Bună ziua și bine ați venit!

Ministerul Economiei lansează proiectul:
”Simplificarea legislației în domeniile resurselor minerale și
societăților cu capital de stat”
Cod SIPOCA 388 – Cod MYSMIS2014+ 115874
Valoarea totală a proiectului este de 2.946.605,45 lei, din
care 2.474.463,07 lei finanțare nerambursabilă.
Perioada de implementare este de 26 luni începând cu data de
16.07.2018, data semnării contractului de finanțare nr.
189/16.07.2018

Scopul proiectului se referă la adoptarea unei abordări moderne și inovatoare,
axata pe facilitarea dezvoltării socio-economice a țării, prin intermediul unor
servicii publice, investiții și reglementări de calitate.

În acest sens este necesară o abordare complexă care să se bazeze pe
următoarele elemente:
• definirea și aplicarea unor procese decizionale coerente și integrate,
• existența unor resurse umane competente, instruite la zi și eficient
dimensionate,
• un management eficient și transparent al cheltuielilor publice,
• o structură institutional-administrativă adecvată, proceduri de funcționare clare,
simple și predictibile,
• o atitudine și cultură instituțională care să aseze în centrul administrației publice
interesul public.

Obiectivele specifice proiectului
1.Simplificarea și sistematizarea fondului activ al legislației din
domeniul resurselor minerale neenergetice și societăților cu
capital de stat
- Stabilirea principalelor domenii asupra cărora urmează a se interveni
în scopul simplificării și stabilirea criteriilor de prioritizare a actelor
normative aferente domeniilor selectate.
- Analiza stocului legislativ selectat și propunerea celor mai potrivite
metode de simplificare.
-Îmbunătățirea accesului la informații publice în format reutilizabil.

În ceea ce privește simplificarea legislativă se va pune accent
pe:
•Codul minier (realizarea unui compendiu cu reglementări
care să acopere tot ciclul de viață al obiectivului minier)
•Codul închiderilor de mine – simplificarea, actualizarea și
comasarea reglementărilor
•Legea minelor sau normele de aplicare
•Legea insolvenței societăților
•Legislație pentru modernizarea societăților, fără distincție
între cele publice sau private
•Compendiu legislativ pentru societățile cu capital de stat

2.Elaborarea politicilor publice bazate pe dovezi
- Implicarea acționarilor încă din etapele inițiale ale procesului
de formulare a politicilor publice și a reglementărilor
- Promovarea strategiilor și politicilor adoptate prin intermediul
unor campanii de comunicare
- Crearea unui grup de experți la nivelul Ministerului Economiei.

Politici publice ce vor fi abordate în cadrul proiectului
Pentru Domeniul resurse minerale
•Politica Resurselor Minerale ale României – pentru minerit durabil
•Strategia pentru materii prime – actualizarea listei cu resurse minerale
critice pentru România și/sau inventarierea resurselor, baze de date integrate
prin Anuarul Resurselor Minerale ale României
Pentru Domeniul societăți cu capital de stat
•Politica de administrare a societăților cu capital de stat / a activelor statului
cu accent pe competitivitate și crearea de parteneriate publice private
•Politica de restructurare / reorganizare a societăților cu capital de stat

Rezultatele proiectului

1.Fondul activ al legislației sistematizat și simplicat progresiv: 2 acte
normative, respectiv cate unul pentru fiecare domeniu de interventie,
resurse minerale neenergetice și societăți cu capital de stat, publicate
in Monitorul Oficial
2.Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și
instituțiile publice centrale: Politici publice elaborate în domeniile de
referința ale proiectului: resurse minerale neenergetice și, respectiv,
societăți cu capital de stat
3.Cunostinte și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile
publice centrale îmbunățățite: 60 de persoane participante la
programele de instruire/pregătire, din care 20 persoane participante la
2 vizite de studiu

Grupul țintă
60 persoane angajate în cadrul direcțiilor de
specialitate din cadrul Ministerului Economiei: Direcția
Resurse Minerale, Direcția Juridică și Relații
Instituționale și din cadrul Departamentului pentru
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului

Principalele activități
Informare și promovare proiect
Inventarierea, analiza și simplificarea fondului activ
legislativ existent
Elaborarea şi publicarea în Monitorul Oficial a actelor
normative
Realizarea de studii de impact în vederea elaborării
politicilor publice
Elaborarea și adoptarea politicilor publice
Perfecționare și vizite de lucru pentru grupul ţintă

Strategii relevante
Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice
2014-2020
Strategia privind mai bună reglementare 2014 - 2020
Strategia Natională de Competitivitate 2014-2020
Programul Național de Reformă
Recomandări Specifice de țară
Acord de Parteneriat 2014-2020

Competența face diferența!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Vă mulțumim!

