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Măsuri şi acţiuni prioritare  
pentru pregătirea aderării României la Uniunea Europeană 

în perioada decembrie 2003 – decembrie 2004 
 
 

 
Consideraţii generale  

Raportul pe anul 2003 al Comisiei Europene este un document obiectiv care 
surprinde în mod realist evoluţia ascendentă din principalele domenii ale societăţii 
româneşti. Documentul evidenţiază pe de o parte progresele realizate, iar pe de altă 
parte identifică punctele sensibile în care este necesară o concentrare a eforturilor 
Guvernului în perioada următoare. 

Raportul pe anul 2003 confirmă consolidarea tendinţele favorabile 
consemnate în anii anteriori (2001 şi 2002), ceea ce demonstrează aplicarea cu  
consecvenţă de către Guvern a Strategiei de intensificare şi accelerare a pregătirilor 
pentru aderare, conferind astfel credibilitate demersului de integrare în Uniunea 
Europeană. 

Eforturile susţinute din perioada 2001 – 2003 ale actualului Guvern şi ale 
societăţii româneşti în ansamblul său au făcut ca România să recupereze rămânerile 
în urmă şi deficitul de calitate a procesului de pregătire a aderării din perioada 
anterioară. 

România a continuat să avanseze rapid, coerent şi eficient, atât la 
nivelul strategiei de ansamblu, cât şi în profil sectorial în toate domeniile 
pregătirii pentru aderare: politic, economic, al transpunerii şi implementării 
legislaţiei comunitare, al reformei administraţiei publice şi întăririi capacităţii sale 
instituţionale. 

În acest context, autorităţile române salută reafirmarea sprijinului Comisiei 
Europene pentru aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007 şi, în mod 
deosebit, determinarea acesteia de a lansa la începutul anului 2004 discuţiile privind 
cadrul financiar pentru aderarea României şi Bulgariei. 
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De asemenea, considerăm că Raportul Comisiei Europene oferă numeroase 
argumente favorabile în perspectiva deciziilor ce vor fi luate la Consiliul European 
de la Bruxelles, din decembrie 2003, de la care aşteptăm stabilirea unui calendar al 
negocierilor de aderare în anul 2004, care să ducă spre finalizarea acestora sub 
mandatul actualei Comisii Europene. 

 
Măsuri iniţiate de Executiv 

Anul 2004 este esenţial din perspectiva obiectivului de încheiere a 
negocierilor de aderare la toate capitolele de acquis. 

Întrucât Raportul Comisiei Europene constituie un instrument de lucru 
efectiv, la îndemâna Executivului şi a autorităţilor române în general, în perioada de 
după apariţia acestuia a fost elaborat ,,Planul de măsuri prioritare pentru 
pregătirea aderării la Uniunea Europeană în perioada decembrie 2003 – 
decembrie 2004”.  

Acesta este menit să joace rolul unui road-map detaliat propriu al României 
în perioada menţionată şi a fost elaborat pe baza rezultatelor privind îndeplinirea 
angajamentelor asumate de România în Programul de Guvernare pe perioada 2001-
2004, a recomandărilor Comisiei Europene menţionate în Raportul privind 
progresele înregistrate în anul 2003, precum şi a priorităţilor specificate în Foaia de 
parcurs şi în Parteneriatul de Aderare revizuit (ediţia 2003). Au fost avute în vedere, 
de asemenea, angajamentele rezultate din documentele de negociere, aferente 
perioadei de referinţă (decembrie 2003-decembrie 2004). 

Actuala formă a Planului va fi actualizată şi completată după finalizarea 
noului Acord Stand-by cu Fondul Monetar Internaţional. 

Pentru a avea o imagine globală a tuturor măsurilor necesare pentru 
pregătirea aderării, au fost luate în calcul şi documentele programatice proprii ale 
diferitelor sectoare de activitate, respectiv programe sau strategii sectoriale. 

Priorităţile şi măsurile din Plan sunt grupate pe următoarele secţiuni: 
- Îndeplinirea criteriilor politice; 
- Îndeplinirea criteriilor economice; 
- Capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru, structurată pe 

cele 29 de capitole de negociere. 
Pentru a putea realiza o mai bună monitorizare a angajamentelor asumate în 

negociere, precum şi a altor măsuri care contribuie la implementarea acquis-ului 
comunitar, atât din punct de vedere legislativ, cât şi al construcţiei instituţionale, 
structura Planului asigură urmărirea directă a obiectivelor pe segmentele 
prioritare ale procesului de pregătire a aderării. 

Planul defineşte pentru fiecare măsură responsabilităţile instituţionale, termenul 
de realizare, precum şi sursele de finanţare pentru realizarea respectivei măsuri 
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(bugetul naţional, surse extrabugetare, asistenţă nerambursabilă, împrumuturi 
externe, alte surse). 

Pornind de la acest Plan foarte detaliat şi având în vedere aspectele sensibile 
identificate în Raportul anual al Comisiei Europene pe anul 2003, Guvernul 
României a identificat un număr de nouă priorităţi majore pentru procesul 
de pregătire a aderării la Uniunea Europeană în anul 2004: 

- Accelerarea reformei în administraţia publică; 
- Reforma sistemului judiciar; 

- Lupta împotriva corupţiei; 
- Reforma structurală în sectorul energetic; 

- Reducerea arieratelor şi întărirea disciplinei financiare în economie; 

- Îmbunătăţirea mediului de afaceri; 
- Întărirea capacităţii administrative de implementare a acquis-ului 

comunitar în domeniul agriculturii şi protecţiei mediului; 
- Securizarea frontierelor; 

- Întărirea capacităţii administrative de gestionare a fondurilor de pre-
aderare şi pregătirea pentru fondurile structurale şi de coeziune. 

 
1. Accelerarea reformei în administraţia publică 
Reforma administraţiei publice centrale şi locale este unul din criteriile esenţiale de 
evaluare a pregătirilor pentru aderare, statuat ca urmare a Consiliului European de 
la Madrid din anul 1995, în cadrul căruia s-a subliniat necesitatea adoptării 
structurilor administrative pentru a asigura funcţionarea armonioasă, după aderare, 
a politicilor comunitare. 

Realizarea reformei în cadrul administraţiei publice centrale şi locale 
constituie un obiectiv de maximă importanţă în procesul de pregătire pentru 
aderare.  

Un element de bază al reformei în administraţie îl constituie existenţa 
funcţiei publice independente. În perioada următoare trebuie întreprinse eforturi 
suplimentare, atât pentru consolidarea funcţiei publice, cât şi pentru formarea 
corespunzătoare a personalului. 

Pentru implementarea Strategiei de accelerare a reformei administraţiei 
publice, Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice (UCRAP) din 
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a definit deja cadrul general de 
programare, monitorizare şi evaluare, din perspectiva multianuală a acţiunilor de 
modernizare de la nivelul autorităţilor administraţiei publice, fiind necesar ca în anul 
2004 să adopte ghidul de proceduri de lucru pentru grupurile de monitorizare a 
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reformei administraţiei publice din ministere şi judeţe. De asemenea, până în 
luna iunie 2004 se vor organiza sesiuni de lucru specializate cu aceste grupuri de 
monitorizare în vederea implementării cadrului de autoevaluare a funcţiilor publice. 

Pentru întărirea capacităţii instituţionale a UCRAP, se are în vedere ca în 
trimestrul I 2004 să fie suplimentat numărul de personal.  

Pentru continuarea descentralizării serviciilor publice şi consolidarea 
autonomiei locale administrative şi financiare, până în luna iunie 2004 va fi 
adoptată o Strategie naţională privind descentralizarea/deconcentrarea, ca parte a 
Strategiei actualizate privind accelerarea reformei administraţiei publice. 

Vor fi luate măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de gestionare a 
resurselor umane, prin organizarea de reuniuni la nivelul reţelei grupurilor de 
monitorizare a reformei administraţiei publice în vederea conştientizării 
responsabilităţilor ce revin funcţionarilor publici locali în procesul de 
descentralizare. 

De asemenea, se va continua implementarea Legii nr. 326/2001 privind 
serviciile publice de gospodărire comunală, prin organizarea, în anul 2004, a 
unor acţiuni specifice (licenţierea operatorilor aflaţi în sfera de reglementare a 
ANRSC, organizarea centrelor de instruire pentru personalul operatorilor aflaţi în 
sfera de reglementare a ANRSC, adoptarea actelor normative în sfera serviciilor 
publice de gospodărire comunală). 

În ceea ce priveşte profesionalizarea  funcţiei publice, priorităţile se 
concentrează atât pe întărirea capacităţii administrative a Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici prin suplimentarea numărului de personal (acţiune prevăzută 
a se finaliza în luna mai 2004), pe eficientizarea implementării prevederilor legale în 
acest domeniu, completarea cadrului legislativ, creşterea atractivităţii carierei în 
funcţia publică, elaborarea de metodologii-cadru de desfăşurare a programelor de 
training pentru a satisface nevoile crescânde de pregătire profesională, cât şi pe 
întărirea capacităţii administrative a Institutului Naţional de Administraţie. 

Preocupările autorităţilor române pentru utilizarea tehnologiei 
informaţiilor şi comunicaţiilor ca instrument pentru realizarea reformei în 
administraţia publică capătă o tot mai mare consistenţă prin ansamblul de măsuri 
propuse pentru atingerea acestui obiectiv, respectiv: 

- operaţionalizarea sistemului informatic e-Administraţie; 

- redimensionarea structurii informatice a administraţiei publice centrale; 
- elaborarea unei Strategii în acest domeniu; 

- înfiinţarea de structuri informatice la nivelul prefecturilor ş.a. 
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2. Reforma sistemului judiciar 
Reforma sistemului judecătoresc şi consolidarea statutului magistraţilor 

reprezintă o prioritate pentru Guvernul României. Obiectivul principal al reformei 
în justiţie îl reprezintă consolidarea independenţei şi statutului magistratului, 
precum şi asigurarea realizării eficiente a actului de justiţie, de natură a răspunde 
nevoilor cetăţenilor şi a asigura compatibilitatea sistemului judiciar românesc cu 
cele ale statelor membre ale Uniunii Europene. 
 Reforma priveşte în primul rând garantarea independenţei justiţiei, 
măsurile care se au în vedere pentru realizarea acestui obiectiv referindu-se în 
principal la: consolidarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii, întărirea 
rolului acestuia prin introducerea principiului colegialităţii, exercitarea exclusivă a 
unor atribuţii legate de numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie 
a magistraţilor, restrângerea posibilităţii Procurorului General de a introduce recurs 
extraordinar împotriva hotărârilor judecătoreşti în materie penală, creşterea 
autonomiei Institutului Naţional al Magistraturii şi eliminarea posibilităţii numirii de 
judecători sau procurori fără participarea la un examen special. 
,,Imparţialitate”, ,,Eficienţă”, ,,Transparenţă” şi ,,Credibilitate” sunt 
cuvintele-cheie în baza cărora se va acţiona pentru consolidarea independenţei şi 
statutului Justiţiei. 

Reforma sistemului judiciar nu poate avea loc dacă nu este însoţită de o 
îmbunătăţire substanţială a sistemului de recrutare, formare profesională, 
remunerare şi promovare a judecătorilor şi a celorlalte categorii de personal 
specializat. Astfel, pentru luna aprilie 2004 este prevăzută adoptarea Legii privind 
statutul magistraţilor, iar pentru luna septembrie a aceluiaşi an, introducerea unui 
sistem transparent de recrutare şi selecţie a magistraţilor, precum şi introducerea 
unui sistem de promovare a acestora pe criterii obiective, numai prin concurs. 
 Îmbunătăţirea capacităţii administrative a Institutului Naţional al 
Magistraturii şi a Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor în vederea 
creşterii calităţii cursurilor şi programelor de perfecţionare este prevăzută a se 
realiza încă din decembrie acest an. 
 O altă prioritate în acest domeniu o constituie simplificarea şi accelerarea 
procedurilor judiciare, fapt ce se va realiza atât prin înfiinţarea Înaltei Curţi de 
Casaţie, încă din luna decembrie a acestui an, cât şi prin unificarea practicii judiciare 
şi respectarea deplină a principiului fundamental al accesului fiecărui cetăţean la 
instanţa supremă (măsură care se va realiza până la sfârşitul anului 2004). 
 Simplificarea şi accelerarea procedurilor judiciare se va realiza atât prin 
introducerea, încă din luna decembrie 2003 a mijloacelor de rezolvare alternativă a 
litigiilor-medierea, cât şi prin extinderea accesului la asistenţă judiciară gratuită. 
 Capacitatea administrativă a instanţelor va fi îmbunătăţită prin ocuparea 
locurilor vacante, angajarea de judecători pentru secţiile speciale pentru minori, 
îmbunătăţirea infrastructurii tribunalelor, gestionarea cazurilor şi a sistemelor de 
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arhivare prin introducerea IT, generalizarea utilizării sistemului integrat de 
management al dosarelor, reorganizarea unor instanţe, înfiinţarea unor sedii 
secundare acolo unde acest lucru se justifică din punctul de vedere al volumului de 
activitate. 
Toate aceste măsuri sunt prevăzute a se desfăşura pe parcursul anului 2004, unele 
dintre acestea demarând încă din acest an. 
 Formarea continuă a judecătorilor constituie o altă prioritate în cadrul 
reformei sistemului judiciar. Se are în vedere dezvoltarea de programe de 
perfecţionare profesională atât pentru judecători, cât şi pentru celelalte categorii de 
profesiuni juridice: executori judecătoreşti, grefieri, personal din Ministerul Justiţiei. 
 O preocupare constantă o constituie asigurarea resurselor umane şi 
financiare necesare pentru activităţile de formare derulate la nivelul institiţiilor. 
 
3. Lupta împotriva corupţiei 

Prioritatea acordată de Guvern prevenirii şi combaterii corupţiei se reflectă în 
măsurile pe care acesta este hotărât să le ia în perioada imediat următoare, astfel 
încât implementarea acestui set de măsuri prin eforturile conjugate ale tuturor 
instituţiilor cu atribuţii în domeniu, să contribuie la diminuarea acestui fenomen. 
 În primul rând, atenţia se va concentra asupra implementării Programului 
Naţional de Prevenire a Corupţiei şi a Planului Naţional de Acţiune 
împotriva Corupţiei. 
 Parchetul Naţional Anticorupţie a propus şi va aplica un set de măsuri 
pentru creşterea eficienţei investigaţiilor. De asemeni, va fi consolidat cadrul 
instituţional de luptă împotriva corupţiei şi se va asigura funcţionarea eficientă a 
Parchetului Naţional Anticorupţie, atât prin creşterea personalului încadrat în 
această instituţie, cât şi prin perfecţionarea profesională a acestuia. 

Pentru realizarea unei evaluări strategice a naturii şi dimensiunii corupţiei se 
va elabora până în luna iulie 2004 un studiu privind nivelul real şi formele de 
manifestare ale corupţiei în România. Domeniile care vor face obiectul acestui 
studiu sunt: justiţia, administraţia publică, politica şi mediul de afaceri. 
 Pe parcursul anului 2004 se va acţiona pentru eliminarea exclusivităţii 
Ministerului Justiţiei şi Procurorului General de a ordona investigarea averii 
politicienilor sau a funcţionarilor de rang înalt, modificarea legislaţiei privind 
conflictul de interese, creşterea numărului urmăririlor în justiţie finalizate, 
implementarea unui program de educare şi informare a opiniei publice având ca 
obiectiv cunoaşterea măsurilor anticorupţie, descurajarea comiterii faptelor de 
corupţie şi conştientizarea rolului societăţii civile. 

O atenţie deosebită va fi acordată şi continuării punerii în aplicare a 
măsurilor din Programul de Acţiune Împotriva Corupţiei în Administraţia 
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Vamală şi monitorizării respectării Codului de conduită şi disciplină al personalului 
vamal. 
 Vor fi avute în vedere o serie de acţiuni, printre care un rol deosebit îl vor 
avea controalele inopinate, dar şi consolidarea cooperării şi coordonării 
acţiunilor diverselor instituţii cu atribuţii în lupta împotriva corupţiei. 
 
4. Reforma structurală în sectorul energetic 

Reforma structurală reprezintă cheia dezvoltării şi modernizării infrastructurii 
din sectorul energetic, în conformitate cu prevederile Strategiei Naţionale de 
dezvoltare energetică a României pe termen mediu (2001-2004).  

Anul 2004 va marca finalizarea procedurilor de privatizare pentru SNP 
Petrom, Electrica Banat şi Electrica Dobrogea, Distrigaz Nord şi Distrigaz Sud, 
Electrica Oltenia şi Electrica Moldova. 

Aceste privatizări, completate cu o creştere semnificativă a gradului de încasare a 
facturilor emise de Electrica, Termoelectrica, Distrigaz Sud şi Nord vor aduce o 
infuzie de resurse financiare destinate modernizării şi extinderii infrastructurii. 

Se va acţiona, de asemenea, pe tot parcursul anului 2004 pentru ajustarea 
tarifelor la energia termică, electrică şi la gazele naturale, astfel încât să poată 
fi acoperite integral costurile de producţie ale acestora . 

În conformitate cu angajamentele asumate în cadrul negocierilor de aderare, va 
continua şi în anul 2004, începând chiar cu luna ianuarie, liberalizarea progresivă 
a pieţei energiei electrice şi gazelor naturale, atingându-se astfel un grad de 
deschidere a pieţelor de 40%.  

Va fi restructurată Termoelectrica, se vor retrage din exploatare 3 grupuri 
termoelectrice, iar până în luna decembrie 2004 va fi elaborată o strategie de 
reformă în sectorul energiei termice. Totodată va avansa procesul de contorizare 
a energiei termice. 

Vor continua lucrările de reabilitare/retehnologizare şi modernizare a unor 
capacităţi din domeniul termoelectric, hidroelectric, extracţie şi prelucrare în 
minerit. Minele neviabile vor fi închise, dar  se va acorda o atenţie deosebită 
reconversiei profesionale a personalului disponibilizat din sectorul minier. 

Priorităţile din domeniul energetic vizează şi continuarea alinierii la acquis-ul 
comunitar, respectiv al ajutorului de stat în domeniul exploatării 
combustibililor solizi şi al regulilor comune pentru piaţa internă a energiei 
electrice. 

Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare  a stocurilor minime de ţiţei 
şi/sau produse petroliere se va concretiza prin instalarea şi punerea în funcţiune, 
în decembrie 2004, a unui sistem de control şi supraveghere a acestor stocuri. 
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5. Reducerea arieratelor şi întărirea disciplinei financiare 
Guvernul va acorda maximă prioritate întăririi disciplinei financiare. 

Volumul arieratelor va fi monitorizat permanent şi se vor căuta căi de reducere a 
acestora, în vederea încadrării în nivelele ce vor fi convenite prin noul Angajament 
Stand-by cu FMI.  

Întreprinderile care înregistrează arierate mari faţă de buget şi în a căror situaţie 
financiară nu se vor observa îmbunătăţiri vor fi sancţionate, mergându-se până la 
executarea silită a acestora.  

De asemenea, în strânsă corelare, politica salarială în sectorul de stat va fi 
una foarte strictă, propunându-se creşterea cu 9% a fondului salarial brut total al 
întreprinderilor de stat ce vor fi monitorizate în anul 2004.  

În vederea reducerii ratei inflaţiei sub 10% în anul 2004 va fi necesară o 
concentrare mai mare a Băncii Naţionale a României asupra evitării potenţialelor 
derapaje inflaţioniste cauzate de majorarea salariului minim pe economie de la 1 
ianuarie 2004. 

Îmbunătăţirea colectării veniturilor constituie, de asemenea, o prioritate 
pentru Guvern, concretizată atât în perfecţionarea sistemului de declarare a 
obligaţiilor de plată, organizarea şi implementarea sistemului de indicatori de 
performanţă în acest domeniu, reorganizarea activităţii de executare silită, cât şi în 
crearea cadrului metodologic şi procedural în vederea diminuării arieratelor şi a 
altor modalităţi de stingere a creanţelor bugetare. 

Restructurarea sectorului întreprinderilor presupune ca obiectiv prioritar, alături 
de intensificarea procesului de privatizare, restructurarea societăţilor 
comerciale cu capital de stat în scopul îmbunătăţirii performanţelor acestora, 
reducerii pierderilor şi diminuării arieratelor. 

Procesul de ajustare structurală va cuprinde, pe de o parte, modernizarea şi 
dezvoltarea agenţilor economici cu potenţial de competitivitate şi, pe de altă parte, 
reorientarea, redimensionarea, închiderea parţială sau falimentarea unor societăţi de 
producţie fără desfacere la intern sau la export, cu acordarea unei atenţii maxime 
rezolvării problemenlor sociale pe care le implică aceste acţiuni. 

Va fi continuat procesul de privatizare atât pentru întreprinderile mari, 
reprezentative, rămase în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului şi a societăţilor incluse în programul RICOP, cât şi pentru 
cele din sectorul transporturilor şi al agriculturii. 

 
6. Îmbunătăţirea mediului de afaceri 

Îmbunătăţirea mediului de afaceri constituie unul din obiectivele prioritare 
ale Programului de Guvernare şi ale angajamentelor asumate de România faţă de 
organismele financiare internaţionale. 
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Recunoscând rolul fundamental al asigurării unui mediu de afaceri stabil, 
activ şi predictibil, favorabil dezvoltării activităţilor economice pe baze 
concurenţiale şi stimulării atragerii investiţiilor, Guvernul va promova o serie de 
măsuri care să conducă la implementarea integrală a “Planului de acţiuni pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri în România”. 

În acest context, continuarea reformei fiscale constituie unul din 
obiectivele spre care se va concentra atenţia autorităţii competente în vederea 
finalizării unor acţiuni sau iniţierii şi realizării altora. 
 Astfel, se are în vedere adoptarea Codului fiscal, finalizarea Codului de 
Procedură Fiscală ca şi introducerea cotei reduse de TVA (9%) pentru o serie de 
produse şi servicii, reducerea cu 3 puncte procentuale a contribuţiilor pentru 
asigurările sociale, continuarea alinierii legislaţiei naţionale în acest domeniu cu cea 
comunitară. 

Având în vedere că în Planul de acţiuni una din problemele administrative 
identificate este ,,eliminarea întârzierilor privind rambursarea TVA” pe parcursul 
anului 2004, beneficiind şi de asistenţă în cadrul programului Phare se va acţiona 
pentru diminuarea perioadei de rambursare a TVA pentru contribuabilii care 
nu se încadrează în categoria celor cu risc ridicat, pentru întărirea controlului fiscal 
pentru contribuabili cu risc ridicat, ca şi pentru diminuarea ponderii fraudelor de 
rambursare a TVA. 
 Pentru implementarea prevederilor ,,Planului de Management pentru 
Schimbarea Afacerii” va fi derulat şi implementat un proiect cu asistenţă financiară 
olandeză care va consta în adaptarea administraţiei fiscale româneşti la 
standardele europene. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea infrastructurii 
informatice în conformitate cu acest Plan. 
 Utilizarea pe scară cât mai largă a sistemelor electronice pentru 
principalele procese administrative se află, de asemenea, printre priorităţile 
autorităţii române responsabile. 
 În anul 2004 va continua procesul de reducere şi simplificare a 
procedurilor administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării 
comercianţilor, în acest scop modificându-se şi completându-se OUG nr. 
76/2001, îmbunătăţindu-se şi completându-se implicit funcţionarea birourilor 
unice. 
 Pe parcursul anului 2004, Guvernul va continua să analizeze împreună cu 
partenerii sociali efectele implementării Codului Muncii asupra relaţiilor de 
muncă şi să identifice eventualele prevederi ale acestora care influenţează 
flexibilitatea pieţei muncii. 
 Guvernul va aplica în continuare o politica de consolidare a sistemului 
judiciar, principalele direcţii de acţiune în contextul îmbunătăţirii mediului de 
afaceri vizând pregătirea creării tribunalelor specializate în materie comercială, 
îmbunătăţirea legislaţiei şi a procedurilor privind falimentul, reducerea duratei medii 
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de soluţionare a cazurilor de faliment, pregătirea magistraţilor în domeniul dreptului 
comercial. 
 O atenţie deosebită va fi acordată dezvoltării cunoştinţelor privind 
legislaţia comunitară în materie. 

Prin politica de dezvoltare a sectorului IMM, Guvernul vizează 
maximizarea valorificării potenţialului acestora de a contribui la creşterea 
economică durabilă, crearea de noi locuri de muncă, creşterea contribuţiei acestora 
la formarea PIB, majorarea contribuţiei la exportul de produse cu un înalt grad de 
prelucrare, creşterea competitivităţii economiei naţionale. Setul de măsuri propus în 
planul de măsuri şi acţiuni prioritare  va conduce nemijlocit la îmbunătăţirea 
cadrului legislativ şi administrativ pentru dezvoltarea acestui sector. 

În condiţiile în care Guvernul va continua să aplice politicile economice 
stabilite în Programul de Guvernare şi Programul Economic de Preaderare 
se va îmbunătăţi accesul la finanţare al întreprinderilor româneşti, inclusiv al celor 
din sectorul IMM. 

În contextul îmbunătăţirii mediului de afaceri o relevanţă deosebită o 
prezintă îmbunătăţirea capacităţii administrative de aplicare a regulilor din 
domeniul concurenţei şi al controlului ajutorului de stat în vederea creării unui 
mediu concurenţial sănătos şi stimularea activităţii agenţilor economici de pe piaţă. 

Astfel, se va acţiona pentru: implementarea noului cadru instituţional în 
domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, continuarea pregătirii profesionale, 
aplicarea completă a acquis-ului în domeniul ajutorului de stat, creşterea gradului de 
cunoaştere de către agenţii economici a importanţei aplicării politicii concurenţei şi 
ajutorului de stat. 
 
7. Întărirea capacităţii administrative de implementare a acquis-ului în 

domeniul agriculturii şi protecţiei mediului 
A. Considerând agricultura ca ramură prioritară a economiei naţionale 
programul de acţiuni prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană are 
în vedere obiective importante pentru perioada următoare, vizând atât racordarea 
politicii agricole româneşti la Politica Agricolă Comună (PAC), cât şi dezvoltarea 
capacităţii instituţionale a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi 
a instituţiilor subordonate acestuia. 

Va fi aplicată o politică agricolă şi de dezvoltare rurală coerentă şi vor fi 
identificate şi adoptate măsurile orizontale, caracteristice PAC, relevante pentru 
priorităţile de dezvoltare agricolă şi rurală a României. 
 În anul 2004 va fi imprimat un ritm mai rapid procesului de adaptare în ceea 
ce priveşte organizarea comună de piaţă – pentru diversele culturi, 
consolidându-se în special acele structuri organizatorice care vor aplica în mod 
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efectiv prevederile actelor normative de transpunere a acquis-ului comunitar din 
diverse domenii. 
 În domeniul dezvoltării rurale, va fi continuat procesul de acreditare a 
celorlalte măsuri din cadrul Programului SAPARD, astfel încât sumele acordate 
României prin intermediul acestui instrument de pre-aderare să fie absorbite în 
totalitate. 
 Totodată, experienţa acumulată în cadrul gestionării fondurilor SAPARD va 
constitui o bună bază de plecare pentru gestionarea viitoarelor fonduri structurale 
din domeniul agriculturii. 
 În acest context, începând încă din acest an, se va crea cadrul instituţional al 
Sistemului Integrat de Administrare şi Control - elaborarea unei strategii în 
domeniul cadastrului şi continuarea activităţilor de îmbunătăţire, pe această bază, a 
funcţionării pieţei funciare.   

Finalizarea procesului de privatizare şi crearea unei pieţe funcţionale a 
terenurilor sunt elemente care facilitează concentrarea proprietăţii agricole, 
constituindu-se astfel exploataţii agricole viabile şi eficiente. 
 Aplicarea cerinţelor europene referitoare la colectarea datelor contabile de 
gestiune primară prin Reţeaua de Informare Contabilă Agricolă (RICA), 
constituie o altă prioritate a procesului de pregătire a aderării în domeniul 
agriculturii. 
 Publicarea datelor finale ale Recensământului General Agricol va constitui 
un element de accelerare a negocierilor de aderare la acest capitol. 
 Având în vedere că au început negocierile de aderare pentru sectoarele  
sanitar-veterinar şi fitosanitar, măsurile din aceste domenii constituie direcţii 
prioritare de acţiune pentru specialiştii din aceste domenii. Vor fi avute în vedere 
atât măsuri de ordin legislativ, cât mai ales de control efectiv al aplicării prevederilor 
naţionale armonizate cu cele comunitare. 
 Siguranţa alimentară constituie una din priorităţile de bază ale României. 
Va fi avut în vedere, în principal, consolidarea cadrului instituţional, respectiv: 
echiparea laboratoarelor, acreditarea a noi laboratoare pentru încercări ale calităţii 
alimentelor, elaborarea de ghiduri de bune practici de procesare, de laborator şi de 
control, instruirea personalului şi pregătirea administraţiei şi operatorilor din 
sectorul alimentar pentru asigurarea siguranţei alimentare. 
 În acest context se va acorda o atenţie deosebită, pe tot parcursul anului 
2004, capacităţii administrative de implementare a acquis-ului comunitar în 
domeniul supravegherii pieţei, respectiv operaţionalizarea Agenţiei Române 
pentru Siguranţa Alimentară. 
 În perioada următoare, în vederea continuării şi adâncirii  reformei 
structurale din agricultură, vor fi intensificate eforturile pentru definitivarea 
procesului de elaborare a titlurilor de proprietate (iunie 2004), consolidându-se 
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astfel drepturile de proprietate asupra terenurilor şi crearea unor pieţe funciare 
funcţionale. 
 Pentru aducerea la îndeplinire a tuturor priorităţilor identificate în domeniul 
agriculturii este necesară dezvoltarea, în continuare, a capacităţii 
administrative a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. 
 
B. Pornind de la necesitatea unei abordări integrate a politicii de protecţie a 
mediului, priorităţile perioadei decembrie 2003 – decembrie 2004 vizează, în 
principal, crearea unui cadru instituţional corespunzător. 

Astfel, în anul 2004 se va înfiinţa Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului şi vor fi operaţionalizate Agenţiile Regionale de Protecţia 
Mediului. 

Se va acţiona, în acelaşi timp, şi pentru întărirea capacităţii administrative 
a celor 42 Agenţii Judeţene existente. 
 Vor fi clarificate şi bine determinate atribuţiile şi aria de acţiune atât a 
Gărzii de Mediu, cât şi a Agenţiilor pentru Protecţia Mediului. 
 Capacitatea administrativă a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 
Mediului va fi puternic susţinută prin majorarea semnificativă a numărului de 
personal, din iunie 2004, cu 736 posturi. 

În paralel, se va acţiona pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în 
sectorul calităţii aerului, gestionării deşeurilor, calităţii apei, controlului 
poluării industriale şi managementul riscului, chimicalelor şi organismelor 
modificate genetic. Măsurile care vor fi avute în vedere vizează, în principal, 
aplicarea efectivă a prevederilor legislaţiei naţionale armonizate cu acquis-ul 
comunitar şi monitorizarea aplicării acesteia. 

Va fi avută în vedere şi definitivarea cadrului instituţional privind 
conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice, ca şi implementarea 
legislaţiei EURATOM. 
 
8. Securizarea frontierelor 

Controlul frontierelor reprezintă un domeniu deosebit de important căruia i se 
va acorda o atenţie specială. În perioada următoare se va urmări aplicarea unui 
complex de măsuri pentru realizarea unui management integrat al frontierei. 

Până în luna decembrie 2004 se va definitiva procesul de profesionalizare a 
Poliţiei de Frontieră, continuându-se astfel procesul de demilitarizare a Poliţiei 
prin transformarea a 2656 poliţişti de frontieră angajaţi pe bază de contract în 
agenţi de poliţie de frontieră.  
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Se va adopta un plan de acţiune pentru asigurarea pregătirii profesionale a 
funcţionarilor angajaţi în conformitate cu prevederile legii privind statutul 
poliţistului şi se va acţiona pentru realizarea acestuia. 

De asemenea, măsuri prioritare se au în vedere pentru fluidizarea traficului în 
punctele de trecere a frontierei, realizarea unui studiu pentru sistemul integrat de 
observare, supraveghere şi controlul traficului de la Marea Neagră, îmbunătăţirea 
coordonării şi cooperării dintre toate instituţiile cu atribuţii în frontieră. 

Din surse ale bugetului de stat şi ale Programului Phare se vor realiza investiţii 
pentru modernizarea infrastructurii şi echipamentelor din frontiere maritime, 
terestre şi aeriene. 

Dezvoltarea cooperării cu statele vecine, (Ucraina şi Republica Moldova), 
constituie o altă prioritate pentru securizarea frontierelor la orizontul de timp 2004. 

Crearea şi dezvoltarea unor sisteme informatice performante în acest 
domeniu, este de asemenea, o condiţie primordială pentru o gestionare în termeni 
reali a comunicaţiilor în frontiere. 

Alte domenii prioritare sunt constituite din: îmbunătăţirea infrastructurii în 
frontiere, separarea fluxurilor de pasageri, respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală şi limitarea traficului de mărfuri contrafăcute, stabilirea de conexiuni 
directe necesare cooperării bilaterale cu statele vecine. 

Un loc important în cadrul priorităţilor privind securizarea frontierelor îl ocupă 
pregătirea pentru aplicarea Acordurilor Schengen. Astfel, în luna martie 2004 
va fi propusă modificarea Planului de Acţiune Schengen, iar după aprobare, 
începând cu luna aprilie 2004 va începe implementarea noului Plan. 
 
9. Întărirea capacităţii administrative de gestionare a fondurilor de pre-

aderare şi pregătirea pentru fondurile structurale şi de coeziune 
  Întărirea capacităţii administrative de gestionare a fondurilor nerambursabile 

acordate României de către uniunea Europeană este una din priorităţile majore ale 
Guvernului României. 

  Ştiut fiind faptul că volumul fondurilor este în directă legătură cu capacitatea 
de absorbţie a acestora, autorităţile române responsabile de această problemă au 
făcut şi fac în continuare eforturi pentru a mări capacitatea de absorbţie şi pentru a 
crea condiţiile unei gestiuni corecte şi eficiente a acestor fonduri. 

  În prezent, priorităţile vizează două aspecte: 

- pregătirea pentru trecerea la ,,Sistemul Extins de Implementare 
Descentralizată” (EDIS); 

- Constituirea şi dezvoltarea structurilor şi a capacităţii de a gestiona 
fondurile structurale şi de coeziune. 
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 Astfel, priorităţile în acest domeniu au în vedere, pentru luna iunie a anului 
2004, finalizarea etapei a II-a a trecerii la EDIS, iar pentru luna noiembrie 2004, 
a etapei a III-a. 

Atât pentru finalizarea etapei a II-a, cât şi a celei de-a III-a pentru trecerea la 
EDIS, autorităţile române au convenit împreună cu reprezentanţii Comisiei 
Europene un calendar precis pentru reducerea discrepanţelor şi pentru construirea 
unui sistem solid de proceduri, manuale, ghiduri care constituie fundamentul unui 
management modern şi efectiv al fondurilor. 

Până la data aderării, România trebuie să dispună de instituţii deplin funcţionale 
pentru absorbţia fondurilor comunitare. 

Având în vedere că documentul pe baza căruia România va negocia Cadrul de 
Sprijin Comunitar îl constituie Planul Naţional de Dezvoltare, o prioritate centrală a 
etapei imediat următoare (decembrie 2003) este adoptarea Planului Naţional de 
Dezvoltare a României pe perioada 2004-2006. 

Priorităţile şi domeniile de intervenţie identificate în acest Plan constituie 
premisele elaborării documentului similar pentru perioada 2007-2013 şi vor deveni 
Programe operaţionale pe baza cărora se va obţine suportul financiar prin 
intermediul fondurilor structurale şi de coeziune. 

Plecând de la premisa că în anul 2005 toate structurile de gestionare a fondurilor 
structurale trebuie să fie deplin funcţionale, în anul 2004 priorităţile se concentrează 
pe pregătirea operaţionalizării Autorităţilor de Management, astfel: 

- Ministerul Integrării Europene pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, 
Programul operaţional Regional, Fondul de coeziune şi iniţiativa 
INTERREG; 

- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru Programul 
Operaţional Sectorial privind dezvoltarea resurselor umane şi iniţiativa 
EQUAL; 

- Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pentru Programul 
Operaţional Sectorial în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale şi 
pescuitului precum şi pentru Fondul de coeziune în domeniul mediului 
înconjurător; 

- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru Programul 
Operaţional Sectorial în domeniul infrastructurilor de transport, mediu şi 
energie şi pentru Fondul de coeziune în domeniul transporturilor; 

- Ministerul Economiei şi Comerţului pentru Programul Operaţional 
Sectorial în domeniul creşterii competitivităţii sectorului productiv. 

Se va avea în vedere şi îmbunătăţirea pregătirii tehnice a proiectelor, în 
special în domeniul infrastructurii, cât şi implementarea unui sistem informatic 
unitar pentru culegerea, actualizarea şi procesarea datelor atât pentru fondurile de 
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pre-aderare (Phare-CES), cât şi pentru pregătirea sistemului Instrumentelor 
Structurale. 
 Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea controlului şi auditului 
financiar al Curţii de Conturi, implementarea corectă a prevederilor privind 
tratamentul iregularităţilor, protejarea intereselor financiare ale Comunităţii 
Europene, controlul şi recuperarea fondurilor comunitare şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente, perfecţionarea procedurilor de lucru privind managementul 
fondurilor comunitare. 
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 Accelerarea reformei în administraţia publică 
 
 

Prioritate/ 
 măsură*   

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare** 

• Implementarea Strategiei de accelerare a reformei administraţiei 
publice 

   

- Dezvoltarea capacităţii instituţionale a UCRAP prin angajarea de 
personal suplimentar in cadrul echipei UCRAP  

MAI Martie/ 
2004 

Buget de stat 

- Adoptarea ghidului de proceduri de lucru pentru grupurile de 
monitorizare a reformei administraţiei publice de la nivelul 
ministerelor şi judeţelor 

MAI Iunie / 
 2004 

Buget de stat 

- Organizarea unor sesiuni de lucru specializate cu grupurile de 
monitorizare în vederea implementării CAF (cadru de 
autoevaluare a modului de funcţionare a autorităţilor 
administraţiei publice) 

MAI Iunie /  
2004 

Buget de stat 

• Descentralizarea serviciilor publice si consolidarea autonomiei 
locale administrative şi financiare 

   

- Adoptarea unei strategii naţionale privind descentralizarea / 
deconcentrarea, ca parte a Strategiei actualizate privind 
accelerarea reformei administraţiei publice  

MAI Iunie/ 
 2004 

Program Phare 

- Măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de gestionare a resurselor 
umane la nivelul funcţionarilor publici locali: 
- Organizarea de reuniuni la nivelul reţelei grupurilor de 

monitorizare a reformei administraţiei publice în vederea 
conştientizării responsabilităţilor ce revin funcţionarilor 
publici locali în procesul de descentralizare 

 
 

MAI 
 
 
 

 
 

Septembrie/ 
2004 

 
 

 
 

Buget de stat 

                                                 
* Priorităţile şi măsurile din prezentul document vor fi actualizate şi completate după finalizarea noului Acord Stand-by cu Fondul Monetar Internaţional.  
** Notă: Au fost luate în considerare doar măsurile scadente în anul 2004, întrucât măsurile aferente lunii decembrie 2003 au deja finanţarea asigurată; în cazul măsurilor care  nu 
au  precizate sursele de finanţare, costurile aferente realizării acestora constituie cheltuieli curente de funcţionare ale instituţiilor responsabile. 
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Prioritate/ 
 măsură*   

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare** 

- Implementarea Legii 326/2001 privind serviciile publice de 
gospodărire comunală prin: 

   

- adoptarea actelor normative incidente în sfera serviciilor 
publice de gospodărie comunală 

ANRSC Iunie / 
 2004 

 

- licenţierea operatorilor aflaţi în sfera de reglementare a 
ANRSC 

ANRSC Aprilie / 
 2004 

 

- organizarea cursurilor de instruire pentru pregătirea 
profesională a personalului operatorilor aflaţi în sfera de 
reglementare a ANRSC 

ANRSC August / 
 2004 

Surse extrabugetare 

• Profesionalizarea funcţiei publice    

- Întărirea capacităţii administrative a Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici în vederea realizării competenţelor stabilite de 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu 
modificările şi completările ulterioare prin: 

   

- suplimentarea substanţială a numărului de posturi din cadrul 
Agenţiei 

ANFP Mai / 
2004 

Buget de stat 

- Eficientizarea implementării prevederilor legale în domeniul 
funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, prin  

   

- elaborarea manualelor de proceduri, în domeniul recrutării şi 
evaluării funcţionarilor publici 

ANFP Septembrie/ 
2004 

Program Phare 

- Completarea cadrului legislativ în domeniul funcţiei publice şi al 
funcţionarilor publici prin: 

 Decembrie/ 
2004 

 

- Adoptarea metodologiei cadru privind întocmirea planului de 
ocupare a funcţiilor publice 

ANFP Iulie /  
2004 

Program Phare, Buget de stat 

- Adoptarea proiectului actului normativ privind dosarul 
profesional al funcţionarilor publici 

ANFP Martie / 
2004 

 
 

Buget de stat 

- Creşterea atractivităţii carierei în funcţia publică şi măsuri de 
stopare a fluctuaţiei la nivelul funcţionarilor publici locali prin: 

INA   
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Prioritate/ 
 măsură*   

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare** 

- Stabilirea unui sistem unitar de salarizare a funcţionarilor 
publici, motivant şi transparent: 

ANFP Iunie / 
 2004 

Program Phare 

- Crearea de standarde unitare privind procesul de formare 
continuă a funcţionarilor publici 

  Buget de stat 

- Diversificarea programelor de formare INA Iulie / 
2004 

Buget de stat 

- Elaborarea unei metodologii cadru de desfăşurare a 
programelor de training 

INA Septembrie/ 
2004 

Buget de stat 

- Măsuri pentru asigurarea resurselor necesare Institutului Naţional 
de Administraţie pentru a satisface cererile considerabile de 
instruire ale personalului din administraţia publică: 

 
 

 

 
 

 

 

- Elaborarea de proiecte cu finanţare externă INA Septembrie/ 
2004 

Buget de stat 

- Alocarea de la bugetul de stat a unor sume suplimentare MAI, INA Iulie / 
2004 

Buget de stat 

- Stabilirea de parteneriate cu alte instituţii similare din ţară şi 
străinătate 

INA Octombrie / 
2004 

Buget de stat 

- Extinderea etapizată a reţelei  de pregătire a funcţionarilor 
publici 

 

INA Septembrie/ 
2004 

Buget de stat 

• Utilizarea domeniului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 
(TIC) ca instrument semnificativ pentru realizarea reformei în 
administraţia publică 

   

- Promovarea unui proiect de act normativ pentru operaţionalizarea 
sistemului informatic e-administraţie. 

MAI Februarie/ 
2004 

Buget de stat 

- Redimensionarea structurii informatice de informatizare a 
administraţiei publice centrale 

MAI Decembrie/ 
2004 

Buget de stat 

- Întocmirea documentului Strategia Ministerului Administraţiei şi 
Internelor  în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 
prin completarea documentului similar întocmit pentru fostul 

MAI Ianuarie / 

2004 

Buget de stat 
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Prioritate/ 
 măsură*   

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare** 

Minister de Interne, cu capitole dedicate administraţiei publice 
centrale 

- Înfiinţarea de structuri TIC în cadrul prefecturilor MAI Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Demararea acţiunii de includere a prefecturilor în reţeaua de 
comunicaţii voce-date a MAI 

MAI Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Operaţionalizarea sistemului e-administraţie MAI Decembrie / 
2004 

Buget de stat 
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 Reforma sistemului judiciar 
 
 

Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Garantarea independenţei justiţiei pentru a se elimina influenţa 
politică asupra sistemului judiciar: 

   

- Consolidarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) 
ca principal garant al independenţei justiţiei   

   

- Adoptarea Legii de organizare a CSM MJ Septembrie / 
2004 

 

- Punerea în aplicare a noilor dispoziţii constituţionale 
referitoare la selecţia membrilor CSM 

MJ Decembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Crearea unui aparat propriu pentru CSM prin adoptarea de 
măsuri administrative pentru asigurarea sediului, dotărilor 
aferente şi a personalului 

MJ, CSM Decembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Întărirea rolului CSM prin amendamente aduse Legii nr. 92/1992 
pentru organizarea judecătorească care vor prevedea introducerea 
principiului colegialităţii  

MJ Decembrie / 
2003  

 

- Trecerea în competenţa exclusivă a CSM–ului a atribuţiilor legate 
de numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a 
magistraţilor 

MJ Septembrie / 
2004 

  

- Restrângerea posibilităţii Procurorului General de a introduce 
recurs extraordinar împotriva hotărârilor judecătoreşti în materie 
penală 

MJ Decembrie / 
2004 

  

- Creşterea autonomiei INM şi eliminarea posibilităţii numirii de 
judecători sau procurori fără participarea la un examen special – 
amendamentele la Legea 92/1992 vor prevedea intrarea în 
magistratură numai prin susţinerea unui concurs 

MJ Decembrie / 
2003 

  

• Îmbunătăţirea sistemului de recrutare, formare profesională, 
remunerare şi promovare a judecătorilor şi a celorlalte categorii de 
personal specializat: 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Adoptarea Legii privind statutul magistraţilor, care garantează 
formarea unui corp de magistraţi de carieră  

MJ Aprilie / 
2004 

  

- Introducerea unui sistem transparent de recrutare şi selecţie a 
magistraţilor, exclusiv pe bază de concurs şi cu efectuarea unui 
stagiu la INM 

MJ Septembrie / 
2004 

  

- Promovarea magistraţilor pe criterii obiective, numai prin concurs MJ Septembrie / 
2004 

  

- Introducerea în statutul magistraţilor a unor proceduri legale 
transparente pentru înlocuirea şi sancţionarea judecătorilor pentru 
nereguli prin adoptarea actelor normative necesare 

MJ Decembrie / 
2003 

 

- Continua îmbunătăţire a capacităţii Institutului Naţional al 
Magistraturii şi al Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a 
Grefierilor de a oferi atât cursuri de formare iniţială cât şi 
programe de perfecţionare 

MJ Decembrie / 
2003 

 

• Simplificarea şi accelerarea procedurilor judiciare pentru a se evita 
supraaglomerarea curţilor cu consecinţe negative asupra calităţii 
actului de justiţie: 

   

- Înfiinţarea Înaltei Curţi de Casaţie în scopul reducerii numărului 
de cazuri înaintate Curţii Supreme  

MJ Decembrie / 
2003 

 

- Unificarea practicii judiciare şi respectarea deplină a principiului 
fundamental al accesului fiecărui cetăţean la instanţa supremă prin 
funcţionarea eficientă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

MJ Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Introducerea mijloacelor de rezolvare alternativă a litigiilor  MJ Decembrie / 
2003 

Buget de stat, Program Phare 

- Extinderea accesului la asistenţă juridică gratuită şi susţinerea 
financiară a măsurilor de aplicare practică   

MJ Decembrie / 
2003 

 

Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de 
judecători pentru a se micşora numărul mediu de dosare per judecător  
 

MJ Semestrial 
în 2004 

Buget de stat 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Angajarea a 50 de noi judecători pentru secţiile speciale de minori  MJ Decembrie / 
2003 

 

- Dezvoltarea capacităţii administrative a secţiilor speciale de 
minori prin implementarea proiectului Phare 2003 - Justiţia pentru 
minori 

   

- Demararea activităţilor de pregătire pentru judecători MJ Decembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Aplicarea de programe de îmbunătăţire a infrastructurii 
tribunalelor din anumite regiuni, în special din Bucureşti 

MJ Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Consolidarea capacităţii administrative a secţiilor comerciale ale 
tribunalelor şi curţilor de apel Timişoara, Cluj, Bucureşti 

MJ Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Semestrul I  MJ Iulie /2004 Program Phare 
- Semestrul II MJ Decembrie 

/2004 
Program Phare 

- Modernizarea gestionării cazurilor şi a sistemelor de arhivare prin 
introducerea IT în toate instanţele  şi introducerea alocării 
informatizate a cazurilor 

MJ Decembrie / 
2003 

 

- Generalizarea utilizării sistemului integrat de management al 
dosarelor  

MJ Decembrie / 
2004 

Buget de stat,  Program Phare 

- Continuarea cablării structurate a instanţelor care nu au beneficiat 
de asistenţă Phare şi dotarea cu tehnică de calcul 

MJ Decembrie 
/ 2004 

Buget de stat 

- Reorganizarea instanţelor cu volum mic de activitate şi 
desfiinţarea sau comasarea unor instanţe 

MJ Decembrie / 
2003  

 

- Evaluarea necesităţii înfiinţării de sedii secundare la nivelul 
instanţelor cu volum mare de activitate 

MJ Decembrie / 
2003 

 

• Aplicarea unei politici clare privind formarea continuă a judecătorilor 
şi procurorilor: 

   

- Stabilirea unui plan de acţiune definitiv care să prevadă resurse 
umane şi financiare suficiente pentru implementarea efectivă a 
acestei politici de formare continuă 

MJ Martie / 
2004 

  

- Concentrarea activităţilor de formare destinate judecătorilor şi MJ Iulie / 2004 Buget de stat, Program Phare 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

procurorilor pe dezvoltarea unor abilităţi practice şi a eticii 
profesionale 

 
- Mărirea numărului de cursuri specializate pe probleme cum ar fi 

criminalitatea economică, spălarea banilor şi lupta împotriva 
corupţiei 

MJ Iulie / 2004 Buget de stat 

- Derularea de programe de pregătire a magistraţilor şi grefierilor în 
noile materii ale dreptului naţional şi în drept comunitar, şi în 
special în domenii ca  infracţiunile economice, spălarea banilor, 
lupta împotriva corupţiei  

MJ Decembrie / 
2003 

 

- Dezvoltarea de programe de formare pentru alte categorii de 
profesiuni juridice:  executori judecătoreşti, grefieri şi personalul 
Ministerului Justiţiei  

MJ Decembrie / 
2003 

 

- Dezvoltarea de programe de formare continuă pentru grefieri  MJ Trimestrial 
în 2004 

Buget de stat 

- Organizarea de programe de pregătire a magistraţilor şi a 
grefierilor pentru utilizarea sistemului integrat de management al 
dosarelor  

MJ Trimestrial 
în 2004 

Buget de stat 

- Continua îmbunătăţire a capacităţii Institutului Naţional al 
Magistraturii şi a Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a 
Grefierilor de a oferi atât cursuri formare iniţială cât şi programe 
de perfecţionare, în primul rând prin asigurarea resurselor umane 
şi financiare necesare pentru activităţile de formare ale acestor 
instituţii 

MJ Decembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Asigurarea resurselor umane şi financiare necesare pentru 
activităţile de formare ale instituţiilor 

MJ Septembrie / 
2004 

Buget de stat 
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 Lupta împotriva corupţiei 
 

 
Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Implementarea Programului Naţional de Prevenire a Corupţiei şi a 
Planului Naţional de Acţiune împotriva Corupţiei 

   

- Stabilirea de măsuri de creştere a eficienţei investigaţiilor PNA Iunie / 2004 Buget de stat 
- Aplicarea de măsuri de creştere a eficienţei investigaţiilor PNA Decembrie / 

2004 
Buget de stat, program Phare, asistenţă 

bilaterală Anglia 
• Consolidarea cadrului instituţional în lupta împotriva corupţiei şi 

asigurarea funcţionării eficiente a Parchetului Naţional Anticorupţie 
   

- Ocuparea posturilor vacante cu personal încadrat pe o perioadă 
nedeterminată 

PNA Decembrie / 
2003 

 

- Acţiuni de pregătire a personalului specializat în lupta împotriva 
corupţiei  

PNA Decembrie / 
2003 

 

- Perfecţionarea pregătirii magistraţilor în combaterea corupţiei  MJ Decembrie / 
2003 

 

• Reducerea nivelului perceput al corupţiei     
- Realizarea unei evaluări strategice a naturii şi dimensiunilor 

corupţiei - elaborarea unui studiu privind nivelul real şi formele 
de manifestare ale corupţiei în România. Domenii prioritare: 
justiţie, administraţie publică, politică, mediu de afaceri 

MJ, INC 
(Institutul 

Naţional de 
Criminologie)

Iulie / 2004 Buget de stat 

- Introducerea în Programul Naţional pentru Prevenirea Corupţiei 
de modificări în sensul tratării problemelor privind corupţia la 
nivel politic şi a legăturilor dintre corupţie şi criminalitatea 
organizată 

MJ, PNA, 
toate 

instituţiile 
responsabile 
potrivit Legii 
nr. 161/2003 
şi 115/1996 

Septembrie / 
2004 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Eliminarea exclusivităţii Ministerului Justiţiei şi Procurorului 
General de a ordona investigarea averii politicienilor sau a 
funcţionarilor de rang înalt 

MJ, MP, 
PNA 

Decembrie / 
2004 

 

- Adoptarea de modificări în legislaţia privind conflictul de 
interese 

MJ Decembrie / 
2004 

 

- Creşterea numărului urmăririlor în justiţie finalizate în special a 
cazurilor de corupţie la nivel înalt 

PNA Decembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Îmbunătăţirea rezultatelor ca urmare a aplicării cu consecvenţă a 
prevederilor din legislaţia anticorupţie  

PNA Decembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Implementarea unui program de educare şi informare a opiniei 
publice având ca obiectiv cunoaşterea măsurilor anticorupţie, 
descurajarea comiterii faptelor de corupţie şi conştientizarea 
rolului societăţii civile 

PNA, MJ, 
PICCJ, ASG, 
MAI, MECT 

Iulie / 2004 Buget de stat 

• Continuarea punerii în aplicare a măsurilor din Programul de 
Acţiune Împotriva Corupţiei în Administraţia Vamală şi 
monitorizarea respectării Codului de conduită şi disciplină al 
personalului vamal şi sancţionarea abaterilor 

   

- Consolidarea cooperării şi coordonarea participării la acţiuni 
comune de luptă şi prevenire a corupţiei şi a criminalităţii 
organizate 

MJ, MP, 
MAI, ANV 

Decembrie / 
2003 

 

- Realizarea şi implementarea interfeţelor de comunicare între 
instituţiile statului  

MJ, MP, 
MAI, ANV 

Decembrie / 
2003 

 

- Desfăşurarea de controale inopinate ANV Trimestrial 
în 2004 

Buget de stat 
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       Reforma structurală în sectorul energetic 

 
 

 
Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Finalizarea procedurilor de privatizare a SNP Petrom MEC Martie /  
2004 

 

• Finalizarea  procedurii de privatizare pentru Electrica Banat şi 
Electrica Dobrogea 

MEC, 
Electrica 

Martie / 
 2004 

 

• Finalizarea procedurii de privatizare pentru Electrica Oltenia şi 
Electrica Moldova 

MEC, 
Electrica 

Septembrie /  
2004 

 

• Finalizarea procedurilor de privatizare pentru Distrigaz Nord şi 
Distrigaz Sud 

MEC Martie /  
2004 

 

• Asigurarea unui grad ridicat de încasare a facturilor emise de 
Electrica (se va detalia după finalizarea noului Acord cu FMI) 

MEC, 
Electrica 

Permanent    

• Asigurarea unui grad ridicat de încasare a facturilor emise de 
Termoelectrica (se va detalia după finalizarea noului Acord cu 
FMI) 

MEC, 
Termoelectrica

Permanent    

• Asigurarea unui grad ridicat de încasare a facturilor emise de 
Distrigaz Sud şi Distrigaz Nord (se va detalia după finalizarea 
noului Acord cu FMI) 

MEC, 
Distrigaz 

Permanent    

• Continuarea acţiunilor de debranşare a consumatorilor rău-platnici 
in vederea îmbunătăţirii ratelor de încasare a facturilor 

MEC Permanent    

• Ajustarea tarifelor la energie electrică în vederea acoperirii 
costurilor (se va detalia după finalizarea noului Acord cu FMI): 

   

- Elaborarea metodologiei de tarifare de tip „rate of return” 
pentru asigurarea unei rate corespunzătoare de recuperare a 
investiţiilor 

ANRE Aprilie / 
2004 

Surse extrabugetare 

- Implementarea metodologiei de tarifare de tip „rate of return”  ANRE Septembrie / 
2004 

Surse extrabugetare 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Evaluarea costurilor de mediu în vederea includerii acestora în 
cadrul tarifelor la energia electrică 

ANRE Martie /  
2004 

Surse extrabugetare 

- Implementarea şi definirea etapelor de internalizare a costurilor 
de mediu 

ANRE Decembrie / 
2004 

Surse extrabugetare 

• Ajustarea tarifelor la energie termică în vederea acoperirii costurilor 
(se va detalia după finalizarea noului Acord cu FMI) 

ANRSC Decembrie / 
2004 

Surse extrabugetare 

• Ajustarea tarifelor la gaze naturale (se va detalia după finalizarea 
noului Acord cu FMI) 

MEC, 
ANRGN 

Decembrie / 
2004   

 

• Revizuirea metodologiei de tarifare pentru gaze naturale, în vederea 
trecerii la metodologiile de tip „price cap” şi „revenue cap”: 

   

- Finalizarea noilor metodologii de tarifare ANRGN Decembrie / 
2003 

Program Phare 

- Pregătirea personalului ANRGN si operatorilor din sistem 
privind utilizarea noilor metodologii de calcul a tarifarelor 

ANRGN Martie /  
2004 

Program Phare 

- Organizarea de către operatorii din sistem a bazelor de date 
privind repartizarea costurilor pe activitati si la distribuitorii 
suplimentari pe categorii de consumatori 

ANRGN Aprilie /  
2004 

Program Phare 

- Elaborarea metodelor de calcul pe fiecare activitate 
reglementata in parte 

ANRGN Iulie / 
2004 

Program Phare 

- Efectuarea de simulări privind nivelul tarifelor si a preturilor 
finale reglementate pe categorii de consumatori 

ANRGN Octombrie / 
2004 

Program Phare 

- Analize de senzitivitate si de impact asupra consumatorilor ANRGN Decembrie / 
2004   

Program Phare 

• Continuarea liberalizării progresive a pieţei energiei electrice şi 
gazelor naturale, conform calendarului prevăzut în Foaia de parcurs 
pentru sectorul energetic: 

   

- Atingerea unui grad de deschidere de 40% a pieţei energiei 
electrice  

MEC, ANRE Ianuarie / 
2004 

 

- Atingerea unui grad de deschidere de 40% a pieţei gazelor 
naturale 

MEC, 
ANRGN 

Ianuarie / 
2004 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Continuarea restructurării producătorului Termoelectrica, mai ales 
din punct de vedere al competitivităţii costurilor de producţie şi al 
managementului  

MEC Decembrie / 
2003   

 

• Retragerea din exploatare a 3 grupuri termoelectrice MEC, 
Termoelectrica

Decembrie / 
2004   

Buget de stat, surse extrabugetare 

• Adoptarea unei strategii de reformă a sectorului energiei termice MAI Iunie / 2004  
• Urmărirea măsurilor adoptate la nivel local pentru reabilitarea 

retelelor de incalzire urbana si introducerea sistemelor de 
contorizare la nivel de bransament, reglaj si control individual al 
consumului 

MAI Decembrie / 
2003   

 

• Avansarea procesului de contorizare a energiei termice MEC, 
ANRSC 

Permanent Buget de stat, Program Phare, 
Împrumut extern BEI 

• Continuarea lucrărilor de reabilitare/retehnologizare si investiţii in 
domeniul termo si hidroenergetic 

   

- Reabilitarea Grupului 4 si continuarea reabilitării Grupului 5 al 
Centralei Termoelectrice Turceni 

MEC, 
Termoelectrica

Decembrie / 
2003   

 

- Contractarea lucrărilor de reabilitare a Grupului 1 şi continuarea 
reabilitării Grupului 3 al Centralei Termoelectrice Mintia – 
Deva 

MEC, 
Termoelectrica

Decembrie /  
2003   

 

• Continuarea modernizării si retehnologizării capacităţilor de 
extracţie si prelucrare: 

   

- Retehnologizarea minelor Paroseni si Vulcani si a Preparaţiei de 
cărbune Coroiesti 

MEC Decembrie / 
2003   

 

• Implementarea programului de închidere şi conservare a minelor 
neviabile: 

   

- Închiderea, în cursul anului 2004, a 6 mine de cărbune MEC Până în 
Decembrie / 

2004 

Buget de stat 

- Întocmirea studiului privind refacerea mediului afectat de 
activitatea preparaţiei Lupeni 

MEC Mai / 2004   Buget de stat 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Procurarea echipamentelor pentru o staţie de epurare şi tratare a 
apei menajere şi a apei de mine la 3 obiective miniere 

MEC Decembrie / 
2004   

Surse extrabugetare 

• Continuarea susţinerii programelor sociale de reabilitare 
profesionala a personalului disponibilizat datorită restrângerii 
activităţii in sectorul minier 

   

- Demararea schemei de dezvoltare sociala (SDS) cu  Banca 
Mondiala pentru reabilitarea utilităţilor din principalele zone 
miniere afectate de restructurare 

MEC Aprilie / 
2004 

Împrumuturi externe Banca 
Mondială 

• Preluarea acquis-ului în domeniul ajutorului de stat în ceea ce 
priveşte exploatarea combustibililor solizi 

CC Septembrie / 
2004 

 

• Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare a stocurilor minime de 
ţiţei sau/şi produse petroliere 

   

- Proiectarea unui sistem de control si supraveghere a stocurilor 
minime de titei si/sau produse petroliere 

MEC Aprilie /  
2004 

Program Phare 

- Achiziţionarea echipamentelor   MEC August /  
2004 

Program Phare 

- Instalarea si punerea in funcţiune a unui sistem de control si 
supraveghere a stocurilor minime de ţiţei si/sau produse 
petroliere 

MEC Noiembrie / 
2004 

Program Phare 

- Elaborarea programului de instruire a personalului implicat in 
activitatea de monitorizare a stocurilor minime de ţiţei si/sau 
produse petroliere 

MEC Aprilie /  
2004 

Program Phare 

- Implementarea programului de instruire a personalului implicat 
in activitatea de monitorizare a stocurilor minime de ţiţei si/sau 
produse petroliere. 

MEC Decembrie / 
2004 

Program Phare 

• Transpunerea directivei 2003/54/EC privind regulile comune pentru 
piaţa internă a energiei electrice, conform calendarului prevăzut de 
acquis  

   

- Adoptarea actului normativ privind informarea de către 
furnizori a consumatorilor asupra surselor de provenienţă a 
energiei livrate 

MEC, ANRE Decembrie / 
2004 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Separarea contabilă a activităţii de distribuţie de cea de 
furnizare a energiei electrice 

MEC, ANRE Decembrie / 
2004 

 

• Realizarea cadrului institutional la nivelul autoritatilor locale pentru 
certificarea energetica a cladirilor, in baza OG nr. 29/2000 

MAI Decembrie /  
2003   
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 Reducerea arieratelor şi întărirea disciplinei financiare în economie *) 

 
 
 

Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Reducerea graduală a arieratelor din economie şi împiedicarea 
formării de noi arierate **): 

   

- Încadrarea în ţintele stabilite în noul acord cu FMI  MFP Conform 
calendarului 

stabilit cu 
FMI 

 

- Executarea silită a contribuabililor cu obligaţii restante la bugetul de 
stat 

MFP Trimestrial  

- Urmărirea performanţei financiare a companiilor de stat monitorizate 
în concordanţă cu bugetele aprobate pentru anul 2004 

MFP Trimestrial  

• Impunerea unei discipline salariale stricte în economie:    

- Adoptarea bugetelor pentru anul 2004 ale întreprinderilor de stat 
monitorizate până la finele anului 2003 

MFP, 
MMSSF,  

Decembrie / 
2003 

 

- Limitarea la 9% a creşterii fondului salarial brut total al 
întreprinderilor de stat monitorizate în anul 2004 

MMSSF, 
MFP 

Ianuarie / 
2004 

 

- Limitarea la 3% a creşterii nete în termeni reali a salariilor din 
sectorul bugetar în anul 2004 

MMSSF, 
MFP 

Ianuarie / 
2004 

 

- Evitarea potenţialelor derapaje inflaţioniste cauzate de majorarea 
salariului minim brut pe economie de la 1.01.2004 

BNR Iulie / 
2004 

 

                                                 
*) Măsurile specifice privind sectorul energetic sunt detaliate în secţiunea “Reforma structurală în sectorul energetic” 
**) Această secţiune a Planului va fi completată cu măsurile şi ţintele ce vor fi stabilite în noul acord cu FMI, după finalizarea acestuia 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Îmbunătăţirea colectării veniturilor bugetare:    

- Perfecţionarea formularelor de declarare şi de plată, unificarea 
acestora pentru contribuabilii care plătesc integral şi la termen 
obligaţiile datorate la bugetul de stat 

MFP Aprilie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Organizarea şi implementarea sistemului de indicatori de 
performanţă privind colectarea veniturilor 

MFP Aprilie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Reorganizarea activităţii de executare silită prin poprirea conturilor 
bancare ale contribuabililor pe baza fişierului de clienţi ai băncilor 
organizat în baza ordinului comun MFP – BNR 

MFP Mai / 2004 Buget de stat, Program Phare 

- Reorganizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili din 
punct de vedere al criteriilor de selecţie, precum şi a arondării 
teritoriale a acestora 

MFP Octombrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Crearea cadrului metodologic şi procedural în vederea diminuării 
arieratelor şi a altor modalităţi de stingere a creanţelor bugetare, prin 
derularea proiectului de twinning Phare 2002 

MFP Noiembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Întărirea şi dezvoltarea capacităţii de administrare şi colectare a 
veniturilor, prin derularea proiectului de twinning Phare 2002 

MFP Noiembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

• Lansarea la privatizare a majorităţii întreprinderilor mari, 
reprezentative, cu capital majoritar de stat rămase în portofoliul 
APAPS 

APAPS Decembrie / 
2003 

 

• Privatizarea a 23 de societăţi comerciale incluse în programul RICOP, 
respectiv vânzarea de active sau iniţierea procedurilor de lichidare 
pentru societăţile din acest grup rămase neprivatizate 

APAPS Decembrie / 
2003 

 

• Privatizarea întreprinderilor de stat din sectorul transporturilor:    

- Aprobarea Strategiei de privatizare a societăţilor comerciale/ 
companiilor naţionale/societăţilor naţionale aflate sub autoritatea 
MTCT 

MTCT Decembrie / 
2003 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Lansarea ofertei de vânzare acţiuni la societăţile comerciale care sunt 
cuprinse în programul de privatizare al MTCT 

MTCT Decembrie / 
2003 

 

• Definitivarea procesului de privatizare a societăţilor agricole cu 
capital majoritar de stat  

MAPAM Decembrie / 
2003 
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 Îmbunătăţirea mediului de afaceri 

 
Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Implementarea integrală a măsurilor prevăzute în „Planul de acţiuni 
pe 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România” 

MEC Iunie / 2004 Buget de stat 

• Continuarea reformei fiscale:    

- Adoptarea Codului Fiscal  MFP Decembrie / 
2003 

 

- Finalizarea Codului de Procedură Fiscală  MFP Decembrie / 
2003 

 

- Adoptarea legislaţiei privind sistemul de antrepozitare fiscală MFP Decembrie / 
2003 

 

- Introducerea cotei reduse de TVA de 9% pentru o serie de produse şi 
servicii  

MFP Ianuarie / 
2004 

 

- Reducerea cu 3 puncte procentuale a contribuţiilor pentru asigurările 
sociale 

MFP Ianuarie / 
2004 

 

- Continuarea revizuirii legislaţiei pentru eliminarea măsurilor fiscale 
potenţial neconforme, în vederea compatibilizării cu Codul de 
Conduită privind Impozitarea Afacerii 

MFP  Noiembrie / 
2004 

 

• Continuarea implementării prevederilor Planului de Management 
pentru Schimbarea Afacerii şi actualizarea periodică a acestuia în 
funcţie de rezultatele obţinute, pentru alinierea Administraţiei fiscale 
româneşti la cerinţele europene prezentate în Cărţile Albastre fiscale 
elaborate de Comisia Europeană:  

   

- Implementarea proiectului “Sprijin pentru adaptarea 
Administraţiei Fiscale române la standardele europene” şi a 
rezultatelor acestuia, derulat în cooperare bilaterală cu 
Administraţia Fiscală olandeză 

MFP Decembrie / 
2003 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Dezvoltarea infrastructurii informatice pe măsura dezvoltării 
funcţiunilor MFP în conformitate cu Planul de Management 
pentru Schimbarea Afacerii: 

   

- Implementarea mecanismelor de certificare şi autentificare 
electronică pentru contribuabili şi alţi utilizatori, şi a 
infrastructurii de susţinere a aplicaţiilor Internet destinate 
declarării electronice 

MFP, 
MCTI 

Decembrie / 
2003  

 

• Elaborarea procedurilor de actualizare şi funcţionare a Registrului 
Contribuabililor  

MFP Decembrie / 
2003 

 

• Continuarea procesului de promovare a utilizării sistemelor de 
depunere electronică pentru principalele procese administrative  

MFP Decembrie / 
2003 

 

• Extinderea în teritoriu a liniilor telefonice “hot line” permanente şi 
suplimentarea acestora în perioada de vârf de depunere a declaraţiilor, 
prin: 

   

- Implementarea sistemului hot-line în 4 judeţe şi în cele 6 sectoare 
ale municipiului Bucureşti 

MFP Decembrie / 
2003 

 

• Elaborarea şi actualizarea de broşuri şi ghiduri pentru contribuabili:    
- Ghidul fiscal al întreprinzătorului începător MFP Decembrie / 

2003 
 

• Elaborarea şi aplicarea Codului de Etică în vederea rezolvării 
problemelor legate de corupţie şi de îmbunătăţire a practicilor 
administrative: 

   

- Elaborarea Codului de Etică pentru inspectorii fiscali MFP Decembrie / 
2003 

 

• Continuarea procesului de reducere şi simplificare a procedurilor 
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării 
comercianţilor şi îmbunătăţirea funcţionării Birourilor unice: 

   

- Modificarea şi completarea OUG nr. 76/2001 privind simplificarea 
unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea 
funcţionării comercianţilor, republicată 

MJ Decembrie / 
2004 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Modificarea unor prevederi din Codul Muncii care afectează 
flexibilitatea pieţei muncii: 

   

- Analizarea împreună cu partenerii sociali a efectelor implementării 
Codului Muncii asupra relaţiilor de muncă şi identificarea 
eventualelor prevederi ale acestuia, care influenţeaza flexibilitatea 
pieţei muncii 

MMSSF Decembrie / 
2004 

 

• Implementarea strategiei de reformă a sistemului judiciar:    

- Pregătirea în vederea creării tribunalelor specializate în materie 
comercială 

MJ În cursul 
anului 2004 

Buget de stat 

- Pregătirea magistraţilor în domeniul dreptului comercial MJ Permanent Buget de stat 

• Îmbunătăţirea legislaţiei şi a procedurilor privind falimentul:     

- Adoptarea proiectului de lege de modificare şi completare a Legii nr. 
64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului 

MJ Decembrie / 
2003 

 

• Reducerea duratei medii de soluţionare a cazurilor de faliment MJ August / 
2004 

Buget de stat, Program Phare, 
împrumut extern Banca Mondială 

• Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor fiscale prin 
îmbunătăţirea sistemului de rambursare de TVA şi diminuarea 
fraudelor în domeniul rambursării TVA: 

   

- Diminuarea perioadei de rambursare a TVA solicitat de contribuabilii 
care nu se încadrează în categoria celor cu risc ridicat 

MFP Septembrie/ 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Întărirea controlului fiscal pentru contribuabilii care prezintă risc 
ridicat la rambursare 

MFP Septembrie/ 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Diminuarea ponderii fraudelor la rambursarea TVA în total 
rambursări 

MFP Trimestrial Buget de stat, Program Phare 

• Reducerea marjei între dobânzile pasive medii şi dobânzile active 
medii 

 

BNR Iulie / 2004  
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ pentru dezvoltarea 
sectorului IMM: 

   

- Elaborarea componentei IMM din cadrul strategiilor de dezvoltare 
regionale şi sectoriale conţinute în Planul Naţional de Dezvoltare 

ANIMMC Decembrie/ 
2003 

 

- Includerea dimensiunii regionale în Strategia pentru IMM şi 
aprobarea Strategiei de către Guvernul României 

ANIMMC Februarie/ 
2004 

Buget de stat 

- Dezbaterea modalităţilor concrete de implementare a Strategiei de 
dezvoltarea a IMM, pe perioada 2004-2008 în cadrul Comitetului 
Consultativ pentru Dezvoltarea Sectorului IMM 

ANIMMC Martie / 
2004 

Buget de stat 

- Organizarea reuniunii Grupului de lucru pentru reactualizarea 
Planului de acţiuni pentru implementarea Cartei europene pentru 
întreprinderile mici 

ANIMMC Septembrie/ 
2004 

Buget de stat 

- Organizarea Comitetului Consultativ pentru dezvoltarea IMM în 
vederea evaluării programelor multianuale pentru dezvoltarea 
IMM 

ANIMMC Octombrie/ 
2004 

Buget de stat 

- Elaborarea a trei studii: „Impactul extinderii UE asupra IMM”, 
„Marcajul CE şi sistemul calităţii”, „Tehnologii înalte, cercetare şi 
sistemul calităţii, efectuarea benchmark cu 3 ţări candidate” 

ANIMMC Noiembrie / 
2004 

Buget de stat 

• Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare:     

- Lansarea implementării schemei de microcredite privind acordarea 
de microcredite persoanelor care desfăşoară activităţi independente 
şi microîntreprinderilor 

MMSSF Decembrie / 
2003 

 

- Acordarea de credite cu dobanda subventionata pentru IMM care 
creeaza noi locuri de munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj, 
in valoare de 1100 miliarde lei 

ANOFM Decembrie / 
2003 

 

- Acordarea de credite cu dobanda subventionata pentru IMM care 
creeaza noi locuri de munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj, 
in valoare de 1200 miliarde lei 

ANOFM Decembrie / 
2004 

Buget de stat 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Elaborarea studiului privind creşterea accesului la finanţare a IMM ANIMMC Aprilie / 
2004 

Buget de stat 

- Elaborarea Ghidului programe de finanţare pentru IMM – ediţia 
2004 

ANIMMC Aprilie / 
2004 

Buget de stat 

- Acordarea a 140 de garanţii de către Fondul Naţional de Garantare 
a Creditelor pentru IMM 

ANIMMC Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Deschiderea a 15 reprezentanţe teritoriale ale FNGCIMM ANIMMC Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

• Implementarea componentei aferente anului 2004 a programului 
multianual de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în 
dezvoltarea exportului 

ANIMMC În cursul 
anului 2004 

Buget de stat 

• Participarea României în Programul multianual pentru întreprinderi şi 
spirit antreprenorial, în special pentru IMM (2001-2005): 

   

- Participarea la proiectele lansate în anul 2004, pentru Politica  
Întreprinderii 

ANIMMC Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

• Întărirea şi îmbunătăţirea capacităţii administrative de aplicare a 
regulilor din domeniul concurenţei şi al controlului ajutorului de stat 
pentru asigurarea unui mediu concurenţial capabil să facă faţă forţelor 
Pieţei Interne a Uniunii Europene: 

   

- Pregătirea personalului din cadrul Consiliului Concurenţei şi al 
Oficiului Concurenţei pentru a rezolva problemele referitoare la 
alinierea schemelor de ajutor de stat incompatibile, la schemele de 
ajutoare de stat nenotificate şi pentru a impune aplicarea regulilor de 
concurenţă în ceea ce priveşte ajutoarele existente 

CC, OC Decembrie / 
2003 

 

- Implementarea noilor legi ale concurentei si a ajutorului de stat in 
vederea reorganizarii instituţionale a celor doua instituţii de 
concurenta - mentinerea autoritatii autonome de concurenta, respectiv  
Consiliul Concurentei, cu o capacitate administrativa consolidata si 
preluarea de catre aceasta, suplimentar fata de autorizare, a tuturor 
atributiilor in controlul ajutorului de stat: monitorizare, inventariere, 
raportare 

CC, MFP Martie /  
2004 

Buget de stat, Program Phare 



 26

Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Continuarea pregătirii si specializării profesionale a personalului 
Consiliului Concurenţei prin participare la seminarii, conferinţe, 
stagii de pregătire cu grad abordare avansat si specializat 

CC Martie – 
Decembrie 

2004 

Buget de stat, Program Phare 

• Aplicarea imediată şi completă a acquis-ului in domeniul concurenţei 
pentru a permite agenţilor economici să fie pregătiţi încă înainte de 
aderare să facă faţă presiunii concurenţiale a pieţei interne 

   

- Aplicarea unor sancţiuni descurajatoare pentru fapte  
anticoncurentiale 

CC Trimestrial  

- Intensa mediatizare a noilor prevederi care vor intra in vigoare din 
2004 privind imunitatea la amenzi si reducerea acestora pentru 
firmele care coopereaza in depistarea si dovedirea cazurilor de 
cartel 

CC Trimestrial Program Phare 

- Colaborarea cu autorităţile naţionale de reglementare pentru  
promovarea unui mediu concurenţial in domeniile reglementate 

CC 
 

Permanent  

• Aplicarea corecta si efectiva a regulilor in domeniul ajutorului de stat 
prin: 

   

- Evaluarea ajutoarelor de stat nenotificate si existente si 
compatibilizarea lor cu acquis-ul comunitar 

CC, 
Institutii 

furnizoare de 
ajutoare de 

stat 

Trimestrial Program Phare 

- Verificarea ajutoarelor acordate in sectoarele sensibile, inclusiv 
sectorul carbonifer (in special in ceea ce priveşte restructurarea)  

APAPS, 
MEC, MFP 

CC 

În cursul 
anului 2004 

Program Phare 

- Respectarea transparenţei in sectorul siderurgic în ceea ce priveşte 
acordarea ajutorului de stat direct şi indirect 

APAPS 
MEC, MFP 

CC 

Permanent Program Phare 

- Evaluarea planurilor de viabilitate pentru fiecare întreprindere în 
sectorul siderurgic 

 

MEC, 
CC 

Iunie / 2004 Program Phare 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Creşterea gradului de cunoaştere cu privire la importanţa aplicării 
politicii concurenţei si a ajutorului de stat:  

   

- Organizarea de seminarii si conferinţe adresate mediului 
oamenilor de afaceri, mediului juridic academic, ministerelor si 
instituţiilor cu atribuţii incidente domeniului concurentei si 
ajutorului de stat 

CC Trimestrial Buget de stat, Program Phare 

- Publicarea de broşuri destinate promovării politicii de concurenţă 
şi ajutor de stat (ex. revista Consiliului Concurenţei - « Profil 
Concurenţă », elaborarea de broşuri cuprinzând legislaţia, broşuri 
cuprinzând explicarea utilităţii si modului de acţionare a 
mecanismelor concurenţiale) 

CC Permanent Buget de stat, Program Phare 
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 Întărirea capacităţii administrative de implementare a acquis-ului comunitar în domeniul agriculturii şi 
protecţiei mediului 

 
 
A. Întărirea capacităţii administrative de implementare a acquis-ului comunitar în domeniul agriculturii 
 

Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Organizarea comună de piaţă    

- Adoptarea unui act normativ privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Intervenţie pentru culturi arabile 

MAPAM Iulie /2004  

- Adoptarea unui act normativ privind procedurile de colectare a 
taxelor de producţie percepute asupra cotelor A si B de zahăr 
şi izoglucoză 

MAPAM Decembrie/ 
2004 

 

-  Adoptarea unui act normativ privind structura teritorială a 
Inspecţia de stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi 
Valorificarea Legumelor şi Fructelor (ISCTPVLF) 

MAPAM Februarie 
/2004 

 

- Adoptarea unui act normativ privind atribuţiile, modul de 
organizare şi funcţionare precum şi alte reglementari specifice 
privind Comisia de clasificare a carcaselor de bovine, ovine, si 
porcine 

MAPAM Aprilie/ 
2004 

 

• Măsuri privind dezvoltare rurală:    
- Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic de gestiune şi 

contabilizare pentru Programul SAPARD  
MAPAM, 

AS 
Decembrie / 

2003 
 

- Adoptarea unui act normativ privind constituirea grupurilor de 
producători pentru comercializarea produselor agricole, silvice si 
piscicole 

MAPAM Martie / 
2004 

 

- Adoptarea unui act normativ privind procedura şi criteriile de 
recunoaştere a grupurilor de producători pentru comercializarea 
produselor agricole, silvice si piscicole 

MAPAM Aprilie/ 
2004 

 



 29

Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Organizarea de stagii de pregătire pentru formatori, operatori şi 
inspectori în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Consultanţa 
Agricolă şi prin proiecte internaţionale pentru promovarea 
agriculturii ecologice 

MAPAM Decembrie 
/2004 

Buget de stat 

- Constituirea, organizarea şi funcţionarea de micro-ferme 
specializate în agricultura ecologică  

MAPAM Decembrie 
/2004 

Buget de stat 

• Crearea cadrului instituţional al Sistemului Integrat de Administrare 
şi Control (IACS): 

   

- Iniţierea unui act normativ pentru suplimentarea schemei de 
personal a structurilor administraţiei centrale si a unităţilor 
descentralizate  teritoriale din subordinea MAPAM care vor 
implementa Sistemul de Identificarea a Parcelelor Agricole 
(LPIS), cu un număr de 1500 posturi si a fondurilor bugetare 
aferente, din care 500 în anul 2004 

MAPAM Decembrie/ 
2003 

 

- Elaborarea unei strategii în domeniul cadastrului, concentrată în 
special, pe îmbunătăţirea serviciilor şi a standardelor de 
performanţă  

MAI - 
ONCGC, 
MAPAM 

Decembrie / 
2003 

 

- Continuarea activităţilor privind stabilirea unui registru cadastral 
şi  îmbunătăţirea  funcţionării  pieţei funciare 

MAI-
ONCGC, 
MAPAM 

Decembrie / 
2003 

 

- Adoptarea unui act normativ privind stabilirea termenilor de 
referinţă pentru Birourile IACS descentralizate teritoriale din 
subordinea MAPAM care vor implementa LPIS 

MAPAM Februarie 
/2004 

 

- Elaborarea documentaţiei şi a caietului de sarcini pentru 
organizarea licitaţiei publice în vederea proiectării Sistemului 
Integrat de Administrare şi Control ca un Program informatic 
integrat 

MAPAM 
ONCGC 

Iunie /2004 Buget de stat 

- Angajarea de personal suplimentar in cadrul Biroului IACS MAPAM Iunie/ 2004 Buget de stat 
- Începutul realizării bazei de date a exploataţiilor agricole 

cuprinzând toate familiile, fermele de subzistenţă precum şi 
fermele comerciale 

MAPAM Decembrie 
/2004 

Buget de stat 
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Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Aplicarea cerinţelor europene referitoare la colectarea datelor 
contabile de gestiune primară privind Reţeaua de Informare 
Contabilă Agricolă (RICA): 

  
 

- Angajare de personal suplimentar în cadrul Biroului RICA MAPAM Iunie/ 2004 Buget de stat 
- Adoptarea unui act normativ privind crearea reţelei pentru 

colectarea datelor referitoare la veniturile şi operaţiunile 
comerciale ale exploataţiilor agricole (Reglementarea CE nr. 
79/65)  

MAPAM Decembrie 
/2004 

 

- Adoptarea unui act normativ, în baza Legii pieţelor 73/2002,  
privind organizarea unui sistem informaţional de preţuri în 
agricultură (SIPA) 

MAPAM Mai/ 2004  

• Măsuri privind statistica agricolă:    

- Publicarea datelor finale ale Recensământului General Agricol MAPAM, 
INS 

Decembrie 
/2004 

Buget de stat 

- Angajarea de personal suplimentar în cadrul serviciului de 
statistică agricolă din cadrul MAPAM 

MAPAM Iunie/ 2004 Buget de stat 

• Măsuri în domeniul sanitar veterinar 
   

- Măsuri privind controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor 
animale care intră în Comunitate din ţări terţe, inclusiv sistemul 
SHIFT şi inspecţia la frontieră: 

   

- Testarea versiunii iniţiale a softului SHIFT şi specializarea 
personalului din Punctele de Inspecţie la Frontieră (PIF) 

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Exploatarea fictivă a programului, care presupune transmiterea de 
date în paralel, prin vechile metode ( fax, e-mail) şi prin folosirea 
aplicaţiei 

MAPAM Octombrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Reducerea numărului de PIF de la 27 la 17 MAPAM Decembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Demararea proiectării şi construirii PIF astfel încât acestea să 
devină funcţionale în cursul anului 2006 
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Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Identificarea suprafeţelor de teren pe care vor fi amplasate 
viitoarele PIF 

MAPAM Ianuarie 
/2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Finalizarea proiectelor de construcţii  MAPAM Iunie /2004 Buget de stat, Program Phare 
- Demararea construcţiei PIF MAPAM Septembrie 

/2004 
Buget de stat, Program Phare 

- Măsuri privind instituirea sistemelor de control pentru piaţa internă, 
inclusiv sistemul ANIMO: 

   

- Transpunerea in legislaţia naţională a prevederilor comunitare 
referitoare la adaptarea si implementarea sistemului ANIMO 

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Adoptarea Programului naţional de instruire  MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Consolidarea cadrului administrativ în vederea transpunerii acquis-
ului veterinar şi implementării măsurilor specifice:    

- Realizarea primei etape a investiţiei proiectate pentru construcţia 
noului sediu al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică (IISPV) şi 
integrarea institutului într-un sistem naţional de comunicaţii şi 
informatică veterinară  

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Angajarea de personal suplimentar în cadrul structurilor centrale 
şi teritoriale responsabile cu aplicarea acquis-ului în domeniul 
sanitar veterinar 

 

MAPAM Iunie /2004 Buget de stat 

- Asigurarea implementării legislaţiei veterinare privind encefalopatiile 
spongiforme transmisibile (EST), nutriţia animalelor, inclusiv testarea 
bolilor la animale: 

  
 

- Dezvoltarea a 8 centre regionale de diagnostic, ca laboratoare de 
referinţă pentru diagnosticul bolilor transmisibile la animale  

MAPAM Decembrie / 
2003  

- Dotarea secţiilor zonale cu aparatura care să permită efectuarea 
întregii game de reziduuri din produsele de origine animala. 

MAPAM Decembrie 
/2004 Buget de stat, Program Phare 

- Organizarea a încă 2 secţii pentru analiza reziduurilor în judeţele 
Călăraşi si Brăila 

 

MAPAM Iunie /2004 Buget de stat, Program Phare 
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Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Organizarea şi funcţionarea a încă 5 laboratoare judeţene în cadrul 
Direcţiilor Sanitare Veterinare care vor acoperi întreg teritoriul 
ţării, pentru analiza probelor recoltate din abatoare, pentru 
diagnosticul şi confirmarea ESB, care în prezent se analizează la 
Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA) 

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Organizarea şi dezvoltarea unui Centru de educaţie veterinară 
continuă, în cadrul  IDSA 

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Evaluarea, modernizarea şi controlul unităţilor prelucrătoare din 
industria alimentară 

MAPAM Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Măsuri de control al  bolilor animale:    

- Asigurarea funcţionării laboratoarelor de diagnostic rapid al EST 
in fiecare judeţ 

MAPAM Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Protecţia sănătăţii publice    

- Completarea planurilor de restructurare si evaluarea in mod 
uniform a unităţilor de profil zootehnic si din industria alimentara 
conform ghidurilor de proceduri de evaluare  

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Măsuri comune (substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatica şi 
beta-agoniste, somatotrofina bovina, reziduuri, zoonoze, furaje 
medicamentate, deşeuri de origine animala) 

   

- Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unor incineratoare 
moderne pentru deşeurile rezultate din activitatea laboratoarelor 
judeţene 

MAPAM Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

• Măsuri privind asigurarea siguranţei alimentare    

- Consolidarea administrativă, instituţională în domeniul produselor 
alimentare: 

   

- Întărirea controlului calităţii produselor alimentare  
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Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Elaborarea de ghiduri privind GMP (Ghidul de bune practici 
de procesare), GLP (Ghidul de bune practici de laborator) şi 
HCCP (analiza riscului privind punctele critice de control) şi 
instruirea agenţilor economici în implementarea şi aplicarea 
noii legislaţii prin Programul Naţional de Instruire în domeniul 
produselor alimentare  

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Echiparea laboratoarelor de referinţă ale autorităţii de control a 
calităţii pentru determinarea calităţii produselor agroalimentare, în 
vederea acreditării de către RENAR  

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Supravegherea, controlul şi monitorizarea parametrilor calitativi ai 
produselor alimentare  

   

- Iniţierea procesului de acreditare a 3 - 5 laboratoare ale 
Direcţiilor de Sănătate Publică teritoriale pentru  încercări din 
domeniul monitorizării calităţii alimentului 

MS Iunie / 2004 Buget de stat 

- Elaborarea ghidurilor de control a unităţilor de producţie, 
comercializare a produselor alimentare 

MS Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Pregătirea administraţiei şi operatorilor din sectorul alimentar în 
vederea aplicării principiilor legislaţiei comunitare prin continuarea 
Programului naţional de instruire pe parcursul anului 2004  

MAPAM Octombrie / 
2004 

Buget de stat 

- Dezvoltarea capacităţii administrative necesare implementării acquis-
ului privind supravegherea pieţei: 

   

- Angajarea de personal suplimentar in laboratoarele de specialitate MAPAM Iunie / 2004 Buget de stat 
- Dotarea serviciilor de control în domeniul siguranţei alimentare cu 

echipament  
MAPAM Octombrie / 

2004 
Buget de stat 

- Angajarea şi pregătirea personalului ştiinţific neveterinar din 
reţeaua de laboratoare în domeniul siguranţei alimentare 

MAPAM, 
MS, ANPC 

Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Funcţionarea operaţională a Agenţiei Române pentru Siguranţa 
Alimentară prin angajare de personal 

 

MAPAM Iunie / 2004 Buget de stat 
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Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Instruire a 40 de specialişti din domeniul igienei alimentului din 
cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică teritoriale pentru 
supravegherea şi controlul calităţii alimentului 

MS 
 

Aprilie / 
2004 

Buget de stat 

- Dezvoltarea cooperării administrative între autorităţile competente 
în domeniul siguranţei alimentare 

MAPAM Iulie / 2004 Buget de stat 

• Măsuri privind sectorul fitosanitar    
- Consolidarea cadrului administrativ în vederea transpunerii acquis-

ului fitosanitar şi implementării măsurilor specifice: 
   

- Reducerea numărului de Inspectorate de carantină fitosanitară 
vamală (ICFV), la 15  

MAPAM Decembrie / 
2003  

 

- Elaborarea procedurilor de lucru pentru inspecţia fitosanitară 
vamala 

MAPAM Septembrie 
/2004 

Buget de stat 

- Continuarea procesului de instruire a inspectorilor fitosanitari 
vamali si teritoriali 

MAPAM Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Instruirea specialiştilor implicaţi în transpunerea şi implementarea 
acquis-ului in domeniu 

MAPAM Decembrie 
/2004 

Buget de stat 

- Angajarea de personal suplimentar în cadrul structurilor centrale 
şi teritoriale responsabile cu aplicarea acquis-ului în domeniul 
fitosanitar 

MAPAM Iunie /2004 Buget de stat 

- Întărirea capacităţii de analiza a laboratorului Central de Carantină 
Fitosanitară şi a celor 5 laboratoare regionale, prin dotarea cu 
echipamente corespunzătoare cerinţelor Uniunii Europene si prin 
instruirea personalului, atât în ţară, cât şi în statele membre 

MAPAM Decembrie 
/2004 

Buget de stat 

• Promovarea de politici conforme cu principiile Politica Agricolă 
Comună (PAC) în domeniul ajutorului de stat acordat sectorului 
agricol: 

   

- Analiza privind direcţionarea ajutorului de stat către dezvoltarea 
unei politici agricole de piaţă şi eliminarea formelor de ajutor de 
stat bazate pe măsuri care nu sunt compatibile cu PAC  

 

MAPAM Decembrie / 
2003 
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Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Actualizarea Strategiei Agricole şi Rurale pentru Aderarea la 
Uniunea Europeană în concordanţă cu prevederile reformei PAC,  
aprobată în iunie 2003 

MAPAM Octombrie 
/2004 

Buget de stat 

- Identificarea formelor de ajutor de stat ce vor fi acordate începând 
cu 2007 în concordanţă cu liniile directoare ale UE privind 
ajutorul de stat 

MAPAM 
CC 

Noiembrie 
/2004 

Buget de stat 

• Restructurarea sectorului agricol şi uniformizarea ritmului reformei 
în agricultură:    

- Definitivarea procesului de privatizare a întreprinderilor agricole 
cu capital majoritar de stat 

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Definitivarea procesului de retrocedare a terenurilor agricole şi 
forestiere 

MAI-
ONCGC 

Decembrie / 
2003 

 

- Evaluarea procesului de consolidare a exploataţiilor agricole ca 
urmare a stimulării procesului de comasare a suprafeţelor de teren 
fragmentate prin Legea 166/2002 privind exploataţiile agricole 

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

• Finalizarea procesului de eliberare a titlurilor de proprietate şi 
consolidarea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
forestiere: 

   

- Eliberarea titlurilor de proprietate în proporţie de 97%  MAI-
ONCGC 

Decembrie / 
2003 

 

- Definitivarea procesului de eliberare a titlurilor de proprietate  MAI-
ONCGC 

Iunie /2004 Buget de stat 

• Dezvoltarea capacităţii administrative a MAPAM în vederea 
implementării şi consolidării instrumentelor de politică ale PAC    

- Instruirea specialiştilor din cadrul MAPAM în vederea dezvoltării 
de politici agricole sectoriale aliniate la PAC şi pentru aplicarea 
măsurilor comunitare orizontale relevante  

MAPAM Decembrie / 
2003 
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B. Întărirea capacităţii administrative de implementare a acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului 
 

Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Adoptarea actului normativ privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului 

MAPAM Ianuarie / 
2004 

Buget de stat 

• Înfiinţarea şi operaţionalizarea Agenţiilor Regionale de Protecţia 
Mediului   

MAPAM Iunie / 
2004 

Buget de stat 

• Stabilirea mecanismelor de coordonare efectivă dintre ARPM-uri şi 
autorităţile de dezvoltare regională   

MAPAM Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

• Întărirea capacităţii administrative a celor 42 de Agenţii de Protecţia 
Mediului  

   

- Organizarea de sesiuni de training pentru personalul Agenţiilor 
de Protecţia Mediului  

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Creşterea numărului de personal MAPAM Decembrie / 
2003 

 

• Clarificarea atribuţiilor Gărzii de Mediu     
- Încheierea unui Protocol de Înţelegere pentru clarificarea si 

stabilirea ariei si domeniilor de competenta ale Agenţiilor pentru 
Protecţia Mediului si respectiv Gărzii Naţionale de Mediu, in 
vederea evitării oricăror suprapuneri  

ANC, 
MAPAM 

Ianuarie / 
2004 

Buget de stat 

• Întărirea capacităţii administrative a MAPAM prin creşterea 
numărului de personal la nivelul autorităţii centrale de mediu şi la 
nivelul autorităţilor locale de protecţia mediului cu 736 de posturi  

MAPAM Iunie /  
2004 

Buget de stat 

• Întărirea capacităţii instituţionale în sectorul calităţii aerului prin:    
- Reabilitarea şi echiparea reţelei naţionale de monitorizare a 

calităţii aerului, conform standardelor UE (în aglomerări şi zone) 
MAPAM Decembrie / 

2003 
 

- Întărirea capacităţii instituţionale şi de monitorizare în 
aglomerările urbane din România  

   

• Achiziţia de echipamente de monitorizare a calităţii 
aerului conform cerinţelor UE  

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Demararea activităţii de elaborare a planurilor de acţiune MAPAM Decembrie / Buget de stat 
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Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

specifice 2004 
• Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul 

gestionării deşeurilor prin: 
   

-   Justificarea surselor de finanţare in vederea înfiinţării 
laboratoarelor autorizate de testare şi pregătirea personalului 
pentru implementarea Directivei nr. 86/278/EEC privind 
protecţia mediului şi în special a solurilor când se utilizează 
nămoluri de epurare în agricultură 

MAPAM, 
ICPA 

Decembrie /  
2003 

 

- Definitivarea chestionarelor şi a metodelor de control privind 
gestionarea deşeurilor  

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Finalizarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor  MAPAM Iunie / 
2004 

Buget de stat 

- Elaborarea Planurilor regionale de gestionare a deşeurilor     
• Elaborarea unui plan pilot regional de gestionare a 

deşeurilor pentru Regiunea Centru 
MAPAM Septembrie / 

2004 
Program Phare, Buget de stat 

•   Definitivarea ghidurilor pentru elaborarea Planurilor 
judeţene/regionale de gestionare a deşeurilor 

MAPAM Decembrie / 
2004 

Program Phare, Buget de stat 

• Măsuri pentru implementarea acquis-ului din domeniul calităţii apei:    
- Continuarea programului de dotare a laboratoarelor Companiei 

Naţionale “Apele Române”, în vederea extinderii supravegherii 
calităţii apelor pentru indicatorii biologici 

   

• Dotarea laboratoarelor Direcţiei Apelor „Dobrogea Litoral” 
prin programul Phare CBC pentru Marea Neagră 

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Înfiinţarea unui sistem informatic şi a unei baze de date privind 
managementul apei, în conformitate cu Directiva Cadru a Apei 

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Elaborarea planurilor de administrare a bazinelor hidrografice     
• Analiza caracteristicilor bazinului hidrografic MAPAM Decembrie / 

2004 
Buget de stat 

• Analiza impactului activităţii umane asupra stării apelor MAPAM Decembrie / 
2004 

 

Buget de stat 
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Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Analiza economică a utilizării apelor MAPAM Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

-  Stabilirea reţelei de monitorizare a apelor şi a factorilor care vor 
colecta, stoca, evalua şi raporta datele referitoare la aplicarea 
Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 
nitraţi din surse agricole 

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

• Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare pentru apă potabilă:     
- Demararea activităţilor pentru înfiinţarea laboratorului naţional  

de referinţă pentru calitatea apei potabile şi de îmbăiere, în cadrul 
Institutul de Sănătate Publică Bucureşti 

MS Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Iniţierea procesului de acreditare a 3-5 laboratoare ale Direcţiilor 
de Sănătate Publică teritoriale pentru  monitorizarea apei potabile

MS Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Întărirea capacităţii laboratorului DSP prin îmbunătăţirea dotării 
cu echipamente a laboratorului Constanţa pentru realizarea 
monitorizării  calităţii apei de îmbaiere 

MS Decembrie / 
2004 

Program Phare, Buget de stat 

• Consolidarea capacităţii de implementare a acquis-ului referitor la 
controlul poluării industriale şi managementul riscului, prin: 

   

- Implementarea Directivei IPPC  în 10 Inspectorate de Protecţia 
Mediului selectate, unde vor fi introduse controlul şi inspecţia 
activităţii agenţilor economici cu impact major asupra mediului  

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

- Demararea activităţii de evaluare a necesităţilor instituţionale şi 
elaborarea programelor de training, în vederea implementării 
Directivelor LCP, COV şi SEVESO  

MAPAM Decembrie / 
2003 

 

• Măsuri pentru implementarea acquis-ului din domeniul chimicalelor 
şi organismelor modificate genetic, inclusiv a monitorizării şi 
inspecţiei  

   

- Implementarea proiectului privind dezvoltarea cadrului naţional 
de biosecuritate pentru implementarea Protocolului de la 
Cartagena (Legea 59/2003) 

MAPAM Decembrie / 
2004 

Grant UNEP/GEF 

- Realizarea inventarelor privind folosirea curentă a 
biotehnologiilor în România 

MAPAM Iunie / 
2004 

Buget de stat 
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Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Înfiinţarea grupului de experţi în domeniu şi analiza 
instrumentelor legale referitoare la biosecuritate 

MAPAM Iunie / 
2004 

Buget de stat 

- Dezvoltarea bazei naţionale de date privind biosecuritatea MAPAM Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

• Adoptarea unui act normativ privind înfiinţarea unei comisii de etică 
pentru examinarea expunerii medicale în scopul cercetării bio-
medicale şi medicale 

MS Decembrie / 
2004 

 

• Stabilirea structurilor instituţionale necesare implementării 
regulamentului care permite companiilor participarea voluntara in 
sectorul industrial, in schema de audit si management ecologic 
comunitar si a Procedurilor EMAS 

MAPAM 
 

Decembrie / 
2003 

 

• Definitivarea cadrului instituţional necesar implementării 
prevederilor legale privind conservarea habitatelor naturale, a florei 
si a faunei sălbatice 

   

- Înfiinţarea Compartimentului Arii naturale protejate – reţeaua 
europeană Natura 2000, în cadrul Direcţiei controlul poluării, 
protecţia atmosferei, solului, naturii şi conservarea biodiversităţii 

MAPAM Iunie / 
2004 

Buget de stat 

- Suplimentarea numărului de personal în cadrul APM-urilor 
teritoriale (42 de posturi) pentru compartimentul de protecţia 
naturii 

MAPAM Iunie / 
2004 

Buget de stat 

- Înfiinţarea Direcţiei pentru Protecţia Naturii în cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului (20 de specialişti) 

MAPAM Iunie / 
2004 

Buget de stat 

- Angajarea a câte un specialist de protecţia naturii în cadrul celor 
8 ARPM-uri 

MAPAM Iunie / 
2004 

Buget de stat 

• Implementarea Deciziei Consiliului Europei nr. 792/2001/EC, 
EURATOM 

   

- Constituirea, echiparea, pregătirea şi antrenarea  echipelor de 
intervenţie rapidă 

MAI, 
CNCAN, 

MFP 

Decembrie / 
2004 

Buget de stat 
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Prioritate/ 
măsură 

Instituţie 
responsabilă

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Asigurarea interoperabilităţii privind transmiterea şi securitatea 
datelor prin implementarea sistemului CECIS (Sistem Comunitar 
de Comunicaţii şi Informaţii de Urgenţă) 

MAI, 
CNCAN, 

MFP 

Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Reorganizarea unor elemente ale protecţiei civile în vederea 
asigurării monitorizării, informării, intervenţiei şi pregătirii de 
specialitate la standardele europene 

MAI, 
CNCAN, 

MFP 

Decembrie / 
2004 

Buget de stat 
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     Securizarea frontierelor 
 

 
Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

Controlul frontierelor 
• Definitivarea procesului de profesionalizare a Poliţiei de Frontieră 

Române prin: 
   

- Continuarea procesului de demilitarizare integrală a Poliţiei de 
Frontieră prin transformarea a 2.656 poliţişti de frontieră 
angajaţi pe bază de contract în agenţi de poliţie de frontieră 

MAI Până în 
Decembrie 

2004 

Buget de stat 

- Crearea şi implementarea interfeţelor de comunicaţii între 
instituţiile statului în ceea ce priveşte combaterea criminalităţii 

MAI Decembrie / 
2003 

 

- Completarea posturilor libere din poliţia de frontieră  MAI Decembrie / 
2003 

 

- Angajarea a aproximativ 4.300 funcţionari (22,3% din numărul 
total de posturi) 

MAI Până în 
Septembrie 

2004 

Buget de stat 

• Asigurarea pregătirii profesionale atât pentru militarii cu contract, 
cât şi pentru cei 4.300 de funcţionari care urmează să fie angajaţi în 
conformitate cu legea privind statutul poliţistului prin: 

   

- Adoptarea unui plan de acţiune realist pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv 

MAI Iulie / 2004   

- Începerea implementării acestui plan de acţiune MAI Septembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Dezvoltarea capacităţilor de formare ale poliţiei de frontieră    
- Reproiectarea planurilor şi programelor de învăţământ 

din instituţiile de formare ale poliţiei de frontieră pe baza 
standardelor profesionale elaborate pentru primele funcţii 
din carieră  

MAI Iunie / 2004 Buget de stat 

- Asigurarea capacităţii de formare necesare pentru 
punerea în aplicare a planului de acţiune 

MAI Septembrie / 
2004 

Buget de stat 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Introducerea în planul de învăţământ a unor cursuri specializate 
pentru instruirea în domeniul operativ în cadrul Şcolilor şi 
Centrelor de Instruire ale PFR 

MAI Decembrie / 
2003 

  

- Perfecţionarea pregătirii personalului Poliţiei de Frontieră 
Române şi specializarea ofiţerilor Poliţiei de Frontieră Române 
în domeniile: informaţii, cercetări penale şi combaterea 
infracţionalităţii transfrontaliere 

MAI Până în 
Decembrie 

2004 

Buget de stat 

- Participarea la programe de instruire comună a lucrătorilor din 
vamă, poliţie, poliţie de frontieră şi justiţie;  

MAI Până în 
Decembrie 

2004 

Buget de stat 

• Fluidizarea traficului în punctele de trecere a frontierei prin:    

- Amenajarea fluxurilor în punctele de trecere la standarde UE MAI Decembrie / 
2003 

 

- Elaborarea unui program de acţiune (MTCT – MAI) pentru 
stabilirea măsurilor ce vor fi implementate la nivelul fiecărui 
aeroport în vederea adaptării infrastructurii aeroportuare la 
cerinţele Convenţiei de Aplicare a Acordului Schengen  

MAI, MTCT Decembrie / 
2003 

 

- Asigurarea funcţionării ghişeelor unice de plată în toate punctele 
de control trecere frontieră  

ANV, MAI Decembrie / 
2003 

 

- Introducerea formatului uniform al ştampilelor de intrare-ieşire 
şi a culorilor de cerneală pentru marcarea intrării-ieşirii la 
punctele de trecere folosite de cetăţenii statelor membre UE 

MAI Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

• Realizarea studiului de fezabilitate pentru sistemul integrat de 
observare, supraveghere şi controlul traficului la Marea Neagră   

MAI Decembrie / 
2003 

 

• Îmbunătăţirea coordonării şi cooperării dintre toate autorităţile cu 
atribuţii la frontieră prin: 

   

- Modificarea actualei strategii de management integrat al 
frontierei în sensul realizării unei legături clare între diferitele 
strategii care au fost elaborate privind frontierele externe 

 

MAI Februarie / 
2004 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Stabilirea unui calendar de implementare şi de alocări bugetare 
pentru strategia de management integrat al frontierei 

MAI Februarie / 
2004 

 

  

- Măsuri de implementare a memorandum-ului de înţelegere 
dintre poliţia de frontieră şi Agenţia Naţională a Vămilor 

  
 

 

- Sincronizarea controalelor ANV şi IGPF la punctele de trecere 
a frontierei cu Bulgaria (Giurgiu, Ostrov, Calafat, Bechet) 

MAI, ANV Septembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Aplicarea de măsuri de îmbunătăţire a comunicării 
informaţiilor între serviciile cu atribuţii la frontieră 

MAI, ANV Septembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Evaluarea performanţelor utilizării interfeţelor informatice de 
comunicare pentru schimbul operativ de informaţii între ANV şi 
IGPF la nivelul biroului vamal Giurgiu 

MAI, ANV Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Măsuri de cooperare în acţiunile desfăşurate pe cei 30 de km ai 
zonei de acţiune la frontieră 

MAI, ANV Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

• Implementarea Planului de investiţii multi-anual pentru 
modernizarea infrastructurii şi echipamentelor frontierei pentru 
acţiunile prevăzute pentru anul 2004 prin: 

MAI   

- Realizarea de investiţii în echipamente de supraveghere la 
frontiera maritimă 

MAI Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

- Realizarea de investiţii în echipament de comunicaţii pentru 
toate frontierele 

MAI Decembrie / 
2004 

Buget de stat, program Phare 

- Realizarea de investiţii în echipamente pentru noile puncte de 
trecere a frontierei terestre şi aeriene 

MAI Decembrie / 
2004 

Buget de stat, program Phare 

• Încheierea acordurilor privind regimul frontierei de stat, colaborarea 
şi asistenţa reciprocă în problemele de frontieră cu Republica Federală 
Iugoslavia 

MAI, MAE Decembrie / 
2003 

 

• Dezvoltarea cooperării cu statele vecine, în special cu Ucraina şi cu 
Moldova prin: 

   

- Măsuri de dezvoltare a cooperării cu autorităţile similare din 
Ucraina şi Moldova: 

MAI, MAE Decembrie / 
2004 

Buget de stat 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- negocierea şi încheierea de noi instrumente juridice; 
- relansarea conlucrării în format trilateral, cu participarea, 

autorităţilor din Ucraina şi Republica Moldova; 
- conlucrarea în cadrul OCEMN, SECI şi a euroregiunilor 

Dunărea de Jos şi Prutul Superior; 
-   dezvoltarea instituţiei ataşatului de afaceri interne şi ofiţerului 
de legătură 

• Realizarea sistemului informatic on-line al Poliţiei de Frontieră MAI Decembrie / 
2003 

 

• Interconectarea sistemului de telecomunicaţii şi informatic al Poliţiei 
de Frontieră din judeţele Galaţi, Vaslui şi Iaşi cu sediul central al 
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din Bucureşti prin 
reţeaua ATM 

STS Iunie / 2004 Buget de stat, împrumut extern 

• Realizarea proiectului/studiului pentru reţeaua TETRA pentru 
comunicaţiile de voce şi date în zona frontierei de Est 

STS Decembrie / 
2004 

Buget de stat, împrumut extern 

• Crearea sistemului de informaţii despre pasageri (în aeroporturi), ca 
parte integrantă a Sistemului Informatic al Frontierei 

MAI Decembrie / 
2003 

 

• Elaborarea conceptiei si calendarului pentru crearea sistemului 
informaţii despre pasageri şi supunerea pentru aprobare Grupului 
Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei 
de Stat 

MAI Iunie / 2004   

• Stabilirea costurilor necesare adaptării infrastructurii aeroportuare la 
cerinţele privind separarea fluxurilor de pasageri 

MTCT, MAI Iunie / 2004   

• Realizarea de către administraţiile aeroporturilor a planurilor de 
implementare a măsurilor necesare adaptării infrastructurii 
aeroportuare la cerinţele privind separarea fluxurilor de pasageri 

MTCT, MAI Septembrie / 
2004 

  

• Adoptarea cadrului legislativ si aprobarea programelor de 
implementare a măsurilor de adaptare a infrastructurii aeroportuare 

MAI Decembrie / 
2004 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

la cerinţele privind separarea fluxurilor de pasageri 

• Dezvoltarea şi testarea la nivel pilot a sistemului de susţinere a 
activităţii de urmărire a respectării proprietăţii intelectuale şi de 
limitare a traficului de mărfuri contrafăcute, a activităţii de control 
ulterior şi de  analiză a informaţiilor 

ANV Mai / 2004 Program Phare 

• Implementarea componentei informatice de susţinere a activităţii de 
urmărire a respectării proprietăţii intelectuale şi de limitare a 
traficului de mărfuri contrafăcute 

ANV Decembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

• Asigurarea şi pregătirea personalului cu atribuţii în domeniu: 
aproximativ 15 lucrători vamali cu pregătire specifică pentru 
susţinerea  coerenţei schimbului de informaţii şi pregătirea datelor în 
vederea extragerii / distribuirii de la / la nivel operativ 

ANV Iunie / 2004 Program Phare 

• Stabilirea de conexiuni directe necesare cooperării bilaterale în 
colaborare cu statele vecine 

MAI,  
MAE, MCTI, 

STS 

Decembrie / 
2004 

Buget de stat 

Pregătirea pentru aplicarea Acordurilor Schengen 
• Finalizarea proiectului legii privind efectuarea supravegherii pe 

teritoriul altui stat prin care se transpune Art. 39 – 46 din Convenţia 
de Aplicare a Acordului Schengen 

MAI Decembrie / 
2003 

 

• Adaptarea Planului de Acţiune Schengen actualizat la procesul de 
implementare a acquis-ului Schengen care se desfăşoară în două 
etape 

   

- Modificarea şi adoptarea Planului de Acţiune Schengen MAI Martie / 
2004 

  

- Începerea implementării noului Plan de Actiune Schengen (etapa 
I)  

MAI Aprilie / 
2004 

Buget de stat 

• Demararea acţiunilor de compatibilizare a Sistemului Naţional de 
Informare pentru a cuprinde date compatibile Schengen 

MAI Decembrie / 
2004 

Program Phare 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Elaborarea şi adoptarea legislaţiei privind înfiinţarea şi funcţionarea 
componentei naţionale a SIS şi a biroului SIRENE, în cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 

MAI Decembrie / 
2004 

Program Phare 
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 Întărirea capacităţii administrative de gestionare a fondurilor de pre-aderare şi pregătirea pentru 
fondurile structurale 

 
 
 

Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

Agricultura    

• Pregătirea pentru gestionarea Fondului European pentru Orientare şi 
Garantare în Agricultură: 

   

- Definitivarea structurii funcţiilor publice şi structurii 
organizatorice a Autorităţii de Management Programul 
Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit 

MAPAM Decembrie 
/ 2003 

 

- Elaborare de proceduri pentru funcţionarea Autorităţii de 
Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit precum şi începerea programelor de 
pregătire de personal 

 
MAPAM 

 
 

Iunie / 
2004 

 

Buget de stat 

- Operaţionalizarea funcţionării Autorităţii de Management 
Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 

MAPAM 
 

Iulie / 
2004 

 

Buget de stat 

- Definitivarea structurii funcţiilor publice şi structurii 
organizatorice a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală. 

- Suplimentare personal şi începerea programelor de pregătire 
specifice Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală 

MAPAM 
 
 

MAPAM 

Decembrie 
/ 2003 

 
 

Iunie / 
2004 

 
 
 

Buget de stat 

- Testarea procedurilor pentru funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi 
Dezvoltare Rurală 

MAPAM Decembrie/ 
2004 

Buget de stat 

• Pregătirea pentru implementarea fondurilor structurale în sectorul 
piscicol: 

   



 48

Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Stabilirea aranjamentelor administrative prevăzute pentru 
implementarea acţiunilor structurale  

MAPAM Decembrie/ 
2003 

 

- Alocare personal pentru aplicarea Instrumentului Financiar 
pentru Orientarea Pescuitului (IFOP) în cadrul Agenţiei de 
Intervenţie şi Plăţi 

MAPAM Iunie / 
2004 

Buget de stat 

- Implementarea proiectelor din domeniul piscicol în cadrul 
programului SAPARD  

MAPAM, AS Decembrie/ 
2003 

 

- Stabilirea regulilor privind utilizarea măsurilor din cadrul 
Instrumentului Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP) şi 
din cadrul altor fonduri structurale 

MAPAM Iunie / 
2004 

Buget de stat 

• Pregătire pentru trecere la EDIS în cadrul Programului ISPA    

- Transmitere manual de proceduri la Fondul Naţional MTCT Decembrie/ 
2003 

 

• Definitivarea structurii funcţiilor publice şi structurii organizatorice 
a Autorităţii de Management pentru Prioritatea nr. 5 „Îmbunătăţirea 
şi dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu şi energetice 
(POS)” din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare pe anii 2004 – 
2006 

   

- Operaţionalizarea funcţionării Autorităţii de Management  MTCT Iunie / 
2004 

Buget de stat 

- Elaborare de proceduri pentru funcţionarea Autorităţii de 
Management şi începerea programelor de pregătire de personal 

MTCT Iunie / 
2004 

Buget de stat 

• Întărirea capacităţii organizaţionale a MMSSF si ANOFM pentru 
coordonarea politicilor si implementarea programelor de dezvoltare 
a resurselor umane finanţate din instrumente de preaderare: 

   

- Adoptarea unui act normativ pentru stabilirea in cadrul MMSSF 
a Unitatii de Coordonare a Programului de Dezvoltare a 
resurselor umane (UCP) 

MMSSF, 
ANOFM 

Decembrie/ 
2003 

 

- Adoptarea unui act normativ pentru stabilirea in cadrul ANOFM  
a Unitatilor de Implementare a Programului de Dezvoltare a 

MMSSF, 
ANOFM 

Decembrie/ 
2003 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

resurselor umane (UIP) 
• Definitivarea structurii funcţiilor publice şi structurii organizatorice 

a Autorităţii de Management a Programului Operaţional Sectorial 
pentru Politica Socială şi de Ocupare a Forţei de Muncă 

 
MMSSF 

 
Decembrie/ 

2003 

 

• Definitivarea structurii funcţiilor publice şi structurii organizatorice 
a Autorităţii de Management pentru iniţiativa comunitară EQUAL 

 
MMSSF 

Decembrie/ 
2003 

 

• Pregătirea personalului ANOFM şi a structurilor sale teritoriale:    

-   Implementarea unui sistem informatic de management financiar, 
inclusiv pentru gestionarea fondurilor de preaderare şi de tip 
FSE la nivel naţional 

ANOFM Decembrie 
/ 

2004 

Împrumuturi externe BIRD 

-   Implementarea unui sistem informatic de management financiar, 
inclusiv pentru gestionarea fondurilor de preaderare şi de tip 
FSE, la nivel judeţean 

ANOFM Iunie / 
2004 

Împrumuturi externe BIRD 

• Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi pregătirea personalului 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei şi a Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru a participa la 
proiectele finanţate prin Fondul Social European: 

   

- Inventarierea instituţiilor implicate la nivel national si 
regional, a unităţilor responsabile şi participarea personalului 
la activităţile de programare 

MMSSF, 
ANOFM 

Februarie / 

2004 

Program Phare 

- Definirea şi descrierea sarcinilor si responsabilităţilor 
MMSSF si ANOFM în ce priveşte administrarea si 
implementarea FSE 

MMSSF, 
ANOFM 

Septembrie/

2004 

 

- Elaborarea unei propuneri privind cadrul instituţional pentru  
programarea proiectelor de tip FSE, inclusiv procedurile si 
procesele de participare si consultare 

MMSSF, 
ANOFM 

Iulie / 

2004 

 

- Elaborarea unui concept privind sistemul de monitorizare si 
evaluare a proiectelor si programelor de tip FSE 

 

MMSSF, 
ANOFM 

Aprilie / 
2004 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Definitivarea structurii funcţiilor publice şi structurii organizatorice 
a Autorităţii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar 

MIE Decembrie/ 
2003 

 

• Definitivarea structurii funcţiilor publice şi structurii organizatorice 
a Unităţii de Coordonare pentru Fondul de Coeziune 

MIE Decembrie/ 
2003 

 

• Definitivarea structurii funcţiilor publice şi structurii organizatorice 
a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional 
Regional 

MIE Decembrie 
/2003 

 

• Definitivarea structurii funcţiilor publice şi structurii organizatorice 
a Autorităţii de Management pentru iniţiativa comunitară 
INTEREG: 

   

- Operaţionalizarea funcţionării acestor Autorităţi de 
Management  

 

MIE Iunie / 
2004 

Buget de stat 

- Asistenţa Tehnică pentru elaborarea procedurilor şi a 
sistemelor informaţionale în vederea funcţionării acestor 
Autorităţi de Management 

 

MIE Septembrie 
/2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Asistenţa Tehnică pentru pregătirea personalului în vederea 
funcţionării acestor Autorităţi de Management 

 

MIE Noiembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Contractarea Asistenţei Tehnice pentru realizarea Sistemului 
Informatic Naţional de Management al Fondurilor 
Structurale 

MIE Iulie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

• Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative a organismelor 
responsabile cu programarea şi gestionarea fondurilor destinate 
coeziunii economice şi sociale, în concordanţă cu abordarea 
specifică fondurilor structurale: 

   

- Analiza şi aprobarea de către Consiliul Naţional pentru 
Dezvoltare Regională a proiectului final al PND 2004-2006 

MIE Decembrie/ 
2003 

 

- Traducerea în limba engleză a PND 2004-2006 şi transmiterea la 
Comisia Uniunii Europene  

MIE Decembrie/ 
2003 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Demararea procesului de elaborare a PND 2007-2013 ca bază 
pentru negocierea cu Comisia Europeană a Cadrului de Sprijin 
Comunitar, prin organizarea primelor întâlniri în cadrul 
structurilor parteneriale create conform HG nr.1323/2002 

MIE Mai/ 
2004 

Buget de stat 

- Elaborarea analizelor economice şi sociale pentru fundamentarea 
Strategiei de dezvoltare a României în perioada 2007-2013, 
conform Regulamentului Comisiei Europene 1260/1999 

MIE Octombrie/ 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Elaborarea Strategiei de dezvoltare  aferente PND 2007-2013 
conform Regulamentului Comisiei Europene 1260/1999, în 
cadrul unui larg proces partenerial, proces iniţiat şi dezvoltat pe 
parcursul anilor 2002 şi 2003: 

   

- identificarea obiectivelor prioritare naţionale de 
dezvoltare pe baza  analizelor socio-economice 

MIE Octombrie/ 
2004 

Buget de stat 

- evaluarea strategiilor de dezvoltare regională elaborate pe 
baza propunerilor Comitetelor Regionale pentru 
elaborarea PDR-urilor 

MIE Noiembrie/ 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- evaluarea strategiilor sectoriale elaborate pe baza 
obiectivelor prioritare  de dezvoltare 

MIE Noiembrie/ 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

• Asigurarea conformităţii cu cerinţele Fondurilor structurale în ceea 
ce priveşte monitorizarea şi evaluarea viitoarelor fonduri structurale: 

   

- Operaţionalizarea la nivel naţional (MIE) şi regional (ADR-uri) a 
sistemului unitar de management al informaţiei (MIS)  

MIE Martie/ 
2004 

 

 

- Elaborarea indicatorilor de monitorizare 
 

MIE Septembrie/
2004 

 

• Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative în ceea ce 
priveşte managementul şi controlul financiar al  viitoarelor fonduri 
structurale: 

   

- Modificarea actelor normative de organizare şi funcţionare ale 
instituţiilor în care sunt organizate Autorităţile de Management 
pentru Programele operaţionale 

 

MIE, MMSSF, 
MAPAM, 

MEC, MTCT 

Februarie/ 
2004 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Elaborarea (în cadrul proiectului Phare/twinning 2002) a 
Strategiei de dezvoltare a capacităţii instituţionale şi 
administrative pentru Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional, inclusiv privind managementul 
şi controlul financiar precum şi auditul public intern 

MIE Martie/ 
 2004 

 

Buget de stat, Program Phare 

- Finalizarea etapei a doua “Gap Plugging” a trecerii spre EDIS MFP (FN, 
OPCP)  

MIE 
MTCT 

(AND,SNCFR)
 

Iunie/ 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Finalizarea etapei a treia „Compliance Assessment” EDIS MFP (FN, 
OPCP)  

MIE  
MTCT 

(AND,SNCFR)
 

Noiembrie 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

- Dezvoltarea (de către Agenţia de Plăţi, cu asistenţă PHARE) a 
bazelor pentru sistemele si prevederile managementului financiar 

MFP 
 

Noiembrie / 
2004 

Buget de stat, Program Phare 

• Îmbunătăţirea performanţelor în domeniul pregătirii tehnice a 
proiectelor: 

   

- Elaborarea unui manual pentru identificarea şi selecţia 
proiectelor de infrastructură 

MIE Decembrie/ 
2003 

 

• Implementarea în cadrul MIE a unui sistem informatic pentru 
culegerea, actualizarea şi procesarea datelor pre-aderare (Phare CES) 
şi pregătirea sistemului pentru Instrumentele Structurale:  

  
 

- Introducerea datelor (cu sprijinul asistenţei) în sistemul 
informatic  

MIE Octombrie/ 
2004 

Program Phare 

- Definirea eventualelor îmbunătăţiri ale sistemului IRIS pentru a  
corespunde în totalitate cu prevederile Planului Naţional de 
Dezvoltare (PND) şi ale Regulamentului Consiliului nr. 1266/99 
privind Fondurile  Structurale 

MIE August/ 
2004 

Program Phare 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

- Configurarea de rapoarte predefinite şi ad-hoc din sistemul 
informatic    MIE Decembrie/ 

2004 
Program Phare 

• Dezvoltarea controlului şi auditului financiar al Curţii asupra 
programelor şi proiectelor finanţate de UE: 

   

- Desfăşurarea unui număr de 23 de audituri financiare pilot şi 
perfecţionarea/definitivarea Ghidului privind auditul financiar al 
fondurilor Phare şi ISPA 

CCR Decembrie 
/ 2003 

 

• Intensificarea eforturilor în vederea asigurării utilizării, controlului, 
monitorizării şi evaluării corecte a fondurilor comunitare de pre-
aderare: 

   

- Instruirea specifică a controlorilor delegaţi care desfăşoară 
activitatea de control financiar preventiv delegat asupra fondurilor 
comunitare 

MFP Decembrie 
/ 2003 

 

- Detalierea unor liste de verificare pentru efectuarea controlului 
financiar preventiv propriu şi delegat asupra fondurilor comunitare 

MFP Decembrie 
/ 2003 

 

• Asigurarea implementării corecte a prevederilor privind tratamentul 
iregularităţilor în cadrul derulării programelor Phare, ISPA şi 
SAPARD  

   

- Semnarea protocolului cu AFCOS în vederea raportării  
iregularităţilor 

MFP Martie / 
2004 

 

• Dezvoltarea capacităţii de protejare a intereselor financiare ale 
Comunităţii: 

   

- Întărirea capacităţii administrative a Corpului de Control al 
Guvernului în calitate de instituţie de coordonare în domeniul 
protecţiei intereselor financiare ale Comunităţii (RCE, FP, PA): 

 

   

-  Instruirea personalului AFCOS Corpul de 
Control al 

Guvernului 

Decembrie 
/ 2003 
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Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

-  Stabilirea unor reţele de comunicaţii cu celelalte instituţii 
implicate în lupta anti-fraudă 

Corpul de 
Control al 

Guvernului 

Decembrie 
/ 2003 

 

-  Dezvoltarea structurii de personal Corpul de 
Control al 

Guvernului 

Ianuarie / 
2004 

Buget de stat 

-  Dotarea cu echipamente de calcul Corpul de 
Control al 

Guvernului 

Februarie / 
2004 

Buget de stat 

- Întărirea capacităţii de control a instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul protecţiei intereselor financiare ale Comunităţii 

   

- Instruirea personalului diferitelor instituţii implicate în 
protecţia intereselor financiare ale Comunităţii 

Corpul de 
Control al 

Guvernului 

Iunie 
 / 2004 

Buget de stat 
Program Phare 

- Dezvoltarea capacităţii prospective şi de reglementare a AFCOS    
- Stabilirea unei proceduri de analiză a neregulilor şi de 

iniţiere a măsurilor de prevenire a acestora 
Corpul de 
Control al 

Guvernului 

Martie / 
2004 

 

- Dezvoltarea mecanismelor de anchetă administrativă şi de 
continuare în plan judiciar a investigaţiilor anti-fraudă: 

   

-  Crearea unor baze de date  Corpul de 
Control al 

Guvernului 

Decembrie/ 
2003 

 

• Adoptarea normelor de aplicare a OG nr. 79/2003 privind controlul 
şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

MFP Septembrie/
 2004 

 

• Adoptarea prin act normativ a Strategiei privind protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii Europene în România  

Corpul de 
Control al 

Guvernului 
 
 

Mai /  
2004 

 



 55

Prioritate/ 
 măsură 

Instituţie 
responsabilă 

Termen 
(luna/an) 

Surse de finanţare 

• Îmbunătăţirea coordonării la nivel central a calculării, colectării, 
monitorizării şi plăţii corecte a fondurilor către bugetul UE prin 
dezvoltarea procedurilor, aranjamentelor organizaţionale şi a 
capacităţii necesare pentru îndeplinirea de către Biroul pentru 
evaluări speciale din Ministerul Finanţelor Publice a cerinţelor 
administrative în domeniu: 

   

- Semnarea de protocoale de colaborare cu instituţiile 
implicate (INS, ANV, CNP, MAPAM) 

MFP Martie /  
2004 

 

- Formarea a 35 de funcţionari publici din cadrul MFP, 
precum şi de la instituţiile implicate privind implementarea 
metodologiilor de calcul a contribuţiei României la bugetul 
Uniunii Europene 

MFP Noiembrie / 
2004 

 

• Perfecţionarea procedurilor de lucru privind managementul 
fondurilor comunitare de pre-aderare prin intermediul Fondului 
Naţional şi Oficiului de Plăţi şi Contractare Phare 

MFP Decembrie/ 
2003 

 

 


