri PHARE în anul 2002.
1.2 Coordonarea activitãþilor de actualizare a PND desfãºurate de alte
ministere ºi instituþii implicate în dezvoltarea regionalã, în cadrul Grupului
de lucru interministerial pentru actualizarea Planului Naþional de Dezvoltare Ñ
versiunea 2001.
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1.3 Consolidarea capacitãþii instituþionale de a elabora ºi implementa docu- septembrie 2001
mente de programare, programe ºi proiecte de dezvoltare regionalã:
¥ înfiinþarea Centrului Naþional de Formare Profesionalã;
iunie 2001
¥ implementarea Programului de Formare în Domeniul Dezvoltãrii Regionale.
2001-2004
1.4 Armonizarea cadrului legal, administrativ ºi bugetar cu cel al Uniunii
2001-2004
Europene, în vederea implementãrii fondurilor de tip structural.
1.5 Infiinþarea oficiilor regionale.
decembrie 2001
2. Sprijinirea zonelor defavorizate 2.1 Programe speciale pentru zone defavorizate.
2001-2004
2.2 Programe pentru dezvoltare de parcuri industriale.
2001-2004
2.3 Programe de dezvoltare (zone asistate) la nivel regional ºi subregional.
2001-2004
2.4 Reactualizarea prevederilor H.G. nr. 1.007/1996 în vederea sprijinirii
septembrie 2001
dezvoltãrii economice a unor judeþe cu o situaþie deosebit de grea ÐBotoºani, Vaslui, Alba, Giurgiu, Tulcea, Cãlãraºi.
3. Diminuarea decalajelor de
3.1 PHARE 1998
decembrie 2001
dezvoltare interregionale ºi
Stabilirea, în concordanþã cu obiectivul definit în Parteneriatul de Aderare,
intraregionale
a unui cadru cuprinzãtor pentru dezvoltarea regionalã cuprinzând politica,
legislaþia, instrumentele ºi cadrul administrativ pentru a gestiona fondul de
preaderare PHARE, în conformitate cu Obiectivul 1 al Uniunii Europene:
¥ asistenþa tehnicã;
Un numãr de 20 de proiecte de asistenþã tehnicã sunt în curs de derulare
în perioada 1999Ñ2001 în 3 domenii:
Ñ asistenþa tehnicã pentru managementul programelor ºi proiectelor de
dezvoltare regionalã;
Ñ asistenþa tehnicã pentru pregãtirea proiectelor de investiþii, infrastructurã
de transport ºi mediu care vor fi finanþate din fonduri ISPA;
Ñ asistenþa tehnicã prin care se asigurã training ºi transfer de know-how
în domeniul planurilor ºi programelor regionale ºi sectoriale ºi stabilirea
unor structuri bugetare ºi administrative eficiente în utilizarea fondurilor de
preaderare;
¥ investiþii regionale.
Implementarea proiectelor în valoare de 15,8 milioane euro PHARE ºi 3,8
Meuro (bugetul naþional);
3.2 PHARE 1999 Ñ Asistenþa tehnicã
2001-2002
Facilitarea pregãtirii ºi implementãrii proiectelor de investiþii în domeniul
dezvoltãrii regionale, având asiguratã finanþarea din Programul PHARE 2000
ºi Bugetul Naþional; implementarea unui proiect de asistenþã tehnicã în
valoare de 3,5 Meuro, finanþat din PHARE, cu urmãtoarele obiective: elaborarea de studii de fezabilitate; proiectare tehnicã detaliatã; pregãtirea de
studii pentru scheme de ajutor; studii de impact al mediului etc.
3.3 PHARE 2000
2001-2003
¥ asistenþa tehnicã în valoare de 13 Meuro
Dezvoltarea a 12 proiecte de asistenþã tehnicã pentru:
Ñ stabilirea unui sistem de monitorizare financiarã ºi operaþionalã a
proiectelor;
Ñ identificarea, pregãtirea ºi implementarea unor proiecte ºi programe de
dezvoltare regionalã;
Ñ actualizarea ºi îmbunãtãþirea periodicã a planurilor regionale ºi naþionale
de dezvoltare;
Ñ dezvoltarea capacitãþilor manageriale ale personalului din aceste agenþii.
¥ investiþii în programe regionale.
Identificarea, evaluarea ºi selectarea proiectelor de investiþii în dezvoltarea
regionalã cu finanþare de la: Uniunea Europeanã Ñ 75 Meuro; bugetul
statului (cofinanþarea obligatorie) Ñ 25 Meuro pentru:
Ñ dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii;
Ñ dezvoltarea infrastructurii locale ºi regionale;
Ñ dezvoltarea resurselor umane.
3.4 PHARE 2001
2002-2004
Pregãtirea fiºei de proiect pentru:
Ñ asistenþa financiarã pentru reabilitarea ºi dezvoltarea infrastructurii locale
ºi regionale;
Ñ asistenþa financiarã pentru dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii;
Ñ asistenþa financiarã pentru dezvoltarea turismului;
Ñ dezvoltarea unor scheme de investiþii pentru educaþia vocaþionalã ºi
training;
4. Stimularea cooperãrii
4.1 Cooperarea transfrontalierã cu Bulgaria ºi Ungaria
decembrie 2001
transfrontaliere
¥ PHARE 1999
Ñ îmbunãþirea infrastructurii existente pe coridoarele transeuropene IV
(DresdaÑConstanþaÑIstanbul) ºi IX (Marea BalticãÑMarea Egee);
Ñ acþiuni de protecþie a mediului;
Ñ fluidizarea liberei circulaþii a persoanelor, serviciilor ºi bunurilor în punctele
de trecere a frontierei;
Ñ dezvoltarea economicã.
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¥ PHARE 2000, 2001
Ñ îmbunãtãþirea infrastructurii existente pe coridoarele transeuropene IV
(DresdaÑConstanþaÑIstanbul) ºi IX (Marea BalticãÑMarea Egee);
Ñ acþiuni de protecþie a mediului;
Ñ fluidizarea liberei circulaþii a persoanelor, serviciilor ºi bunurilor în punctele
de trecere a frontierei;
Ñ dezvoltarea economicã.

Perioada

2001-2003

Relaþiile interetnice
Domeniul

XXXV. Relaþiile
interetnice

Obiectivul

Acþiunea

Perioada

1. Îmbunãtãþirea cadrului juridic 1.1 Înfiinþarea Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii.
decembrie 2001
ºi instituþional
1.2 Înfiinþarea Institutului Naþional de Cercetare a Relaþiilor Interetnice.
trimestrul II 2002
1.3 Pregãtirea documentelor de ratificare a Cartei Europene a Limbilor
2003
Regionale sau Minoritare.
2. Sprijinirea consolidãrii ºi
2.1 Lãrgirea cadrului existent în ceea ce priveºte componentele mass-media,
2001-2004
dezvoltãrii identitãþii etnice
prin realizarea unor emisiuni de radio ºi televiziune, preponderent pe plan
local.
2.2 Elaborarea strategiei naþionale pentru îmbunãtãþirea situaþiilor rromilor.
2001-2004
2.3 Elaborarea unor strategii de integrare culturalã ºi socialã a celorlalte
2001-2004
comunitãþi etnice.
2.4 Continuarea colaborãrii interministeriale în domeniul minoritãþilor naþio2001-2004
nale în vederea implicãrii directe a ministerelor cu atribuþii sectoriale în
soluþionarea unor probleme specifice.
3. Creºterea rolului administraþiei 3.1 Elaborarea normelor necesare pentru aplicarea Legii administraþiei
trimestrul I
publice locale în îmbunãtãþirea publice locale.
2002
relaþiilor interetnice
3.2 Orientarea resurselor financiare publice cãtre finanþarea unor activitãþi
2001-2004
specifice pe bazã de proiecte.
3.3 Reprezentarea rromilor în administraþia publicã localã.
2001-2004

Politica externã ºi promovarea imaginii reale a României.
Pregãtirea României pentru aderarea la Uniunea Europeanã.
Statisticã
Domeniul

Obiectivul

XXXVI. Politica
1. Integrarea în Uniunea
externã ºi promovarea Europeanã
imaginii reale a
României

Acþiunea

Perioada

1.1 Accelerarea procesului negocierilor în vederea aderãrii la Uniunea martie 2001 ºi în
Europeanã.
continuare
1.2 Armonizarea politicii externe româneºti cu principiile ºi obiectivele
Uniunii Europene în materie de politicã externã ºi de securitate comunã
(PESC):
¥ continuarea practicii alinierii la instrumentele de PESC;
2001-2004
¥ participarea la dialogul politic la diverse niveluri, promovarea poziþiei
2001-2004
României ºi armonizarea constantã a poziþiilor naþionale cu cele ale
Uniunii Europene;
¥ coordonarea poziþiilor României cu cele ale delegaþiilor ºi oficiilor statelor
2001-2004
membre ale Uniunii Europene în cadrul organizaþiilor internaþionale ºi în
state terþe.
1.3 Participarea României la edificarea politicii europene de securitate ºi
apãrare (PESA):
¥ promovarea intereselor României faþã de dezvoltãrile în planul securitãþii
2001-2004
ºi apãrãrii europene, potrivit statutului sãu de þarã candidatã la aderare
în UE ºi NATO;
¥ asigurarea unei participãri adecvate a României la Forþa Europeanã de
2001-2003
Reacþie Rapidã (FERR);
¥ participarea la dialogul pe teme de securitate ºi apãrare care se dezvoltã
2001-2004
la nivelul UE;
¥ elaborarea unei concepþii naþionale privind gestiunea crizelor/operaþiuni
decembrie 2001
de tip Petersberg;
¥ identificarea ºi promovarea acelor componente ale participãrii României
2001-2002
la PESA care vor sprijini demersurile României vizând integrarea în NATO.
1.4 Ridicarea obligativitãþii vizelor pentru cetãþenii români care circulã în
martie 2001 ºi
spaþiul Schengen:
în continuare
¥ rãspunsul la chestionarul Comisiei Europene asupra vizelor;
decembrie 2001
¥ elaborarea ºi implementarea Planului de acþiune în domeniul vizelor;
aprilie, iulie 2001
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¥ monitorizarea trimestrialã a mãsurilor aplicate în cadrul planului;
¥ noi demersuri politico-diplomatice, la diverse niveluri, cu scopul obþinerii
unei decizii favorabile a Consiliului JAI.
1.5 Definirea locului României în viitoarea Uniune Europeanã:
¥ demararea unui exerciþiu de reflecþie mai amplu, la nivel naþional, pe tema
viitorului UE ºi a locului României în viitoarea UE, în perspectiva CIG
din 2004.
1.6 Campania/Strategia de comunicare pentru promovarea unei imagini
pozitive a României în statele membre UE:
¥ elaborarea ºi aplicarea, împreunã cu Ministerul Integrãrii Europene, a
unei strategii naþionale în materie de comunicare, orientatã cãtre cetãþenii
din Uniunea Europeanã, în vederea promovãrii unei noi imagini a României
în statele membre ale UE.
2. Crearea condiþiilor necesare 2.1 Continuarea ºi intensificarea relaþiilor de cooperare din cadrul EAPC/PfP:
invitãrii României ca membru
cu drepturi depline al NATO
¥ organizarea Colocviului Economic al NATO la Bucureºti;
¥ organizarea ºi derularea în condiþii optime a activitãþilor desprinse din
cadrul Programului Individual de Parteneriat al României;
¥ participarea la activitãþile desprinse din planul de acþiune al EAPC ºi
gãzduirea a 1Ñ2 reuniuni de Comitete NATO în format EAPC.
2.2 Completarea cu succes a ciclului II al Programului Naþional Anual
(PNA) de pregãtire a aderãrii României la NATO (2000-2001):
¥ pregãtirea corespunzãtoare a reuniunii, în format 19+1, de evaluare a PNA,
ciclul II (2000-2001), ºi participarea la eveniment la nivel de prim-ministru;
¥ îndeplinirea integralã a obiectivelor cuprinse în PNA, ciclul II;
¥ pregãtirea ºi prezentarea oficialã a PNA, ciclul III (2001-2002);
¥ accelerarea proceselor de reformã internã specifice domeniului apãrãrii,
cu accent asupra reformei armatei, perfecþionarea sistemului de gestionare
a crizelor ºi revizuirea sistemului de protecþie a informaþiilor clasificate;
¥ continuarea procesului de implementare a obiectivelor stabilite anterior
pe linie PNA ºi reprioritizarea acþiunilor în funcþie de rezultate, þinând cont
de apropierea Summitului NATO de la Praga.
2.3 Intensificarea relaþiilor bilaterale cu statele membre NATO, cu accent
pe rezolvarea problemelor care ar putea genera rezerve sau reacþii adverse
faþã de candidatura României la integrarea în Alianþã:
¥ derularea de acþiuni de lobby pentru atragerea sprijinului direct al statelor
membre NATO pentru candidatura României, la nivelul: ºefilor de state,
guvernelor, parlamentelor, diasporei ºi societãþii civile;
¥ contribuirea la crearea consensului celor 19 aliaþi pentru adresarea invitaþiei
de aderare a României la NATO, în 2002, prin relaþionarea procesului de
extindere a Alianþei cu alte procese de interes, gen dezvoltarea ESDI/ESDP,
reforma ONU etc.;
¥ acþiuni intensificate cu S.U.A. pe multiple planuri;
¥ accelerarea acþiunilor bilaterale cu statele NATO.
2.4 Reaºezarea relaþiilor de colaborare cu Federaþia Rusã pe baze noi,
astfel încât aceastã þarã sã nu se opunã în mod deschis invitãrii României
la NATO în 2002.
2.5 Organizarea unor demersuri comune cu ceilalþi aspiranþi la NATO, cum
ar fi o reuniune la nivel înalt a celor 9 candidaþi în marja Consiliului
Ministerial sau Summitului OSCE de la Bucureºti.
2.6 Impulsionarea cooperãrii regionale ºi subregionale în Europa de
Sud-Est, în scopul punerii în valoare a calitãþii României ca stat care
contribuie la securitatea regionalã:
¥ dezvoltarea procesului SEECAP (evaluarea riscurilor de securitate în
Europa de Sud-Est);
¥ introducerea unor proiecte noi în cadrul Mesei III a Pactului de Stabilitate;
¥ utilizarea la întregul potenþial a Centrului SECI de la Bucureºti în ceea
ce priveºte riscurile neconvenþionale de securitate.
2.7 Intensificarea relaþiilor bilaterale cu NATO ca organizaþie (comitetele
sale specifice: Oficiul de Securitate, Oficiul de Informaþii ºi Presã, NAMSA etc.).
2.8 Începerea negocierilor de aderare la NATO în 2002, în eventualitatea
nominalizãrii României ºi dacã Alianþa decide lansarea unei noi extinderi:
¥ adaptarea cadrului legal intern;
¥ aplicarea Chestionarului de Planificare a Apãrãrii (DPQ);
¥ redimensionarea corespunzãtoare a Misiunii României la NATO/Bruxelles;
¥ pregãtirea ºi încadrarea unui grup de specialiºti români în cadrul Secretariatului Internaþional al NATO;
¥ consolidarea, pe baze noi, a relaþiilor bilaterale cu statele membre
NATO.
2.9 Îndeplinirea cu bunã-credinþã a angajamentelor ce derivã din calitatea
de membru NATO.
2.10 Consolidarea poziþiei României de factor de stabilitate ºi furnizor de
securitate în zona de apartenenþã geograficã.
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3. Exercitarea preºedinþiei în
exerciþiu a OSCE

Acþiunea

3.1 Vizite ale preºedintelui în exerciþiu în capitale ale
statelor OSCE.
3.2 Turnee în zonele cu misiuni OSCE:
¥ Caucaz;
¥ Balcani;
¥ Asia Centralã.
3.3 Întâlniri cu ºefii de instituþii OSCE:
¥ Oficiul pentru Instituþii Democratice ºi Drepturile Omului;
¥ Înaltul Comisar pentru Minoritãþi Naþionale;
¥ Reprezentantul pentru Libertatea Presei;
¥ Adunarea Parlamentarã.
3.4 Organizarea de seminarii pe teme OSCE:
¥ seminar referitor la dimensiunea economicã;
¥ seminar anual OSCE referitor la dimensiunea umanã.
3.5 Intervenþii în Consiliul Permanent al OSCE:
¥ prezentarea prioritãþilor Preºedinþiei în exerciþiu a OSCE.
3.6 Organizarea Forumului Economic al OSCE.
3.7 Organizarea Conferinþei Roma-Sinti.
4. Consolidarea Parteneriatului 4.1 Vizite bilaterale la nivel înalt, de prim-ministru ºi ministru de externe.
Strategic Intensificat cu S.U.A. 4.2 Restructurarea ºi revigorarea mecanismului de coordonare a Parteneriatului strategic la nivel general ºi la nivelul celor patru coºuri ale acestuia.
4.3 Definitivarea ºi promovarea unui nou Plan de Acþiune al Parteneriatului.
4.4 Stimularea investiþiilor americane în România.
4.5 Creºterea volumului asistenþei americane bilaterale nerambursabile
acordate României ºi adaptarea acesteia prioritãþilor actuale de dezvoltare
a þãrii.
5. Consolidarea relaþiilor
5.1 Susþinerea integrãrii Republicii Moldova în Pactul de stabilitate pentru
speciale ºi privilegiate cu
Europa de Sud-Est.
Republica Moldova
5.2 Extinderea cooperãrii ºi dialogului politic:
¥ vizita ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova la Bucureºti
(10 ianuarie 2001);
¥ stabilirea dialogului structurat între ministerele afacerilor externe din
România ºi Republica Moldova;
¥ sprijinirea oficiilor diplomatice ale Republicii Moldova de cãtre ambasadele
României;
¥ susþinerea reciprocã în organizaþiile internaþionale.
5.3 Valorificarea rezultatelor obþinute în Programul de cercetare România Ñ
Republica Moldova.
6. Promovarea cooperãrii
6.1 Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est:
regionale
¥ obþinerea finanþãrii unor proiecte româneºti la Conferinþa de finanþare (a
donatorilor) din 2001.
6.2 Utilizarea Preºedinþiei în exerciþiu a OSCE, a cadrului creat de SEECP,
organizaþiile ºi structurile subregionale ºi regionale (OCEMN), pentru asigurarea stabilitãþii ºi securitãþii regionale:
¥ vizite ºi diferite alte acþiuni ale ministrului român al afacerilor externe în
calitate de preºedinte în exerciþiu al OSCE;
¥ participarea la Summitul SEECP de la Skopje.
6.3 Valorificarea potenþialului cooperãrii transfrontaliere, euroregiuni, cooperãri trilaterale:
¥ pentru dezvoltarea economicã a României prin diferite programe de
finanþare ale UE (PHARE);
¥ promovarea unor proiecte în cadrul programelor PHARE CBC (pentru
România-Ungaria, România-Bulgaria), PHARE CREDO etc.;
¥ pentru dezvoltarea relaþiilor bilaterale cu statele vecine (în cadrul trilateralelor România-Bulgaria-Grecia, România-Bulgaria-Turcia,
România-Moldova-Ucraina).
¥ valorificarea potenþialului de cooperare economicã al Organizaþiei de
Cooperare Economicã la Marea Neagrã prin lansarea ºi aplicarea proiectelor agregate (energie, sisteme financiar-bancare, transport, turism)
7. Consolidarea relaþiilor cu
7.1 Realizarea unor vizite ale primului-ministru ºi ale ministrului afacerilor
statele membre ale Uniunii
externe ºi organizarea de vizite în România ale demnitarilor din statele
Europene, cu celelalte state
menþionate.
vest-europene, cu statele membre 7.2 Stabilirea unor mecanisme de cooperare ºi dialog structurat cu minisale G-7 din afara spaþiului
terele afacerilor externe.
european ºi cu alte state
7.3 Realizarea de consultãri pentru stabilirea, în comun, a domeniilor prioritare pentru dirijarea asistenþei bilaterale nerambursabile.
7.4 Organizarea unor acþiuni comune, în terþe state, ºi convenirea promovãrii poziþiilor comune în organizaþiile internaþionale.
7.5 Consolidarea relaþiilor cu Rusia:
¥ relansarea dialogului bilateral la nivel de prim-ministru ºi ministru al afacerilor externe;
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8. Consolidarea relaþiilor
bilaterale cu þãrile vecine

9. Consolidarea relaþiilor
bilaterale cu þãrile cu care
România are relaþii tradiþionale

10. Dinamizarea participãrii
României în cadrul diplomaþiei
multilaterale, în principal în
cadrul ONU ºi al organismelor
sale specializate
11. Promovarea relaþiilor cu
comunitãþile româneºti din afara
graniþelor

Acþiunea
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¥ punerea în aplicare a unui mecanism de consultãri structurate între ministerele afacerilor externe din România ºi Rusia;
¥ acordarea unei atenþii speciale conduitei Rusiei în cadrul OSCE, în perioada în care România va deþine Preºedinþia OSCE. Încercarea de acomodare a intereselor Rusiei cu cele ale celorlalþi membri ai OSCE;
¥ convenirea unui cadru de cooperare pentru studierea ºi pãstrarea moºtenirii istorice ºi culturale a fiecãrei þãri în cealaltã þarã.
7.6 Amplificarea dialogului politic si a cooperãrii economice cu Canada:
anual
¥ adoptarea unei decizii privind finanþarea Unitãþii 2 Cernavodã; finalizarea
2001-2004
ºi lansarea oficialã a Unitãþii;
¥ punerea în aplicare a Protocolului de cooperare în domeniul construcþiilor
2001-2004
de locuinþe.
8.1 Valorificarea experienþei de integrare a statelor central-europene avan2001-2004
sate în procesul de negocieri prin realizarea unui dialog constant, echilibrat
la nivel guvernamental:
¥ vizite ale ministrului român al afacerilor externe în Republica Ungaria,
Republica Polonia, Republica Cehã, Republica Slovacã, Republica Bulgaria
ºi ale omologilor sãi în România;
¥ dialog susþinut între ministerele afacerilor externe.
8.2 Sprijinirea statelor din Balcanii de Vest, angajate în Procesul de stabi2001-2004
lizare ºi asociere la UE, potenþiali candidaþi la integrarea în UE. Vizite
oficiale ale ministrului român al afacerilor externe în FRI Macedonia,
Albania, Croaþia, Bosnia-Herþegovina.
8.3 Dezvoltarea amplã a relaþiilor de bunã vecinãtate ale României cu
iunie 2001
Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova ºi reluarea ºi intensificarea relaþiilor
de cooperare cu R.F. Iugoslavia printr-un dialog dinamic, susþinut ºi
substanþial la nivel guvernamental, atât în format bilateral, cât ºi multilateral:
¥ vizita oficialã a ministrului român al afacerilor externe în R.F. Iugoslavia
ºi a omologului iugoslav în România;
¥ vizitele oficiale ale ministrului român al afacerilor externe în Ungaria,
Bulgaria, Republica Moldova.
8.4 Reaºezarea relaþiilor de colaborare cu Federaþia Rusã pe baze noi.
martie 2001 ºi
în continuare
8.5 Intensificarea cooperãrii în toate domeniile cu Croaþia, FRI Macedonia,
2001-2004
Bosnia-Herþegovina, Albania (inclusiv prin prisma exercitãrii de cãtre aceasta
a preºedinþiei SEECP în 2001) prin dinamizarea contactelor la nivel înalt.
8.6 Susþinerea, prin intermediul Preºedinþiei româneºti a OSCE, a consoli- decembrie 2001
dãrii stabilitãþii ºi securitãþii în Europa de Sud-Est.
8.7 Intensificarea consultãrilor ºi a cooperãrii cu Polonia, Republica Cehã
2001-2004
ºi Ungaria în vederea integrãrii în Alianþa Nord-Atlanticã ºi coordonarea
acþiunilor cu statele candidate la integrarea în NATO:
¥ vizite oficiale ale ministrului român al afacerilor externe în Republica
Cehã, Republica Polonia, Republica Ungaria.
martie 2001
9.1 Dezvoltarea cooperãrii economice cu R.P. Chinezã, în noile condiþii
martie 2001 ºi
create prin aderarea R.P. Chinezã la OMC.
în continuare
9.2 Consolidarea relaþiilor cu Statul Israel.
martie 2001 ºi
în continuare
9.3 Dezvoltarea relaþiilor cu statele arabe în domeniul economic, al resur- martie 2001 ºi
selor energetice ºi al schimburilor universitare ºi culturale.
în continuare
9.4 Întãrirea relaþiilor ºi colaborãrii în domenii de interes comun cu Sfântul martie 2001 ºi
Scaun.
în continuare
9.5 Aprofundarea relaþiilor cu statele din Caucazul de Sud din perspectiva martie 2001 ºi
intereselor comune pentru asigurarea stabilitãþii.
în continuare
9.6 Intensificarea relaþiilor cu statele din Asia Centralã, în vederea susþinerii
martie 2001 ºi
eforturilor acestor state pentru consolidarea stabilitãþii regionale.
în continuare
9.7 Relansarea raporturilor cu state din America Latinã ºi recâºtigarea
martie 2001 ºi
pieþelor tradiþionale; intensificarea relaþiilor cu statele din zona Asia-Pacific.
în continuare
10.1 Promovarea candidaturii României pentru un loc de membru neperma2001-2003
nent în Consiliul de Securitate, în perioada 2003-2004.
10.2 Continuarea iniþiativei României de promovare a unor rezoluþii pe tema
2001-2004
consolidãrii democraþiei în lume, în cadrul Adunãrii Generale ONU ºi a
Comisiei ONU pentru drepturile omului de la Geneva.
10.3 Consolidarea cooperãrii cu Organizaþia Internaþionalã a Migraþiilor ºi
2002
stabilirea unui parteneriat între OIM ºi OSCE.
11.1 Includerea problematicii legate de comunitãþile româneºti în dialogul
2001-2004
politic, atât în cadru bilateral, cu statele ai cãror cetãþeni sunt, cât ºi în
cadru multilateral, în organizaþiile internaþionale relevante, în primul rând
în Consiliul Europei.
11.2 Realizarea unui dialog permanent cu reprezentanþii de marcã ai comu2001-2004
nitãþii româneºti, atât direct, cât ºi prin intermediul oficiilor diplomatice
ale României.
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României pentru
aderarea la Uniunea
Europeanã
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11.3 Identificarea prioritãþilor ºi necesarului în ceea ce priveºte susþinerea decembrie 2001
ºcolilor, a instituþiilor de cult ºi de presã ale comunitãþilor româneºti din
statele vecine.
11.4 Facilitarea intensificãrii contactelor comunitãþii româneºti din afara
2001-2004
graniþelor cu persoane ºi organizaþii din România.
11.5 Stimularea investiþiilor românilor de peste hotare în România sau
2001-2004
atragerea acestora în diferite forme de colaborare.
12. Consolidarea instituþionalã 12.1 Promovarea utilizãrii tehnologiei informaþiei în cadrul MAE ºi al instiianuarie 2001a MAE.
tuþiilor afiliate (Fundaþia Culturalã Românã, Centrul Român de Comerþ
mai 2001
Exterior, Institutul Român de Studii Internaþionale ”Nicolae TitulescuÒ etc.),
prin realizarea, în cooperare cu Corporaþia RAND Ð S.U.A., a unui proiect
vizând eficientizarea administrãrii informaþiei în MAE român.
12.2 Preluarea atribuþiilor de cãtre consilierii diplomatici, pe lângã cabinemartie 2001
tele unor miniºtri.
12.3 Consolidarea structurilor de cooperare interministerialã în domenii
decembrie 2001
care þin de politica externã.
12.4 Finalizarea procesului de integrare structuralã ºi funcþionalã a MAE
iunie 2001
cu Departamentul Comerþului.
12.5 Promovarea activã a diplomaþiei economice.
2001-2004
1. Coordonarea interministerialã. 1.1 Elaborarea ºi adoptarea proiectului Hotãrârii Guvernului privind organiianuarie 2001
Asigurarea pregãtirii eficiente zarea ºi funcþionarea Consiliului Interministerial pentru Integrare Europeanã.
de cãtre autoritãþile române a 1.2 Pregãtirea ºi organizarea reuniunilor periodice ale Consiliului ºi Comi2001-2004
aderãrii României la UE
tetului Interministerial pentru Integrare Europeanã.
1.3 Elaborarea ºi adoptarea proiectului Hotãrârii Guvernului privind organiianuarie 2001
zarea ºi funcþionarea Delegaþiei Naþionale.
2. Pregãtirea negocierilor de
2.1 Concretizarea Programului de guvernare pe perioada 2001-2004 ºi
ianuarie 2001
aderare. Fundamentarea ºi
prezentarea sa reprezentanþilor CE.
adoptarea documentelor
2.2 Organizarea reuniunii cu reprezentanþii CE din cadrul Direcþiei Generale
ianuarie 2001
de poziþie pentru celelalte
Extindere ºi al Direcþiei Generale Economico-Financiare a Comisiei Europene.
capitole de negociere
2.3 Organizarea reuniunilor periodice ale grupurilor de lucru în vederea
2001-2002
elaborãrii dosarelor de fundamentare ºi a documentelor de poziþie.
2.4 Avizarea ºi adoptarea de cãtre Guvern a documentelor de poziþie.
2001-2002
3. Asigurarea desfãºurãrii în
3.1 Participarea la reuniunile periodice ale Conferinþei pentru aderarea
2001-2004
bune condiþii a procesului
României la Uniunea Europeanã.
de negociere
3.2 Organizarea consultãrilor tehnice cu Comisia Europeanã.
2001-2004
3.3 Organizarea reuniunilor periodice ale grupurilor de lucru în vederea
2001-2004
elaborãrii documentelor suplimentare de poziþie ºi a fiºelor de fundamentare a acestora.
3.4 Urmãrirea îndeplinirii angajamentelor asumate în cursul procesului de
2001-2004
negociere.
3.5 Anticiparea consecinþelor constituþionale ºi legislative ale dobândirii de
2001-2002
cãtre România a calitãþii de stat membru UE.
3.6 Pregãtirea contribuþiei pãrþii române la elaborarea Tratatului de aderare
2003-2004
a României la UE.
4. Armonizarea punctelor de
4.1 Consultãri cu autoritãþile statelor membre UE.
2001-2004
vedere ºi a intereselor României, 4.2 Analiza experienþei comunitare a statelor membre UE ºi valorificarea
2001-2004
statelor membre ale UE ºi
concluziilor în pregãtirea României pentru aderare.
candidate la aderare în contextul 4.3 Promovarea candidaturii României în rândul opiniei publice ºi grupurilor
2001-2004
negocierilor
de interese din statele membre.
4.4 Schimb de experienþã cu autoritãþile statelor candidate pe probleme
2001-2004
specifice procesului de aderare.
5. Acordul european de asociere 5.1 Urmãrirea îndeplinirii prevederilor Acordului european de asociere.
2001-2004
Respectarea dispoziþiilor
5.2 Pregãtirea participãrii pãrþii române la reuniunile periodice ale Comite2001-2004
Acordului european de asociere tului ºi subcomitetelor de asociere.
6. Dialogul cu Uniunea
6.1 Elaborarea de cãtre Ministerul Integrãrii Europene a Programului eco- septembrie 2001
Europeanã în domeniul politicilor nomic de preaderare (PEP), în colaborare cu Ministerul Dezvoltãrii ºi
economice. Participarea la
Prognozei ºi Ministerul Finanþelor Publice.
dialogul cu Uniunea Europeanã 6.2 Urmãrirea participãrii la procedurile comunitare de supraveghere fiscalã.
2001-2004
în domeniul politicilor economice
7. Documente de programare 7.1 Completarea ºi actualizarea anualã a documentelor de programare.
2001-2004
a pregãtirilor de aderare a
României la UE. Actualizarea
documentelor de programare
8. Evaluarea stadiului de
8.1 Elaborarea rapoartelor anuale ale României privind progresele înregis2001-2004
pregãtire pentru aderare.
trate în pregãtirea pentru aderare.
Raportul anual al progreselor
realizate în pregãtirea pentru
aderare
9. Examinarea analiticã a
9.1 Organizarea participãrii autoritãþilor române la procedurile de examinare
2001-2004
adoptãrii ºi aplicãrii acquisului analiticã a adoptãrii ºi aplicãrii de cãtre România a acquisului comunitar.
comunitar

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267/23.V.2001
Domeniul

Obiectivul

10. Asigurarea compatibilitãþii
legislaþiei româneºti cu cea
comunitarã

11. Cadrul legislativ de acordare
a asistenþei financiare nerambursabile. Asigurarea cofinanþãrii
în vederea utilizãrii fondurilor
de preaderare

12. Programarea ºi evaluarea
asistenþei financiare nerambursabile

XXXVIII. Statisticã

13. Informarea opiniei publice
asupra procesului de aderare.
Conºtientizarea opiniei publice
din România asupra efectelor
procesului de aderare a
României la UE
1. Adoptarea acquisului
comunitar în domeniul statisticii,
implementarea standardelor,
metodologiilor ºi clasificãrilor
EUROSTAT în sistemul
statistic naþional

Acþiunea
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10.1 Urmãrirea procesului de armonizare a legislaþiei româneºti cu cea
2001-2004
comunitarã ºi a respectãrii programului de armonizare legislativã.
10.2 Evaluarea compatibilitãþii legislaþiei în vigoare cu acquisul comunitar.
2001-2004
10.3 Avizarea proiectelor actelor normative care transpun legislaþia
2001-2004
comunitarã.
10.4 Raportarea periodicã asupra stadiului armonizãrii legislaþiei româneºti
2001-2004
cu cea comunitarã.
11.1 Adoptarea proiectelor de legi pentru ratificarea memorandumurilor de
iunie 2001
finanþare PHARE privind participarea României la programele comunitare,
precum ºi a Programului PHARE 2000.
11.2 Adoptarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului financiar
iunie 2001
multianual ºi a acordului financiar anual 2000 (SAPARD).
11.3 Elaborarea ºi adoptarea cadrului legislativ pentru ratificarea acordu2002-2004
rilor de finanþare nerambursabilã dintre România ºi UE (PHARE, ISPA ºi
SAPARD).
12.1 Reuniuni ale grupurilor de lucru sectoriale în vederea pregãtirii Comiianuarie 2001
tetului Mixt de Monitorizare:
Ð RICOP
Ð Privatizare
Ð Controlul frontierelor
Ð Judiciar
Ð Dezvoltare regionalã
Ð Administraþie publicã localã
Ð Protecþia copilului
Ð Agriculturã
Ð Mediu
Ð Energie
12.2 Organizarea reuniunii Comitetului Mixt de Monitorizare.
ianuarie 2001
12.3 Programarea asistenþei financiare PHARE 2001. Definitivarea, împreunã
martie 2001
cu instituþiile beneficiare, a proiectelor PHARE 2001.
12.4 Semnarea Memorandumului de finanþare PHARE 2001.
decembrie 2001
12.5 Declanºarea exerciþiului de programare PHARE 2002.
septembrie 2001
12.6 Desfãºurarea exerciþiilor anuale de programare PHARE, ISPA ºi
2002-2004
SAPARD.
12.7 Evaluarea programelor de asistenþã financiarã.
2001-2004
12.8 Organizarea reuniunilor subcomitetelor de monitorizare a asistenþei
2001-2004
financiare externe.
13.1 Organizarea de acþiuni pentru familiarizarea opiniei publice cu efectele
2001-2004
procesului de aderare la Uniunea Europeanã.
13.2 Informarea opiniei publice, prin publicaþii periodice, asupra procesului
2001-2004
naþional ºi european de integrare.
1.1 Adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 111/2000 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice.
1.2 Promovarea proiectului de hotãrâre a Guvernului privind aprobarea
Programului cercetãrilor statistice în anul 2001.
1.3 Promovarea proiectului de hotãrâre a Guvernului privind organizarea
ºi funcþionarea Centrului Naþional de Pregãtire în Statisticã.
1.4 Construirea Serverului Naþional de Nomenclatoare, instrument necesar
pentru diseminarea sistemului de nomenclatoare ºi clasificãri de interes
general.
1.5 Clasificarea Activitãþilor Economiei Naþionale (CAEN): gruparea unor
activitãþi la nivelul grupelor/claselor.
1.6 Clasificarea Produselor ºi Serviciilor Asociate Activitãþilor (CPSA);
preluarea modificãrilor efectuate la nivelul CAEN în structurarea produselor
ºi serviciilor ataºate.
1.7 Reproiectarea planului unic de sondaj; actualizarea sistemului metainformaþional statistic; asigurarea transmiterii de date cãtre EUROSTAT în
formatul ºi la termenele prevãzute.
1.8 Elaborarea unui set de norme de implementare în practicã a regimului
confidenþialitãþii datelor statistice.
1.9 Ancheta forþei de muncã în gospodãrii:
¥ revizuirea chestionarelor în sensul adoptãrii, la recomandãrile EUROSTAT,
a perioadelor de referinþã ºi adãugarea variabilelor lipsã;
¥ realizarea modulelor solicitate ad-hoc cu respectarea perioadelor recomandate de înregistrare ºi de referinþã.
1.10 Ancheta anualã privind costul forþei de muncã:
¥ reproiectarea instrumentarului anchetei pentru evidenþierea informaþiilor
referitoare la lucrul în timp complet ºi parþial ºi la structura câºtigurilor pe
elementele specificate în legislaþia europeanã.

martie 2001

ianuarie 2001
martie 2001
trimestrul IV 2002
decembrie 2001
decembrie 2001
trimestrul IV 2003
trimestrul III
2002
decembrie 2001
decembrie 2001
decembrie 2001
decembrie 2001

66
Domeniul

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267/23.V.2001
Obiectivul

Acþiunea

1.11 Recensãmântul populaþiei ºi locuinþelor 2002:
¥ realizarea acþiunilor de pregãtire ºi organizare a recensãmântului;
¥ efectuarea recensãmântului ºi prelucrarea rezultatelor;
¥ publicarea rezultatelor recensãmântului.
1.12 Aplicarea principiilor metodologice ale sistemului european de conturi
ESA 95 în elaborarea conturilor naþionale nefinanciare ºi financiare, începând cu anul 1998.
1.13 Armonizarea nomenclatorului de produse IPC cu cel al Anchetei
Bugetelor de Familie (ABF).
1.14 Identificarea unor surse noi de date pentru calculul ponderilor ºi
compararea cu ponderile obþinute din ABF.
1.15 Analiza periodicã a structurii cheltuielilor de consum ale populaþiei ºi
includerea în nomenclator a sortimentelor pe mãsurã ce devin semnificative.
1.16 Calculul subindicilor privind cheltuielile pentru asigurãri, sãnãtate,
educaþie ºi protecþie socialã potrivit normelor UE.
1.17 Extinderea sferei de acoperire a structurii cheltuielilor de consum ale
populaþiei ºi la cele efectuate de persoanele instituþionalizate (implementarea
conceptului ”domesticÒ).
1.18 Anchete structurale de întreprindere în domeniul industriei ºi construcþiei:
asigurarea reprezentativitãþii datelor la nivelul solicitat ºi reproiectarea chestionarelor pentru introducerea setului de variabile multianuale, în conformitate
cu Regulamentul CE nr. 58/1997.
1.19 Indicatori pe termen scurt în industrie: culegerea preþurilor producþiei
industriale la o datã fixã (data de 15 a lunii), în conformitate cu
Regulamentul CE nr. 1165/1998.
1.20 Indicatori pe termen scurt în construcþii: introducerea indicatorilor
privind comenzile noi primite, autorizaþiile eliberate pentru construcþii;
calculul preþului în construcþii pe toate elementele de structurã.
1.21 Asigurarea reprezentativitãþii rezultatelor la nivelul solicitat prin
Regulamentul CE nr. 58/1997 pentru întreprinderile mici ºi mijlocii.
1.22 Implementarea nomenclatorului de produse ºi servicii industriale
PRODROM (varianta naþionalã a PRODCOM); implementarea sistemului
de anchete privind producþia industrialã dupã metodologia PRODCOM.
1.23 Introducerea indicatorului consumului de energie electricã în industria
siderurgicã, pe tipuri de combustibil, în statistica fierului ºi oþelului.
1.24 Indicatori pe termen scurt privind statistica energiei: introducerea în
cercetare sistematicã a livrãrilor de purtãtori de energie, pe activitãþi nominalizate conform reglementãrilor UE.
1.25 Ajustarea datelor statistice din domeniul comerþului cu amãnuntul cu
variaþiile sezoniere ºi numãrul de zile lucrãtoare pentru serii lunare, pe o
perioadã de minimum 5 ani.
1.26 Transportul rutier de mãrfuri: adoptarea nomenclatorului de þãri conform
Regulamentului C.E. nr. 2691/1999.
1.27 Transportul de mãrfuri pe calea feratã: colectarea datelor pe tipuri de
expediþie, cu vagoane, trenuri complete sau prin coletãrie, pe regiuni de
încãrcare-descãrcare.
1.28 Transportul pe mare ºi pe cãi navigabile interioare: colectarea datelor
de transport naval de mãrfuri pe tipuri de nave ºi dupã mãrimea navelor.
1.29 Statistica accidentelor de circulaþie rutierã: colectarea datelor privind
accidentele rutiere, pe regiuni de dezvoltare.
1.30 Implementarea prevederilor art. 2 din Decizia Consiliului nr. 297/1999
pentru comunicaþii.
1.31 Statistica ocupãrii unitãþilor de cazare turisticã: revizuirea metodologiei
pentru producerea ºi diseminarea lunarã a datelor.
1.32 Statistica cererii în turism: proiectarea ºi implementarea unei anchete
speciale în gospodãrii.
1.33 Reproiectarea chestionarelor anchetei structurale în domeniul serviciilor
pentru introducerea întregului set de variabile specifice sectorului bancar
ºi al unitãþilor de asigurãri, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 58/1997
ºi Regulamentul CE nr. 410/1998.
1.34 Reproiectarea metodologiei de calculare a deficitului bugetar ºi a
datoriei publice, potrivit protocolului cu Banca Naþionalã a României ºi cu
Ministerul Finanþelor Publice.
1.35 Comerþul exterior cu alte þãri: adoptarea nomenclatorului de þãri
ISO 3166 alfa 2 ºi a unitãþilor de mãsurã suplimentare pentru mãrfurile
din nomenclatorul combinat (NC) recomandate de UE; ajustarea datelor
de comerþ exterior cu variaþiile sezoniere.
1.36 Statistica utilizãrii terenului agricol: reproiectarea ºi implementarea
cercetãrii statistice bienale privind suprafeþele utilizate, realizatã la nivelul
exploataþiei agricole ºi detalierea nomenclatorului de culturi.
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1.37 Structura ºi tipologia fermelor agricole: includerea serviciilor ºi produselor neagricole în indicatorii referitori la exploataþia agricolã ºi completarea
listei variabilelor observate.
1.38 Conturile economice pentru agriculturã: elaborarea conturilor de producþie,
exploatare ºi capital conform metodologiei CEA.
1.39 Statistica preþurilor agricole: reproiectarea ºi implementarea cercetãrii
statistice privind preþurile produselor agricole; culegerea datelor privind
mijloacele de producþie agricolã.
1.40 Statistica producþiei vegetale: reproiectarea ºi implementarea anchetelor
privind producþia vegetalã ºi detalierea nomenclatorului de culturi.
1.41 Statistica efectivelor de animale: reproiectarea ºi implementarea anchetelor privind efectivele de animale pe specii, la perioadele recomandate de
EUROSTAT ºi detalierea variabilelor observate pe specii, grupe de vârstã
ºi greutate.
1.42 Statistica producþiei animaliere: reproiectarea ºi implementarea anchetelor privind producþia animalierã în vederea observãrii lunare a numãrului
de animale sacrificate, a producþiei de carne, de lapte ºi de ouã.
1.43 Recensãmântul general agricol 2002:
¥ elaborarea metodologiei ºi programului de activitãþi;
¥ organizarea ºi efectuarea recensãmântului;
¥ prelucrarea rezultatelor recensãmântului;
¥ diseminarea rezultatelor recensãmântului.
1.44 Statistica silviculturii: definirea exploataþiei forestiere, reproiectarea ºi
implementarea anchetelor specifice ºi completarea listei variabilelor
observate.
1.45 Statistica navelor de pescuit; statistica capturilor; statistica debarcãrilor;
statistica în acvaculturã: îmbunãtãþirea jurnalelor (chestionarelor) de pescuit;
ameliorarea estimaþiilor privind capturile realizate prin pescuitul de subzistenþã ºi cel recreativ-sportiv; adaptarea surselor de informaþii o datã cu
crearea pieþelor organizate de peºte.
1.46 Statistica deºeurilor ºi reciclarea acestora; statistica deºeurilor periculoase: îmbunãtãþirea activitãþii de evidenþã ºi culegere a datelor statistice
în domeniul gestiunii deºeurilor ºi reproiectarea cercetãrii statistice privind
gestiunea deºeurilor.
1.47 Statistica utilizãrii apei ºi a evacuãrilor în apã; statistica emisiilor:
culegerea datelor statistice necesare în vederea descrierii ciclului apei;
estimarea la fiecare doi ani a emisiilor pentru SO2, NOx, particule, CO.
1.48 Indicatori ºi indici de presiune: crearea setului de indicatori de presiune
pentru fiecare dintre domeniile politice relevante pentru mediu; crearea
instrumentelor necesare în vederea evaluãrii progreselor înregistrate
în domeniul dezvoltãrii durabile.
1.49 Statistica cheltuielilor de protecþie a mediului: reproiectarea cercetãrii
statistice pentru colectarea datelor conform cerinþelor Sistemului European
pentru Colectarea Datelor Economice privind Mediul (SERIEE); producerea
datelor de mediu în corespondenþã cu cele economice în vederea construirii
conturilor-satelit privind mediul.
2. Perfecþionarea reglementãrilor 2.1 Crearea oficiilor regionale de statisticã la nivelul actualelor regiuni de
administrative ºi legislative în dezvoltare.
domeniul statisticii oficiale
2.2 Promovarea de proiecte de hotãrâri ale Guvernului privind:
¥ organizarea ºi efectuarea recensãmântului populaþiei ºi locuinþelor 2002;
¥ organizarea ºi efectuarea recensãmântului general agricol 2002.
3. Creºterea capacitãþii
3.1 Formarea personalului statistic: elaborarea de programe speciale
profesionale a personalului din (curricula) de formare a statisticienilor debutanþi ºi a personalului din
sistemul statisticii oficiale,
serviciile de statisticã oficialã din instituþiile administraþiei publice centrale.
dezvoltarea tehnologiilor
3.2 Cercetarea ºi dezvoltarea în domeniul statisticii: dezvoltarea de prostatistice ºi informatice
grame de cercetare aplicativã ºi metodologicã; dezvoltarea sistemului de
publicaþii interne cu caracter metodologic ºi de documentare informaþionalã.
3.3 Tehnologiile informatice: perfecþionarea tehnologiei informaþiei ºi a
comunicaþiilor prin procesare ClientÑServer (potrivit normelor Gartner
Group) ºi multi-tier, stocarea ºi manipularea datelor pe baza modelelor de
date relaþionale ºi obiectuale Ñ baze de date ºi aplicaþii orientate pe obiect,
tehnologii de depozitare a datelor (warehousing), tehnologii de vizualizare
multimedia, tehnologii de diseminare on-line a informaþiei, tehnologii de
comunicaþii de mare vitezã; servicii WAN.
4. Perfecþionarea sistemului de 4.1 Îmbunãtãþirea activitãþii de concepþie ºi editare a publicaþiilor.
diseminare a datelor statistice 4.2 Diversificarea ºi eficientizarea diseminãrii electronice, accesul utilizatorilor
din þarã ºi strãinãtate la bazele de date statistice.
4.3 Definirea ºi implementarea unei activitãþi de marketing având ca obiective:
identificarea categoriilor de utilizatori de date statistice ºi a nevoilor reale
ale acestora; adaptarea produselor statistice la solicitãrile utilizatorilor;
definirea unor modalitãþi de depistare rapidã a produselor optime pentru
utilizatori; crearea unor mecanisme de informare ºi deservire promptã a
clienþilor.
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Domeniul

I. Finanþe

II. Politica socialã

III. Protecþia
copilului

IV. Producerea de
energie electricã ºi
termicã.
Acþiuni pentru
depãºirea
anotimpului friguros

Obiectivul

Acþiunea

1.1 Asigurarea resurselor financiare pentru achitarea importurilor de combustibili energetici prin contractarea de cãtre stat, în baza Hotãrârii
Guvernului nr. 769/2000, a unor credite externe ce vor fi subîmprumutate
S.C. Termoelectrica Ñ S.A. (valoarea rãmasã de contractat este de
62 mil.$).
1.2 Asigurarea resurselor financiare pentru achitarea importurilor de combustibili energetici prin contractarea de S.C. Termoelectrica Ñ S.A. a
unor credite externe garantate de stat, conform prevederilor Hotãrârii
Guvernului nr. 767/2000 Ñ pentru valoarea rãmasã de 65 mil.$ ºi a
Hotãrârii Guvernului nr. 1200/2000 în valoare totalã de 185 mil.$.
2.1 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2001.
2. Elaborarea proiectelor
2.2 Proiectul legii bugetului asigurãrilor sociale pe anul 2001.
de legi privind bugetul
1.1 Restabilirea echilibrului financiar al sistemului public de pensii; echili1. Reforma pensiilor
brarea fluxului de contribuþii pentru asigurãri sociale cu cel al plãþii pensiilor ºi altor drepturi de asigurãri sociale prin:
¥ adoptarea unui mecanism de indexare trimestrialã de acoperire integralã a ratei inflaþiei;
¥ stabilirea modalitãþii de recalculare a pensiilor stabilite pânã la data de
1 aprilie 2001 prin transformarea în puncte;
¥ consolidarea instituþionalã pentru implementarea sistemului public de
pensii prin înfiinþarea Casei Naþionale de Pensii cu structurile ei
teritoriale.
1.1 Elaborarea de cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi
1. Orientarea domeniului conform Programului de guvernare Adopþie a unei noi strategii în domeniul protecþiei copilului.
2.1 Introducerea unui capitol bugetar (10 milioane dolari pentru o peri2. Finanþarea unui program
oadã de 2 ani), care sã susþinã desfãºurarea unui program referitor la
special
sãnãtatea copiilor români, în parteneriat cu Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii.
1. Asigurarea funcþionãrii siste- 1.1 Realizarea pe trim. I 2001 a unei producþii de energie electricã de
mului energetic naþional; asigu- 14.766 GWh, din care:
rarea furnizãrii de agent termic Ñ 5.288 GWh
Ñ 4.554 GWh
ºi apã caldã pentru populaþie
Ñ 4.924 GWh
1.2 Realizarea pe trim. I 2001 a unei producþii de energie termicã de
36.510 Tcal, din care:
1. Asigurarea necesarului
de combustibili în perioada
decembrie 2000Ñmartie 2001

Perioada

martie

martie

martie
martie

martie
martie
februarie

februarie
La elaborarea
proiectului Legii
bugetului de stat
pe anul 2001

ianuarie
februarie
martie
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Ñ 14.745 Tcal
ianuarie
Ñ 11.430 Tcal
februarie
Ñ 10.335 Tcal
martie
1.3 Asigurarea resurselor de combustibil pentru producerea energiei
electrice ºi termice:
a) huilã energeticã
¥ livrarea din stocul de 210 mii tone existent la S.C. Termoelectrica Ñ
S.A. la 1 ianuarie 2001, a urmãtoarelor cantitãþi:
Ñ 120 mii tone, din care:
trim. I
Ñ 37 mii tone
ianuarie
Ñ 29 mii tone
februarie
Ñ 54 mii tone
martie
¥ realizarea de cãtre CNH Petroºani în trim. I a unei producþii de huilã
energeticã de 792 mii t, din care:
Ñ 252 mii tone
ianuarie
Ñ 240 mii tone
februarie
Ñ 300 mii tone
martie
¥ extinderea programului de lucru cu douã sâmbete pe lunã la unitãþile
lunar
de exploatare ºi preparare de la CNH Petroºani.
¥ asigurarea de cãtre S.C. Termoelectrica Ñ S.A. pentru CNH Petroºani
trim. I
a unui nivel de lichiditãþi de 550 miliarde lei într-un ritm de 7 mld. lei/zi
lucrãtoare.
¥ punerea la dispoziþie de cãtre SNTFM ”CFR MarfãÒ la CNH Petroºani
ianuarie-martie
a minimum 230 vagoane zilnic, pentru transportul ºi livrarea cãrbunelui.
¥ realizarea de cãtre S.C. Termoelectrica Ñ S.A. a importului contractat
de huilã energeticã în cantitate de:
Ñ 272 mii tone, din care:
trim. I
Ñ 118 mii tone
ianuarie
Ñ 84 mii tone
februarie
Ñ 70 mii tone
martie
¥ asigurarea de cãtre S.C. Termoelectrica Ñ S.A. din încasãri curente a
lichiditãþilor în valoare de 7 mil. USD, pentru plata contravalorii importurilor contractate de huilã energeticã, astfel:
Ñ 3,0 mil. USD
ianuarie
Ñ 2,2 mil. USD
februarie
Ñ 1,8 mil. USD
martie
b) lignit
¥ scoaterea din stocul de 2554 mii tone, existent la 1 ianuarie 2001 la
S.C. Termoelectrica Ñ S.A., a unei cantitãþi de lignit de:
Ñ 691 mii tone
ianuarie
Ñ 297 mii tone
februarie
¥ punerea zilnicã la dispoziþie CNLO Târgu Jiu ºi SNC Ploieºti de cãtre sãptãmânal (de luni
SNTFM ”CFR MarfãÒ a unui numãr minim de 1250 vagoane de transpânã sâmbãtã
portat cãrbune, pentru livrarea lignitului.
inclusiv)
¥ asigurarea livrãrii în trim. I de cãtre CNLO Târgu Jiu la ROMAG
TERMO a 750 mii t de lignit, astfel:
Ñ 250 mii tone
ianuarie
Ñ 250 mii tone
februarie
Ñ 250 mii tone
martie
¥ asigurarea livrãrii în trim. I de cãtre CNLO Târgu Jiu cãtre CET
Govora a 510 mii t lignit, astfel:
Ñ 180 mii tone
ianuarie
Ñ 159 mii tone
februarie
Ñ 171 mii tone
martie
¥ realizarea în trim. I de cãtre CNLO Târgu Jiu, SNC Ploieºti ºi
S.C. Banat Anina a unei producþii de 7228 mii tone de lignit, astfel:
Ñ 2383 mii tone
ianuarie
Ñ 2401 mii tone
februarie
Ñ 2444 mii tone
martie
¥ asigurarea lichiditãþilor de cãtre S.C. Termoelectrica Ñ S.A. pentru
furnizorii de lignit, astfel:
Ñ CNLO Târgu Jiu Ñ 17,2 mld. lei/zi lucrãtoare
zilnic
Ñ SNC Ploieºti Ñ 3,5 mld. lei/zi lucrãtoare
zilnic
Ñ S.C. Banatul Anina Ñ 0,8 mld. lei/zi lucrãtoare
zilnic
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¥ plata prin compensare cu bugetul de stat de cãtre ROMAG TERMO a
contravalorii lignitului livrat de CNLO Târgu Jiu ºi a pãcurii livrate de
SNP Petrom.
c) pãcurã
¥ scoaterea din stocurile centralelor termice (S.C. Termoelectrica Ñ S.A.,
ROMAG TERMO ºi GOVORA) a cantitãþii de 299 mii tone pãcurã în trim. I astfel:
Ñ 104 mii tone
Ñ 81 mii tone
Ñ 114 mii tone
¥ asigurarea de la SNP Petrom pentru centralele aferente
S.C. Termoelectrica Ñ S.A., ROMAG TERMO ºi CET Govora a
urmãtoarelor cantitãþi de pãcurã:
Ñ 240 mii tone, din care:
Ñ 80 mii tone
Ñ 80 mii tone
Ñ 80 mii tone
¥ realizarea de cãtre S.C. Termoelectrica Ñ S.A. a importului de pãcurã
contractat în cantitate de:
Ñ 288 mii tone, din care:
Ñ 180 mii tone
Ñ 54 mii tone
Ñ 54 mii tone
¥ livrarea lunarã în trim. I de cãtre SNP Petrom a cantitãþii de 2600 t
motorinã, cu plata prin compensare cu S.C. Termoelectrica Ñ S.A. pentru:
Ñ SC Banat Anina Ñ 100 tone
Ñ CNLO Târgu Jiu Ñ 1200 tone
Ñ SNC Ploieºti Ñ 1000 tone
Ñ CNH Petroºani Ñ 300 tone
¥ asigurarea din credite în valutã de cãtre S.C. Termoelectrica Ñ S.A. a
lichiditãþilor în valoare de 700 miliarde lei, necesare pentru plata pãcurii
furnizate de SNP Petrom.
¥ livrarea de cãtre SNP Petrom cu prioritate cãtre centralele termice de
zonã, consumatorii casnici ºi cãtre cei rezidenþiali a combustibilului lichid
uºor (CLU) ºi a combustibilului tip ”MÒ, în cantitate de:
Ñ 109 mii tone, din care:
Ñ 40 mii tone
Ñ 35 mii tone
Ñ 34 mii tone
¥ aprobarea H.G. privind producerea apei grele în anul 2001 de cãtre
ROMAGPROD din cadrul R.A.A.N. Drobeta-Turnu Severin pentru asigurarea resurselor financiare pentru plata prin compensare cu bugetul de
stat a combustibililor achiziþionaþi de cãtre ROMAG TERMO.
d) gaze naturale
¥ contractarea integralã a producþiei de gaze naturale realizatã de
EXPROGAZ Mediaº ºi SNP Petrom cu societãþile de distribuþie DISTRIGAZ SUD Bucureºti ºi DISTRIGAZ NORD Târgu Mureº.
¥ asigurarea livrãrii la S.C. Termoelectrica Ñ S.A. de cãtre DISTRIGAZ
SUD Bucureºti ºi DISTRIGAZ NORD Târgu Mureº a gazelor naturale în
cantitate de:
Ñ 665 mil. Nm3, din care:
Ñ 275 mil. Nm3
Ñ 247 mil. Nm3
Ñ 143 mil. Nm3
¥ realizarea de cãtre S.C. Termoelectrica Ñ S.A. a importului de gaze
naturale în cantitate de:
Ñ 846 mil. Nm3, din care:
Ñ 292 mil. Nm3
Ñ 263 mil. Nm3
Ñ 291 mil. Nm3
¥ finalizarea angajamentelor ºi semnarea contractelor de credite în valutã
cu garanþii guvernamentale în valoare de 150 mil. euro ºi 62,5 mil.
dolari S.U.A.
¥ aprobarea de cãtre Guvern a actului normativ pentru acordarea de
credite fãrã dobândã cu rambursare eºalonatã societãþilor de producere
ºi distribuþie a agentului termic ºi a apei calde destinate populaþiei, în
vederea aprovizionãrii cu combustibil pentru trimestrul I, în valoare de
2500 miliarde lei.
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V. Pregãtirea
campaniei agricole
de primãvarã

Obiectivul

Acþiunea

¥ plata zilnicã cãtre S.C. Termoelectrica Ñ S.A. de cãtre S.C. Electrica Ñ
S.A. a sumei minime de 28 miliarde lei/zi în vederea acoperirii de cãtre
aceasta a obligaþiilor cãtre furnizorii de cãrbune ºi de 10 miliarde lei/zi în
vederea acoperirii obligaþiilor cãtre furnizorii de gaze naturale.
¥ suspendarea aplicãrii O.U.G. nr. 27/2000 privind obligaþia plãþii accizelor de cãtre agenþii comerciali furnizori de agent termic ºi apã caldã pentru populaþie, aferente achiziþiilor de combustibili lichizi.
2. Asigurarea necesarului de
2.1 Asigurarea livrãrilor de gaze naturale din þarã (producþie curentã) în
gaze naturale pentru consumul cantitate de 4,9 miliarde Nm3, astfel:
populaþiei, agenþilor economici Ñ EXPROGAZ Ñ 2,675 miliarde Nm3
ºi al celorlalþi consumatori rezi- Ñ DEPOGAZ Ñ 0,680 miliarde Nm3
Ñ TRANSGAZ Ñ 0,065 miliarde Nm3
denþiali
Ñ SNP Petrom Ñ 1,530 miliarde Nm3
2.2 Iniþierea urgentã a deplasãrii în Federaþia Rusã a unei delegaþii
guvernamentale pentru convenirea aranjamentelor pentru un nou contract
de import de gaze de la GAZPROM.
2.3 Promovarea actului normativ pentru acordarea garanþiei guvernamentale de 50 mil. U.S.D. pentru DISTRIGAZ SUD Bucureºti ºi 50 mil. U.S.D.
pentru DISTRIGAZ NORD Târgu Mureº, necesarã pentru importul de
gaze naturale.
3. Satisfacerea cererii de com- 3.1 Livrarea cãtre societãþile comerciale având ca obiect de activitate
bustibili solizi a consumatorilor desfacerea combustibililor, astfel:
Ñ lemn Ñ 300 mii m3
casnici si rezidenþiali
Ñ lignit Ñ 150 mii tone
Ñ huilã spãlatã Ñ 50 mii tone.
3.2 Valorificarea lemnului de foc provenit din exploatarea parchetelor,
rãrituri, tãieri de igienã ºi accidentale cu minimum 300 000 m3/lunã în
trimestrul I 2001.
4. Eficientizarea utilizãrii ener- 4.1 Instituirea unor mãsuri graduale la agenþii economici de utilizare a
giei electrice ºi a gazelor natu- gazelor naturale ºi energiei (evitarea lucrului în perioadele de vârf de
rale. Evitarea efectelor negative sarcinã, efectuarea în perioada de iarnã a reparaþiilor ºi reviziilor), în
ce ar putea apãrea în procevederea asigurãrii cu prioritate a consumului la populaþie ºi la utilizatorii
sele de producþie la agenþii
rezidenþiali; realizarea unor ghiduri pentru reducerea consumurilor.
economici industriali. Întãrirea
disciplinei financiare în
domeniu
1. Verificarea situaþiei concrete 1.1 Inventarierea suprafeþelor însãmânþate în toamna anului 2000, a stãrii
existente, în vederea elaborãrii de vegetaþie a plantelor ºi stabilirea mãsurilor pentru realizarea unor proºi aplicãrii unor mãsuri ºi
ducþii corespunzãtoare.
acþiuni eficiente în regim de
1.2 Verificarea stadiului execuþiei arãturilor pentru însãmânþãrile de
urgenþã
primãvarã ºi stabilirea mãsurilor necesare pentru încheierea în cel mai
scurt timp a acestei lucrãri.
1.3 Inventarierea culturilor perene, a stãrii de vegetaþie a acestora ºi stabilirea mãsurilor agrotehnice, necesare în vederea realizãrii unor producþii
corespunzãtoare cerinþelor actuale.
1.4 Verificarea situaþiei plantaþiilor de pomi ºi vii, precum ºi din legumiculturã ºi stabilirea acþiunilor de întreprins pentru asigurarea unei evoluþii
corespunzãtoare a stãrii de vegetaþie a acestora.
1.5 Inventarierea stocului de seminþe ºi material sãditor, pe categorii biologice, ºi stabilirea mãsurilor pentru asigurarea integralã a acestora,
inclusiv din import, în caz de nevoie.
1.6 Verificarea situaþiei amenajãrilor pentru irigat ºi intensificarea lucrãrilor
de reparaþii, precum ºi semnarea precontractelor pentru livrarea apei, în
vederea punerii în funcþiune la data de 15 martie 2001 a circa 500 000
hectare.
1.7 Inventarierea efectivelor de animale, pe specii ºi categoriile de
deþinãtori.
2. Asigurarea bazei materiale
2.1 Acþiunile ºi mãsurile ce vor fi întreprinse au în vedere, cu prioritate,
pentru efectuarea în condiþii
urmãtoarele culturi: sfecla de zahãr, floarea-soarelui, porumbul, soia
optime a lucrãrilor de înfiinþare boabe, lucerna, trifoiul, cartofii.
a culturilor de primãvarã si de În acest scop vor fi elaborate ºi adoptate urmãtoarele acte normative:
întreþinere a celor de toamnã, ¥ Ordonanþã de urgenþã a Guvernului pentru acordarea unui sprijin
precum ºi a plantaþiilor de vii, direct, de 1 milion lei, pentru fiecare hectar de teren cultivat, precum ºi
pomi ºi în legumiculturã.
pentru plantaþiile de vii ºi pomi, cât ºi pentru serele de legume, lucrate
în condiþii corespunzãtoare cerinþelor agrotehnice, în gospodãriile individuale ºi/sau asociaþii;
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¥ Hotãrâre a Guvernului pentru stabilirea nivelului reducerii preþului de
cumpãrare a seminþelor certificate din producþia internã, provenite de la
agenþii economici autorizaþi, folosite la însãmânþãri în campania agricolã
din primãvara anului 2001 ºi pentru aprobarea Normelor metodologice
privind acordarea, utilizarea ºi controlul utilizãrii sumelor reprezentând
preþul de cumpãrare a seminþelor certificate folosite în campania agricolã
din primãvara anului 2001;
¥ Ordonanþã de urgenþã a Guvernului privind subvenþionarea integralã a
unor cantitãþi minime de îngrãºãminte chimice ºi pesticide, pentru culturile din toamna anului 2000 ºi pentru cele care se vor înfiinþa în
primãvara anului 2001;
¥ Ordonanþã de urgenþã a Guvernului privind subvenþionarea cu 70% a
dobânzii la creditele angajate pentru procurarea motorinei ºi a altor factori de producþie (îngrãºãminte, pesticide etc.) necesari în vederea
efectuãrii lucrãrilor agricole;
¥ Ordonanþã de urgenþã a Guvernului privind sprijinul acordat producãtorilor de lapte, carne de pasãre ºi carne de porc, livrate la fondul de
consum.
2.2 Verificarea ºi menþinerea în stare bunã de funcþionare a sistemelor
de irigat.
3. Asigurarea bazei materiale
3.1 Elaborarea Programului special al campaniei agricole de varã.
ºi financiare pentru efectuarea, 3.2 Vor fi elaborate ºi adoptate urmãtoarele acte normative:
în condiþii optime, a lucrãrilor
¥ Ordonanþã de urgenþã a Guvernului pentru subvenþionarea dobânzilor
de întreþinere a culturilor, de
la creditele angajate pentru:
recoltare, depozitare ºi
Ñ executarea lucrãrilor agricole;
conservare a produselor
Ñ procurarea furajelor ºi a medicamentelor pentru animale;
agricole
Ñ procurarea de tractoare, maºini agricole, utilaje ºi echipamente agricole ºi de industrie alimentarã, pentru care statul suportã 25% din
contravaloarea acestora;
Ñ sprijinirea înfiinþãrii fermelor de producþie zootehnicã, precum ºi a
centrelor de prelucrare a produselor agricole.
¥ Ordonanþã de urgenþã a Guvernului privind acordarea unor prime pentru cantitãþile de produse agricole, valorificate prin societãþi comerciale
specializate, autorizate de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
cu prioritate pentru: grâu de panificaþie, sfeclã de zahãr, floarea-soarelui,
soia boabe ºi porumb.
¥ Ordonanþã de urgenþã a Guvernului pentru completarea prevederilor
Legii nr. 1/2000, în sensul acordãrii a câte 0,5 ha teren arabil pentru
familiile cu precãdere tinere, care nu deþin teren agricol ºi locuiesc în
mediul rural.
4. Asigurarea unei bune iernãri 4.1 Crearea condiþiilor pentru asigurarea ºi pãstrarea la parametrii optimi
a efectivelor de animale
a factorilor de microclimat din adãposturile de animale.
4.2 Inventarierea ºi evaluarea stocurilor de furaje, de volum ºi
concentrate ºi stabilirea unor mãsuri pentru hrãnirea cât mai bunã a animalelor.
1. Menþinerea reþelei de dru1.1 Menþinerea sistemului de activitate de iarnã, permanenþã
muri naþionale în stare de
informaþionalã ºi decizie pe întreaga reþea de drumuri naþionale.
funcþionare normalã
1.2 Asigurarea ritmicã a motorinei de iarnã (-15¼C) conform programului
lunar.
1.3 Asigurarea stocului de materiale antiderapante (nisip, zgurã, sare,
saramurã).
1.4 Menþinerea în stare de funcþionare a tuturor utilajelor proprii care
contribuie la activitatea de deszãpezire ºi combaterea poleiului.
1.5 Asigurarea personalului de supraveghere ºi deservire a utilajelor în
vederea funcþionãrii continue a activitãþii de iarnã.
1.6 Urmãrirea declanºãrii ºi a desfãºurãrii operaþiunilor de deszãpezire
ºi combaterea poleiului.
1.7 Cooperarea ºi coordonarea activitãþii cu unitãþile terþe care au contractat deszãpezirea unor sectoare de drumuri naþionale.
1.8 Informarea permanentã prin mass-media despre starea de viabilitate
ºi aderenþã a sectoarelor de drumuri naþionale.
1.9 Colaborarea permanentã cu poliþia rutierã pentru dirijarea ºi descongestionarea traficului.
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2.1 Aplicarea dispoziþiei comune ,,CFRÒ Ñ S.A., ,,CFR Marfã Ñ S.A.Ò,
,,CFR CãlãtoriÒ Ñ S.A. privind cooperarea în acþiunea de deszãpezire.
2.2 Utilizarea efectivelor militare în acþiunea de deszãpezire.
2.3 Asigurarea protecþiei liniilor contra înzãpezirilor.
2.4 Repararea ºi revizia mijloacelor de intervenþie ºi de deszãpezire.
2.5 Asigurarea ritmicã cu motorinã pentru temperaturi joase (-25¼C).
2.6 Suplimentarea forþei de muncã pentru acþiuni de deszãpezire.
2.7 Asigurarea întreþinerii clãdirilor pe perioada de iarnã.
2.8 Funcþionarea comandamentelor de iarnã.
2.9 Executarea lucrãrilor de întreþinere curentã ºi reparaþii capitale la
linii ºi instalaþii conform programului CFR Ñ S.A.
2.10 Executarea lucrãrilor de revizii ºi reparaþii la utilajele ºi maºinile
grele de cale.
2.11 Reparaþia ºi pregãtirea materialului rulant propriu în vederea executãrii lucrãrilor din programul CFRÑS.A.
2.12 Aprovizionarea cu principalele materiale de cale (traverse, ºinã,
material mãrunt) pentru programul CFRÑS.A.
3.1 Asigurarea numãrului necesar de automotoare pentru desfãºurarea
3. Derularea transportului
în bune condiþii a traficului de cãlãtori.
feroviar (cãlãtori) în condiþii
3.2 Asigurarea numãrului necesar de WIT-uri pentru trenurile de cãlãtori.
normale de funcþionare
3.3 Asigurarea vagoanelor de cãlãtori pregãtite pentru perioada de iarnã.
3.4 Asigurarea stocului de motorinã necesar, inclusiv cel pentru temperaturi scãzute.
3.5 Asigurarea stocului minim de piese de schimb pentru intervenþii la
materialul rulant.
4. Derularea transportului fero- 4.1 Asigurarea numãrului necesar de locomotive pentru tractarea în bune
viar (marfã) în condiþii normale condiþii a trenurilor de marfã.
4.2 Asigurarea numãrului necesar de vagoane specializate pentru transde funcþionare
portul produselor petroliere.
4.3 Asigurarea mijloacelor de intervenþie necesare pentru deszãpezire.
4.4 Asigurarea deservirii mijloacelor de intervenþie necesare pentru deszãpezire.
4.5 Asigurarea stocului de motorinã necesar, inclusiv cel pentru temperaturi scãzute.
4.6 Asigurarea stocului minim de piese de schimb pentru intervenþii la
materialul rulant.
5.1 Efectuarea de lucrãri de etanºare ºi reparaþii la halele de parcare ºi
5. Menþinerea în stare de
funcþionare a infrastructurii de depouri; stabilirea pe dispozitive (staþii ºi depouri) ºi posturi a personalului necesar în vederea intervenþiilor ºi desfãºurãrii normale a activitãþilor.
transport la metrou
5.2 Asigurarea stocului minim de siguranþã pentru materiale, combustibili, lubrifianþi, piese de schimb ºi subansambluri.
6.1 Asigurarea continuitãþii liniilor CF din linii curente, depouri ºi remize,
6. Derularea transportului
precum ºi a funcþionalitãþii sistemelor de alimentare cu energie electricã,
urban de cãlãtori cu metroul
automatizãri ºi telecomunicaþii, ventilaþie, evacuare apã, scãri rulante.
în condiþii normale
6.2 Asigurarea necesarului de parc de material rulant atât pentru condiþii
normale, cât ºi a necesarului de parc de material rulant suplimentar pentru preluarea unor fluxuri suplimentare de cãlãtori.
6.3 Deszãpezirea acceselor pentru intrarea ºi evacuarea cãlãtorilor la
staþiile de metrou.
6.4 Asigurarea funcþionalitãþii sistemului de comunicaþii ºi a echipelor de
intervenþii pentru cazuri de necesitate.
7.1 Funcþionarea comandamentului central de iarnã în portul Constanþa
7. Menþinerea în stare de
ºi a comandamentelor locale în porturile Mangalia ºi Midia.
funcþionare a infrastructurii
7.2 Menþinerea în stare de funcþionare a parcurilor de utilaje necesare
porturilor maritime
pentru deszãpezirea platformelor portuare, a intrãrilor ºi drumurilor în
porturile maritime.
7.3 Aprovizionarea materialelor ºi a uneltelor necesare pentru deszãpezirea manualã ºi pentru îndepãrtarea poleiului.
7.4 Asigurarea echipajelor de intervenþie pentru portul Constanþa ºi fiecare zonã de intervenþie.
7.5 Contractarea ºi urmãrirea executãrii contractelor pentru lucrãri de
deszãpezire cu terþii în porturile Midia, Mangalia ºi ConstanþaÑSud.
7.6 Asigurarea sistemelor de semnalizare a navigaþiei în porturile maritime ºi a iluminatului platformelor portuare.
8.1 Repararea ºi revizia centralelor termice, a instalaþiilor de distribuire ºi
8. Derularea traficului portuar
a celor interioare de încãlzire.
maritim în condiþii normale
2. Menþinerea în stare de
funcþionare a infrastructurii de
transport feroviar
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9. Asigurarea condiþiilor de
navigaþie pe Dunãre

10. Pregãtirea navelor tehnice
pentru iernat
11. Asigurarea funcþionalitãþii
infrastructurii canalelor
navigabile

VII. Construcþii

VIII. Gospodãrirea
apelor

Acþiunea

8.2 Aprovizionarea cu combustibil a instalaþiilor de încãlzire a magaziilor,
atelierelor, a spaþiilor administrative ºi sociale.
9.1 Menþinerea în stare de funcþionare a navelor de întreþinere în caz de
îngheþ.
9.2 Aplicarea Protocolului româno-ucrainean de acþiune comunã în caz
de îngheþ, încheiat la 6 decembrie 2000.
9.3 Aplicarea Protocolului româno-bulgar de acþiune comunã în caz de
îngheþ, încheiat la 24 noiembrie 2000.
9.4 Asigurarea ritmicã a combustibilului ºi a lubrifianþilor pentru flota tehnicã (cca 700 tone motorinã ºi 7,5 tone ulei).
9.5 Asigurarea funcþionãrii semnalizãrii de iarnã.
9.6 Funcþionarea comandamentului ºi a grupelor operative; informarea
prin radio asupra situaþiei gheþii pe Dunãre.
10.1 Stabilirea navelor pe locuri de iernare ºi menþinerea în stare de
funcþionare a navelor de asistenþã.
11.1 Reparaþia ºi revizia centralelor termice, a instalaþiilor de încãlzire ºi
a reþelelor de distribuþie a agentului termic pentru funcþionarea ecluzelor.
11.2 Asigurarea pieselor de schimb pentru intervenþie în caz de avarie la
ecluze.
11.3 Asigurarea funcþionãrii sistemului de telecomunicaþii ºi a sistemului
informaþional.
11.4 Revizia ºi repararea instalaþiilor de iluminat exterior la ecluze.
11.5 Aprovizionarea cu unelte ºi materiale de întreþinere în caz de
înzãpezire sau îngheþ.
11.6 Asigurarea funcþionãrii navelor tehnice de intervenþie la ecluze în
caz de îngheþ.
12.1 Verificarea adâncimilor ºi efectuarea de dragaje.

12 Asigurarea adâncimilor
minime de siguranþã în bazinele
portuare fluviale ºi la dane
13. Menþinerea funcþionalitãþii
13.1 Aprovizionarea cu unelte ºi materiale de intervenþie în caz de
infrastructurilor portuare fluviale înzãpezire sau îngheþ.
13.2 Verificarea dotãrilor PSI ºi încãrcarea stingãtoarelor cu încãrcãturã
de iarnã.
13.3 Asigurarea iluminatului pe platformele portuare.
13.4 Asigurarea semnalizãrii de iarnã în bazinele portuare.
13.5 Reparaþia ºi revizia centralelor termice, a instalaþiilor interioare ºi
reþelelor de distribuþie; aprovizionarea cu combustibil.
13.6 Desfãºurarea planurilor operative de intervenþie în situaþii deosebite.
14. Menþinerea în stare de
14.1 Asigurarea bunei funcþionãri a echipamentelor de deszãpezire a
funcþionare a infrastructurii de suprafeþelor de miºcare.
transport pentru aviaþia civilã
14.2 Asigurarea bunei funcþionãri a echipamentelor de dejivrare a
suprafeþelor de miºcare ºi a aeronavelor.
14.3 Asigurarea stocurilor de combustibili, lubrifianþi ºi materiale dejivrante.
15. Derularea transportului în
15.1 Desfãºurarea planurilor de deszãpezire.
condiþii normale
15.2 Efectuarea de reparaþii ºi revizii auto ºi autospeciale.
15.3 Derularea contractelor de prestãri servicii cu terþi pentru intervenþie
în cazuri de crizã.
1. Protecþia socialã a
1.1 Verificarea acþiunii de întocmire a dosarelor pentru acordarea ajutosalariaþilor din construcþii, mate- rului de ºomaj personalului disponibilizat pe perioada 1 decembrie 2000 Ñ
riale de construcþii ºi transport 30 aprilie 2001.
în construcþii
1.2 Verificarea acþiunilor pentru plata ºi consemnarea în evidenþe a ajutorului de ºomaj.
1.3 Verificarea întocmirii formelor reale de reluare a activitãþii.
1. Asigurarea necesarului de
1.1 Aplicarea ºi respectarea cu stricteþe a programelor de gospodãrire a
apã pentru populaþie ºi econo- apelor în condiþii de secetã prelungitã ºi timp friguros de cãtre adminismie în condiþiile regimului de
tratorii ºi deþinãtorii, cu orice titlu, de lacuri de acumulare ºi beneficiari
timp friguros ºi a unui deficit
de apã, conform prevederilor regulamentelor de exploatare coordonatã a
accentuat de apã în condiþii de lucrãrilor pe bazine hidrografice ºi ale planurilor bazinale.
secetã prelungitã
1.2 Utilizarea potenþialului hidroenergetic al lacurilor de acumulare în
condiþiile stabilite prin programele de exploatare a acumulãrilor, elaborate
de autoritatea de gospodãrire a apelor ºi aprobate de Ministerul Apelor
ºi Protecþiei Mediului.
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Domeniul

Obiectivul

2. Funcþionarea în bune
condiþii a tuturor echipamentelor hidromecanice de dirijare ºi
menþinere a debitelor ºi volumelor de apã

3. Prevenirea ºi alarmarea în
timp real a populaþiei ºi utilizatorilor asupra fenomenelor
meteorologice ºi hidrologice
periculoase

IX. Protecþia
mediului

1. Prevenirea poluãrilor accidentale în condiþiile anotimpului
friguros

2. Urmãrirea ºi controlul emisiilor la agenþii economici în
condiþii meteorologice defavorabile

X. Societatea
informaþionalã

1. Accelerarea reformei digitale
a Guvernului României pentru
trecerea la e-government

Acþiunea

1.3 Coordonarea aplicãrii cu stricteþe a prevederilor cuprinse în planurile
bazinale de restricþii ºi folosire a apei în perioade deficitare, aprobate de
Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului, ºi corelarea cu prognozele hidrometeorologice de scurtã ºi medie duratã.
1.4 Întãrirea autoritãþii instituþiei de gospodãrire a apelor în scopul
racordãrii la noile criterii de performanþã.
1.5 Pregãtirea ºi punerea în funcþiune a unor noi surse de alimentare cu
apã din puþurile de mare adâncime, în funcþie de gravitatea fenomenului
ºi oportunitãþile economice locale.
1.6 Supravegherea cursurilor de apã ºi luarea mãsurilor tehnice ºi organizatorice necesare în vederea asigurãrii condiþiilor normale de scurgere
a apelor în condiþii de iarnã sau în regim de ape mari (suplimentãri de
debite, distrugerea podurilor de gheaþã, înlãturarea fenomenelor de iarnã,
deblocãri ale prizelor pentru alimentãri cu apã, mãsuri de apãrare etc.).
2.1 Aplicarea mãsurilor de întreþinere ºi exploatare a construcþiilor hidrotehnice, a echipamentelor hidromecanice ºi a instalaþiilor aferente controlului periodic.
2.2 Asigurarea funcþionãrii normale a echipamentelor hidromecanice ºi a
instalaþiilor aferente în condiþii de temperaturi scãzute.
2.3 Asigurarea mãsurilor ºi mijloacelor de intervenþie rapidã în situaþii critice ºi dispunerea mãsurilor urgente de remediere a eventualelor
defecþiuni.
2.4 Efectuarea ºi simularea unor manevre de control în vederea verificãrii capacitãþii de funcþionare.
3.1 Aducerea la cunoºtinþã tuturor factorilor interesaþi, prin mass-media, a
prevederilor planurilor judeþene ºi bazinale de apãrare împotriva
inundaþiilor ºi fenomenelor meteorologice periculoase ºi a planurilor de
avertizare-alarmare în caz de accidente la construcþiile hidrotehnice ºi
aplicarea corespunzãtoare a acestora.
3.2 Menþinerea în stare de funcþionare permanentã a sistemului
informaþional-decizional ºi a fluxului specific de date ºi mãrirea frecvenþei
mãsurãtorilor în situaþii critice.
3.3 Utilizarea altor mijloace de avertizare ºi alarmare existente (sirene,
transmisii telefonice, clopotele bisericilor etc.) pentru avertizarea ºi alarmarea populaþiei ºi utilizatorilor în situaþii critice.
3.4 Efectuarea unor exerciþii de simulare pentru verificarea capacitãþii de
rãspuns a unitãþilor teritoriale.
1.1 Menþinerea permanentã a capacitãþii de control ºi intervenþie a
agenþiilor pentru protecþia mediului ºi a institutelor de specialitate în
vederea monitorizãrii ºi acordãrii de asistenþã tehnicã în cazul poluãrilor
accidentale.
1.2 Supravegherea strictã a poluatorilor potenþiali ºi intervenþia rapidã în
caz de poluare, stabilirea mãsurilor tehnice ºi organizatorice necesare ºi
evaluarea planurilor de intervenþie ºi combatere a poluãrilor accidentale
la aceste folosinþe de apã.
1.3 Urmãrirea ºi atenþionarea agenþilor economici privind mãsuri speciale
în vederea prevenirii incidentelor cu impact asupra mediului, cu predilecþie în cazul deþinãtorilor de iazuri de decantare sau alte obiective cu
risc sporit.
2.1 Mãsuri severe, mergând pânã la oprirea unor activitãþi în cazul
poluãrii unor cursuri de apã vulnerabile în condiþii de iarnã ºi secetã
accentuatã.
2.2 Monitorizarea continuã a nivelului de poluare în zonele locuite.
2.3 Intervenþia la agenþii economici în vederea reducerii sau opririi unor
activitãþi în cazul depãºirii concentraþiilor periculoase de poluanþi pentru
sãnãtate.
1.1 Analiza ºi stabilirea prioritãþii proiectelor guvernamentale în domeniul
tehnologiei informaþiei ce urmeazã sã fie finanþate de la bugetul de stat
2001.
1.2 Inventarierea proiectelor comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþionale
existente, a rezultatelor obþinute sau a stadiului de implementare.
1.3 Accelerarea introducerii sistemelor informatice tip Suport de decizie
pentru mãrirea capacitãþii de control ºi prognozã în administraþia publicã Ñ
acþiune repetitivã în colaborare cu toate ministerele.
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XI. Reforma instituþionalã în domeniul
privatizãrii

XII. Investiþii
strãine directe
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Obiectivul

1. Definirea rolului Autoritãþii
pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor
Statului (APAPS) în procesul
de administrare, monitorizare ºi
cofinanþare a programelor de
restructurare în vederea mãririi
atractivitãþii la privatizare
2. Reconsiderarea legislaþiei
privind privatizarea/restructurarea/lichidarea societãþilor
comerciale la care statul are
încã participaþiuni
1. Îmbunãtãþirea cadrului
legislativ ºi instituþional

2. Realizarea de materiale
promoþionale pentru investitorii
strãini
3. Iniþierea de acþiuni de cooperare internaþionalã în domeniu

XIII. Întreprinderi
mici ºi mijlocii

1. Simplificarea ºi
îmbunãtãþirea cadrului legislativ
ºi administrativ

2. Îmbunãtãþirea accesului IMM
la finanþare
3. Îmbunãtãþirea ofertei de servicii pentru IMM în vederea
creºterii performanþelor în afaceri ºi a capacitãþii IMM de a
opera inclusiv pe pieþele
externe
XIV. Ordine publicã 1. Adaptarea legislaþiei în
acord cu situaþia economicã ºi
socialã din România, cu exigenþele legislaþiei internaþionale
ºi a Uniunii Europene în vederea îndeplinirii acquisului comunitar

2. Creºterea eficienþei
cooperãrii dintre Ministerul
de Interne, Ministerul
Administraþiei Publice ºi
Ministerul Justiþiei pentru
prevenirea ºi controlul criminalitãþii

Acþiunea

Perioada

1.1 Elaborarea regulamentului de organizare ºi funcþionare a APAPS
care va fi supus spre aprobare Guvernului României.

trim. I

2.1 Elaborarea unui pachet de observaþii ºi propuneri rezultate din experienþa acumulatã, în sensul îmbunãtãþirii, simplificãrii ºi coerenþei cadrului
legislativ privind privatizarea/restructurarea/lichidarea societãþilor comerciale la care statul deþine încã participaþiuni.

trim. I
ºi în continuare

1.1 Definirea domeniilor strategice pentru atragerea de investiþii strãine.
1.2 Înfiinþarea unui departament în subordinea directã a primului-ministru
(one stop office), care sã permitã accesul facil al investitorilor strãini
importanþi la structurile de decizie guvernamentale.
1.3 Elaborarea de propuneri concrete pentru înlãturarea obstacolelor
întâmpinate de investitorii strãini în România, în special în ceea ce
priveºte legislaþia, contabilitatea, serviciile bancare ºi financiare.
1.4 Inventarierea proiectelor de investiþii strãine aflate în diverse faze de
derulare în România ºi care sunt blocate sau întârziate; propunere de
soluþii.
1.5 Iniþierea unor programe de înfrãþire (twinning) cu instituþii specializate
în atragerea investiþiilor strãine din Uniunea Europeanã.
1.6 Stabilirea unui dialog permanent cu asociaþiile investitorilor strãini
din România.
2.1 Organizarea activitãþii de promovare a investiþiilor strãine prin elaborarea portofoliului de materiale promoþionale ºi de informare.
2.2 Extinderea bazei de informaþii disponibile pe Internet pentru investitorii strãini.
3.1 Reluarea relaþiilor cu instituþiile internaþionale din domeniul atragerii
investiþiilor strãine: Asociaþia Mondialã a Agenþiilor de Promovare a
Investiþiilor Strãine, Asociaþia Agenþiilor de Promovare a Investiþiilor
Strãine din þãrile membre CEFTA, Reþeaua IPANet coordonatã de
MIGA/Banca Mondialã, OPIC ºi altele.
1.1 Elaborarea si aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 133/1999, potrivit O.U.G. nr. 297/2000.
1.2 Promovarea unei propuneri de act normativ pentru indexarea
periodicã a cuantumului amenzilor prevãzute de Legea nr. 133/1999 cu
rata inflaþiei.
1.3 Promovarea unui proiect de act normativ pentru înfiinþarea Fondului
Naþional pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii.
2.1 Lansarea Programului PHARE RO 9809.02 Ñ MARR Fund Ñ
Schema de credite pentru IMM, cu componenta de grant, pentru judeþele
Gorj si Hunedoara.
3.1 Punerea la dispoziþie IMM a listelor cu activele disponibile ale
societãþilor comerciale ºi companiilor naþionale cu capital majoritar de
stat, precum si ale regiilor autonome, în condiþiile Legii nr. 133/1999.

martie
ianuarie

1.1 Iniþierea demersurilor pentru semnarea ºi elaborarea proiectelor de
legi privind ratificarea ºi implementarea în legislaþia internã a convenþiilor
europene privind combaterea corupþiei funcþionarilor publici de relaþii
internaþionale în tranzacþii comerciale ºi a celei referitoare la corupþie în
tranzacþii comerciale internaþionale.
1.2 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului european privind traficul
ilicit pe mare pentru implementarea art. 17 din Convenþia Naþiunilor
Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante ºi substanþe psihotrope,
semnat de România la 19 martie 1998.
2.1 Promovarea la nivel naþional, în cooperare cu Ministerul Justiþiei ºi cu
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, a unor programe ºi acþiuni în scopul prevenirii ºi combaterii consumului ºi traficului ilicit de droguri, a prostituþiei,
proxenetismului ºi traficului de carne vie.
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Obiectivul

3. Restructurarea sistemului
de ordine publicã,
demilitarizarea unor
structuri prin trecerea
serviciilor publice
respective la autoritãþile
publice locale

4. Continuarea ºi dezvoltarea
relaþiilor cu instituþiile similare
din strãinãtate

5. Perfecþionarea legislaþiei
specifice

6. Cãi ºi mijloace de îndeplinire a obiectivelor politicii
externe a României

XV. Apãrare
naþionalã

1. Deblocarea internã a ministerului
2. Profesionalizarea structurilor
militare

3. Perfecþionarea planificãrii
apãrãrii

Acþiunea

3.1 Transformarea aparatului central al Ministerului de Interne, inspectoratelor generale ºi comandamentelor de armã în structuri suple de conducere ºi control, prin elaborarea H.G. privind structura organizatoricã ºi
efectivele Ministerului de Interne.
3.2 Înfiinþarea detaºamentelor de poliþie pentru intervenþie rapidã la toate
inspectoratele judeþene de poliþie.
3.3 Constituirea unui sistem logistic flexibil ºi eficient care sã asigure
rezolvarea problemelor de dotare atât în plan central, cât ºi în plan teritorial, prin elaborarea programelor logistice pentru anul 2001 privind înzestrarea cu armament, muniþie, mijloace de geniu, chimice ºi specifice de
ordine publicã.
4.1 Îndeplinirea mãsurilor prevãzute în Programul naþional anual de
pregãtire a integrãrii în NATO, prin examinarea posibilitãþilor de participare a unor subunitãþi constituite de jandarmi la completarea efectivelor
MSU din cadrul NATOÑSFOR ºi desfãºurarea a 1Ñ3 plutoane în teatrul de operaþiuni din Bosnia ºi Herþegovina, în funcþie de disponibilitatea resurselor materiale ºi financiare necesare pentru îndeplinirea
cerinþelor de performanþã stabilite ºi de obþinerea aprobãrii Parlamentului.
4.2 Mediatizarea în plan internaþional a demersurilor româneºti pentru
racordarea la standardele general acceptate privind forþele ºi serviciile
de ordine publicã.
5.1 Înãsprirea prevederilor legale, în vederea diminuãrii substanþiale a
corupþiei, a fenomenelor de evaziune fiscalã, de contrabandã ºi spãlare
a banilor, implicit a economiei subterane:
Ñ actualizarea acordurilor cu toate statele vecine;
Ñ darea în folosinþã a unui centru de cazare în Bucureºti, cu o capacitate de cazare de 500 de locuri, pentru solicitanþii de azil ºi refugiaþii
aflaþi în dificultate;
Ñ efectuarea demersurilor necesare pentru preluarea unui imobil în zona
de est, pentru înfiinþarea unui centru de cazare ºi proceduri.
6.1 Întãrirea controlului la frontiere, în cadrul participãrii la elaborarea
rãspunsului la chestionarul UE în vederea ridicãrii restricþiilor privind
regimul de vize.
6.2 Asigurarea suplimentãrii, în funcþie de solicitãrile Preºedinþiei OSCE,
a numãrului de ofiþeri trimiºi în misiunile OSCE, pânã la limita de
15 ofiþeri, stabilitã de conducerea MI.
6.3 Continuarea participãrii la formele ºi structurile regionale de cooperare:
Ñ pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea vizitei misiunii de evaluare a
experþilor Pactului de stabilitate Ñ DPPI;
Ñ pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea vizitei misiunilor de evaluare a
experþilor UE.
1.1 Perfecþionarea comunicãrii între conducerea Ministerului Apãrãrii
Naþionale ºi structurile subordonate, precum ºi a schimbului de informaþii
pe orizontalã.
2.1 Adaptarea cadrului normativ la opþiunile Ministerului Apãrãrii
Naþionale privind reforma managementului resurselor umane ale apãrãrii,
prin:
Ñ adoptarea unei hotãrâri a Guvernului privind continuarea programului
de reformã a Armatei României în perioada 2001Ñ2004 ºi prioritãþile
pentru anul 2001;
Ñ modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
Ñ modificarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea ºi alte drepturi ale
personalului militar din instituþiile publice de apãrare naþionalã, precum ºi
acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituþii;
Ñ aprobarea noilor Principii ºi Norme de definire a funcþiilor personalului
profesionalizat din armatã;
3.1 Elaborarea documentelor de planificare a apãrãrii ºi realizarea unei
corelãri realiste între obiectivele ºi resursele disponibile:
Ñ Strategia de securitate naþionalã;
Ñ Carta albã a securitãþii ºi apãrãrii naþionale.
3.2 Implementarea sistemului de planificare integratã a apãrãrii, pentru
asigurarea unei gestionãri mai eficiente a resurselor disponibile, în scopul
îndeplinirii obiectivelor fundamentale ale statului în domeniul securitãþii ºi
apãrãrii naþionale:
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4. Îmbunãtãþirea managementului efortului de integrare euroatlanticã

XVI. Administraþie
publicã

1. Asigurarea necesarului de
combustibili pentru furnizorii ºi
distribuitorii de energie termicã
de interes local

2. Asigurarea capacitãþii de
platã cãtre populaþie ºi unitãþile
bugetare a cheltuielilor de
întreþinere (apã, canalizare,
energie termicã ºi electricã,
salubritate)

3. Redarea funcþionalitãþii normale a sistemelor centralizate
de furnizare a energiei termice
XVII. Sãnãtate

1. Vaccinare-prevenþie; continuarea vaccinãrii antigripale a
populaþiei
2. Acþiuni de iarnã pentru limitarea efectelor secetei;
protecþia unitãþilor sanitare din
zonele cu risc sporit la secetã

3. Dezvoltarea unor servicii
medicale integrate, în scopul
creºterii calitãþii îngrijirilor,
rãspunsului mai eficient la solicitãri, precum ºi realizarea unui
raport cost/eficienþã corespunzãtor

XVIII. Integrare
europeanã

1. Cadrul legislativ de
desfãºurare a activitãþii: constituirea Consiliului Interministerial
pentru Integrare Europeanã

Acþiunea

Ñ trecerea la implementarea ºi evaluarea periodicã a programelor de
constituire, modernizare ºi pregãtire a Forþelor Armatei României, precum
ºi la bugetarea pe bazã de programe.
3.3 Perfecþionarea sistemului de monitorizare, identificare ºi evaluare a
riscurilor ºi ameninþãrilor la adresa securitãþii naþionale.
4.1 Elaborarea obiectivelor Programului Individual de Parteneriat (IPP)
2002.
4.2 Pregãtirea vizitei echipei NATO de evaluare.
4.3 Elaborarea propunerilor pentru Programul de lucru al Parteneriatului
pentru Pace (PWP).
1.1. Urmãrirea livrãrii ritmice de cãtre companiile naþionale implicate a
cantitãþilor necesare de combustibili pentru asigurarea stocurilor minime.
1.2 Acordarea în avans a subvenþiilor de la bugetul de stat ºi bugetele
locale, în condiþiile prevãzute la art. 4 din O.U.G. nr. 162/1999, în vederea achitãrii contravalorii stocurilor necesare de combustibili.
1.3 Acordarea de împrumuturi fãrã dobândã autoritãþilor administraþiei
publice locale sau distribuitorilor de apã caldã ºi cãldurã, în vederea
achitãrii arieratelor acestora cãtre furnizorii de combustibili sau, dupã
caz, de energie termicã ori electricã.
2.1 Anularea în lanþ a penalitãþilor pentru datoriile la cheltuielile de
întreþinere ale populaþiei, unitãþilor bugetare ºi autoritãþilor administraþiei
publice locale cãtre furnizorii ºi/sau distribuitorii de utilitãþi publice, respectiv ale acestor furnizori ºi distribuitori cãtre bugetul de stat ºi bugetele locale.
2.2 Modificarea cuantumului ajutorului bãnesc ºi a limitelor de venituri
în funcþie de care acesta se acordã categoriilor defavorizate ale
populaþiei ale cãror locuinþe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice.
2.3 Analizarea O.U.G. nr. 270/2000 privind unele înlesniri acordate la
plata obligaþiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populaþiei cãtre
asociaþiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000 Ñ martie
2001 ºi eventual modificarea sau suspendarea acesteia.
3.1 Rebranºarea consumatorilor decuplaþi anterior de la sistemele centralizate de distribuþie a apei reci, a apei calde ºi cãldurii ca urmare fie
a solicitãrilor unor consumatori, fie din iniþiativa furnizorilor ºi distribuitorilor de utilitãþi, datoritã incapacitãþii de platã a acestor consumatori.
1.1 Identificarea ºi catagrafierea grupelor de risc ale populaþiei: elevi,
studenþi, deservenþi publici, militari ºi vaccinarea antigripalã cu noile
vaccinuri multitulpini.
2.1 Verificarea ºi monitorizarea sanitarã a captãrilor ºi rezervoarelor de
apã, inclusiv a lacurilor cu apã industrialã.
2.2 Verificarea captãrilor existente ºi a aprovizionãrii cu apã a tuturor
unitãþilor sanitare existente.
2.3 Elaborarea studiului tehnico-economic al execuþiei puþurilor de mare
adâncime (150Ñ180m) pentru aprovizionarea cu apã potabilã a spitalelor
judeþene ºi municipale, precum ºi a unitãþilor strategice din municipiul
Bucureºti.
2.4 Începerea execuþiei puþurilor de mare adâncime la obiectivele sanitare majore, începând cu zonele de risc sporit de secetã.
3.1 Intrarea efectivã în funcþiune a structurilor medicale unice nouînfiinþate Ñ centre medicale judeþene ºi ale municipiului Bucureºti, descentralizarea la nivel teritorial ºi desfiinþarea structurilor intermediare
(servicii ºi secþii medicale ale comandamentelor de armã), având ca
efect degrevarea bugetului MI prin finanþare mixtã ºi de la Casa de
Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi
Autoritãþii Judecãtoreºti, precum ºi creºterea calitãþii actului medical.
3.2 Modificarea O.G. nr. 56/1998 privind înfiinþarea ºi funcþionarea Casei
de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale
ºi Autoritãþii Judecãtoreºti.
1.1 Elaborarea ºi adoptarea proiectului hotãrârii Guvernului privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Interministerial pentru Integrare
Europeanã.

Perioada

martie
februarie
martie
martie-aprilie
ianuarie-martie
ianuarie-martie

ianuarie-martie

ianuarie-martie

ianuarie

ianuarie-martie

februarie

ianuarie-februarie

ianuarie-martie
februarie
ianuarie

februarie
ianuarie

martie

ianuarie
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Perioada

2.1 Elaborarea ºi adoptarea proiectului hotãrârii Guvernului privind organizarea ºi funcþionarea Delegaþiei naþionale.

ianuarie

3.1 Concretizarea Programului de guvernare pe perioada 2001Ñ2004 ºi
prezentarea sa reprezentanþilor CE.
3.2 Organizarea reuniunii cu reprezentanþii CE din cadrul Direcþiei
Generale Extindere ºi Direcþiei Generale Economico-Financiare ale
Comisiei Europene.
4.1 Organizarea reuniunilor periodice ale grupurilor de lucru în vederea
4. Pregãtirea ºi desfãºurarea
negocierilor de aderare; funda- elaborãrii dosarelor de fundamentare si a documentelor de poziþie.
4.2 Avizarea ºi adoptarea de cãtre Guvern a documentelor de poziþie.
mentarea ºi adoptarea documentelor de poziþie pentru
capitolele:
Ñ Libera circulaþie a capitalurilor;
Ñ Pescuit
5. Pregãtirea deschiderii de noi 5.1 Organizarea consultãrilor tehnice cu Comisia Europeanã pentru capitolul ”TransporturiÒ.
capitole de negocieri
5.2 Organizarea consultãrilor tehnice cu Comisia Europeanã pentru capitolul ”Protecþia consumatorilor ºi a sãnãtãþiiÒ.
6.1 Organizarea reuniunilor periodice ale grupurilor de lucru în vederea
6. Continuarea negocierilor
elaborãrii documentelor suplimentare de poziþie ºi a fiºelor de fundamenpentru capitolele deschise în
tare a acestora.
sem. II 2000:
Ñ Politica în domeniul concu- 6.2 Organizarea consultãrilor tehnice cu Comisia Europeanã pentru capitolul ”Culturã ºi politicã în domeniul audiovizualuluiÒ.
renþei;
Ñ Telecomunicaþii ºi tehnolo- 6.3 Avizarea si adoptarea de cãtre Guvern a documentelor suplimentare
de poziþie.
gia informaþiei;
Ñ Cultura ºi politica în domeniul audiovizualului
7.1 Pregãtirea participãrii la conferinþa de aderare.
7. Conferinþa de aderare
RomâniaÑUE
8.1 Organizarea consultãrilor politice ºi tehnice cu omologi din Bulgaria.
8. Schimb de experienþã cu
alte state candidate la aderare
9. Pregãtirea participãrii la dia- 9.1 Organizarea reuniunii de consultãri cu reprezentanþii Comisiei
logul cu UE în domeniul politi- Europene (DG Extindere ºi DG ECFIN).
9.2 Stabilirea cadrului organizatoric, responsabilitãþilor, metodologiei de
cilor economice
elaborare ºi monitorizare a Programului economic de preaderare în colaborare cu Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi cu Ministerul Finanþelor
Publice.
10. Actualizarea documentelor 10.1 Revizuirea structurii, responsabilitãþilor ºi a metodologiei de elabode programare a pregãtirilor de rare ºi monitorizare a documentelor de programare.
10.2 Declanºarea actualizãrii documentelor de programare.
aderare a României la UE
11. Cadrul legislativ de acordare 11.1 Constituirea secretariatului pentru coordonarea naþionalã a Prograa asistenþei financiare neram- mului ISPA.
bursabile. Coordonarea
naþionalã a Programului ISPA
12.1 Elaborarea ºi adoptarea proiectelor de lege pentru ratificarea
12. Asigurarea cofinanþãrii în
memorandumurilor de finanþare.
vederea utilizãrii fondului de
preaderare ISPA
13.1 Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de
13. Asigurarea cofinanþãrii în
finanþare PHARE privind participarea României la programele comunitare
vederea utilizãrii fondurilor de
Leonardo da Vinci II, Socrates II, Youth ºi cel de-al V-lea Programpreaderare PHARE 1999 ºi
cadru în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice Ñ RO.0001.
PHARE 2000
13.2 Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare PHARE privind participarea României la cel de-al V-lea Programcadru în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice Ñ RO.9916.
13.3 Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare PHARE 2000.
14. Programarea ºi evaluarea 14.1 Reuniuni ale grupurilor de lucru sectoriale în vederea pregãtirii
asistenþei financiare nerambur- Comitetului Mixt de Monitorizare:
sabile. Evaluarea programelor Ñ RICOP
de asistenþã financiarã PHARE Ñ Privatizare
Ñ Controlul frontierelor
Ñ Judiciar
Ñ Dezvoltare regionalã
Ñ Administraþie publicã localã

ianuarie

2. Constituirea Delegaþiei
naþionale pentru negocierea
aderãrii României la UE
3. Pregãtirea aderãrii ºi îndeplinirea criteriilor de aderare

ianuarie

februarie
februarie

ianuarie
februarie
februarie

februarie
martie

martie
martie
ianuarie
martie

martie
martie
februarie

ianuarie

martie

martie

martie
ianuarie
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XIX. Politicã externã 1. Exercitarea preºedinþiei în
exerciþiu a OSCE

Perioada

Ñ Protecþia copilului
Ñ Agriculturã
Ñ Mediu
Ñ Energie
14.2 Organizarea reuniunii Comitetului Mixt de Monitorizare.
14.3 Programarea asistenþei financiare PHARE 2001. Definitivarea,
împreunã cu instituþiile beneficiare, a proiectelor PHARE 2001.
1.1 Intervenþii în Consiliul Permanent al OSCE.
1.2 Vizite ale preºedintelui în exerciþiu în capitale ale statelor OSCE.

ianuarie
martie
ianuarie
trim. I ºi în
continuare
ianuarie
ianuarie
trim. I ºi în
continuare
trim. I ºi în
continuare
27-28 martie
trim. I ºi în
continuare

1.3 Reuniunea ºefilor de misiuni OSCE, Bucureºti.
1.4 Reuniunea ministerialã a Troicii OSCE, Bucureºti.
1.5 Turnee în zonele cu misiuni OSCE: Caucaz, Balcani.
1.6 Organizarea de seminarii pe teme OSCE:

2. Integrarea în Uniunea
Europeanã

3. Crearea condiþiilor necesare
invitãrii României ca membrã
cu drepturi depline la NATO

4. Consolidarea Parteneriatului
Strategic Intensificat
cu S.U.A.

XX. Program legislativ

1. Elaborarea, completarea ºi
adoptarea cadrului legislativ

¥ seminar pe dimensiune economicã.
2.1 Ridicarea obligativitãþii vizelor pentru cetãþeni români care circulã în
spaþiul Shengen:
¥ rãspuns la chestionarul Comisiei Europene asupra vizelor;
¥ elaborarea ºi implementarea Planului de acþiune în domeniul vizelor.
3.1 Impulsionarea cooperãrii regionale ºi subregionale în Europa de
Sud-Est, în scopul punerii în valoare a calitãþii României de contribuitor
la securitatea regionalã.
3.2 Continuarea ºi intensificarea relaþiilor de cooperare din cadrul
EAPC/PfP:
¥ organizarea ºi derularea în condiþii optime a activitãþilor desprinse din
cadrul Programului Individual de Parteneriat al României;
¥ îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul Naþional Anual de Pregãtire
pentru Integrare în NATO (PNAPI).
3.3 Intensificarea relaþiilor bilaterale cu statele membre NATO.

trim. I ºi în
continuare
trim. I ºi în
continuare

trim. I ºi în
continuare
trim. I ºi în
continuare
ianuarie
trim. I ºi în
continuare
martie

4.1 Definitivarea ºi promovarea unui plan de acþiune al Parteneriatului.
4.2 Vizita în S.U.A. a ministrului afacerilor externe.
4.3 Restructurarea ºi revigorarea mecanismului de coordonare a
Parteneriatului Strategic.
1.1 Elaborarea ºi supunerea spre aprobare Guvernului a Programului
legislativ pentru perioada 2001Ñ2004.
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