Nesecret

Decizia etapei de încadrare
privind ”Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare 2021 - 2027”
Nr.

din

06.2020

Ca urmare a notificării transmise de către Ministerul Fondurilor Europene pentru” Programul
Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare 2021 - 2027”, înregistrată în cadrul
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) cu nr.R/1596/19.05.2020, a analizării
documentaţiei tehnice, a punerii la dispoziția publicului spre consultare a proiectului de program
la următorul link: http://www.mmediu.ro/categorie/programe-operationale-2021-2027/273,
secţiunea Domenii/Evaluare impact/ Evaluare de mediu pentru strategii/planuri/programe și pe
site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/, a consultărilor din cadrul şedinţei Comitetului Special
Constituit desfăşurată în sistem de videoconferință în data de 09.06.2020, în baza Hotărârii
Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare,
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor decide: ”Programul Operațional Creștere Inteligentă
şi Digitalizare 2021 - 2027” nu are efecte semnificative asupra mediului și nu necesită
evaluare de mediu.
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:
1. Caracteristicile programului:
Programul Operaţional Creștere Inteligentă și Digitalizare 2021-2027 este un document strategic
de programare care acoperă domeniile Cercetare, Dezvoltare , Inovare (CDI) și Tehnologia
Informației și a Comunicațiilor (TIC), obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia
programului, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în funcție
de nevoile naționale, regionale şi locale.
Acest program a fost elaborat de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin DGPCS în baza
Regulamentului privind prevederile comune (CPR) și urmează a fi aprobat prin decizie a Comisiei
Europene.
MFE asigură funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Creștere
Inteligentă şi Digitalizare 2021-2027, aspect reflectat şi în cadrul Acordului de Parteneriat
negociat cu Comisia Europeană.
Proiectele care vor fi elaborate după adoptarea POCID 2021 – 2027 vor fi proiecte care vor
continua dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate în
concordanță cu domeniile competitive la nivel național și regional. Proiectele POCID 2021-2027
vor crește gradul de digitalizare în sectorul public pentru îmbunatățirea capacității administrative
a beneficiarilor, respectiv gradul de satisfacție al cetățenilor și mediului de afaceri, precum și în
sectorul privat, în limita fondurilor alocate pentru fiecare Axă prioritară.
Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare 2021 – 2027 este un program a cărui
finanțare se asigură din Fondul FEDR.
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a) Gradul în care programul creează un cadru pentru proiecte şi activităţi viitoare:
Programul propus este structurat după cum urmează:

Obiective specifice

Priorități de investiții

Tipuri de proiecte

OS(i)
Dezvoltarea 1. Integrarea ecosistemului  Sinergii cu programe europene
capacităților
de CDI național în Spațiul de  Suport pentru participarea în
cercetare și inovare și cercetare și Inovare European
proiectele europene ERA
adoptarea tehnologiilor
 Programe de cooperare bilaterală și
avansate
transnațională
 Mari infrastructuri CDI prioritizate
prin Roadmap-ul infrastructurilor de
cercetare
din
RO
actualizat:
finanțare
construcția/modernizarea/extindere
a marilor infrastructuri CDI, inclusiv
dotarea acestora cu echipamente și
instrumente de cercetare;
 Infrastructuri de inovare (platforme
tehnologice, open data, science
park, Innovation hubs)
 Proiecte realizate de Consorții CDI
pe teme majore - rezolvarea unor
teme majore CDI definite de
industrie (IMM, intrep. mari) și
organizații CDI, inclusiv pe teme de
specializare inteligentă
 Susținere servicii CDI de tip
experiment desfasurate de catre o
organizație de CDI/întreprinderi
1.2. Crearea unui sistem  “Business Driven Innovation” atractiv
de
inovare
în Susţinerea activităţii de CDI în
economie,
pentru
toate
întreprinderi, pe toate fazele de la
tipurile de inovare (de produs, idee la piata, asociat domeniilor de
de proces, organizațională și specializare inteligenta nationale,
de marketing)
 Solutii la provocarile mediului de
afaceri oferite de organizatiile de
cercetare (parteneriate organizații
CDI și înterprinderi)
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Obiective specifice

Os(ii)
Fructificarea
avantajelor digitalizării,
în beneficiul cetățenilor,
al companiilor și al
guvernelor

Priorități de investiții

Tipuri de proiecte

1.3. Susținerea capacității  capacitate
administrativă
a
administrative a structurilor
actorilor implicați în MDA (așa cum
din
cadrul
mecanismului
rezultă
din
Metodologia
de
integrat regional și național de desfășurare
a
procesului
de
descoperire antreprenorială
descoperire antreprenorială la nivel
național)
 capacitate
UEFISCDI
pregătire
proiecte
2.1 Creșterea gradului de  Finanţarea Infrastructurilor critice
digitalizare
a
serviciilor necesare asigurarii unor servicii
publice
pentru
societatea publice esentiale (fiscalitate, pensii)
românească
 Evenimente de viaţă cuprinse în
SNADR care nu au fost finanţate în
2014-2020
(ex,
Pensionarea,
Obținerea cărții de identitate,
Înscrierea
la
școală
primară/liceu/universitate, etc)
 Proiecte de digitalizare a serviciilor
publice neincluse in evenimentele
de viata identificate in SNADR 2020
 Securitate
cibernetică,
interoperabilitate
la
nivelul
serviciilor publice digitale
 Proiecte care vizează procesul
guvernamental de luare a deciziilor
prin sisteme și soluții complexe (ex:
Big Data, Inteligență artificială,
soluții
bazate
pe
cloud,
Supercomputer,
Blockchain,
Quantum Computing etc.)
 Proiecte care vizeaza dezvoltarea
de platforme informatice alimentate
cu datele generate de administratia
publica (cf. Directiva 2019/1024,
PSI) in vederea punerii lor la
dispozitia publicului si a reutilizarii
lor (ex. : in economie)
 Digitalizare și interoperabilitate
pentru educație, cultură și ocupare
(echipamente și infrastructură, baze
de date, soft, platforme digitale –
proiecte strategice)
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Obiective specifice

Priorități de investiții

Tipuri de proiecte

2.2 Accelerarea transformării  Achiziționarea de sisteme de tip
digitale a companiilor
RFID
(Radio-Frequency
Identification) pentru gestiunea
activității de producție sau livrare
servicii
 Crearea de website-uri adaptate
activității de e-commerce si cu un
grad ridicat de interactivitate
 Finanțarea introducerii conexiunilor
in banda larga de mare viteza in
interiorul firmei
 Finanțarea sistemelor de localizare
specializate
pentru
activitatea
firmelor
(information
tracking
systems)
 Aplicațiile cu rol în managementul
birourilor
 Finanțarea de inițiative, proiecte si
infrastructuri pentru consolidarea
siguranței cibernetice si creșterea
încrederii in
mediul on line și
conținut digital.
 Noi tehnologii (IoT, automatizare,
robotica, inteligenta artificiala)
 Design industrial
 Customizare de masă (imprimare
3D, manufacturare digitală directă)
Programul nu prevede proiecte care pot avea efecte semnificative asupra mediului, nu creează
cadrul pentru emiterea în viitor a acordurilor de mediu pentru proiecte prevăzute în anexele 1 și 2
la Legea nr.292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului..

b)
Gradul în care programul influenţează alte planuri sau programe, inclusiv pe cele care se
integrează sau care derivă din ele:
Programul Operaţional Creștere Inteligentă și Digitalizare 2021-2027 nu prezintă conexiune cu alt
program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi
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identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același
nivel –Programul Operational Regional, Programul Operational Capital Uman.
c)
Relevanţa programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din
perspectiva dezvoltării durabile:
Programul Operaţional Creștere Inteligentă și Digitalizare 2021-2027 este un document strategic
de programare care acoperă domeniile Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI) și Tehnologia
Informației și a Comunicațiilor (TIC), asigurând dezvoltarea societății pe baze sustenabile, pe
seama tehnologiilor noi și inteligente din domeniul TIC.
d)
Problemele de mediu relevante pentru program:
Autoritățile prezente în cadrul Comitetului Special Constituit nu au identificat probleme de mediu
relevante, nici posibile efecte semnificative asupra mediului determinate de implementarea
măsurilor propuse prin acest program.
De asemenea, în urma consultării publicului, nu au fost depuse comentarii și sugestii privind
programul POCID 2021-2027 și efectele acestuia asupra mediului.
e)

Relevanţa programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu:

Programul Operaţional Creștere Inteligentă și Digitalizare 2021-2027 face obiectul negocierii cu
Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun
2021-2027 şi al Regulamentelor fondurilor europene aferente.
În calitate de stat membru UE, România are obligația implementării Tratatului Uniunii Europene și
a întregii legislații comunitare, programul fiind elaborat în aplicarea la nivel national a
Regulamentului privind prevederile comune (CPR).
2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate:
a) Probabilitatea, durata, frecvenţa, natura cumulativă, mărimea și reversibilitatea efectelor:
Programul prevede proiecte care vor continua dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și
adoptarea tehnologiilor avansate în concordanță cu domeniile competitive la nivel național și
regional.
Proiectele POCID 2021-2027 vor crește gradul de digitalizare în sectorul public pentru
îmbunatățirea capacității administrative a beneficiarilor, respectiv gradul de satisfacție al
cetățenilor și mediului de afaceri, precum și în sectorul privat, în limita fondurilor disponibile.
Programul nu prevede proiecte care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
Natura transfrontalieră a efectelor:
Implementarea acestui program nu generează efecte negative transfrontaliere.
b)

Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu:

Implementarea acestui program nu prezinta risc pentru sănătatea umana.
c)
Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan
naţional, comunitar sau internaţional.
Implementarea acestui program nu are efecte negative semnificative asupra zonelor protejate sau
peisajelor.
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Prezenta decizie este emisa ca urmare a derulării etapei de încadrare cu consultarea titularului, a
autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării
documentului programatic menționat, în cadrul comitetului special constituit, si avand in vedere
ca nu au fost depuse comentarii, propuneri sau obiectii din partea publicului interesat.
Ministerul Fondurilor Europene are obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului despre orice modificare minoră sau extindere a programului survenită
după emiterea deciziei etapei de încadrare, în vederea evaluării potenţialelor efecte semnificative
asupra mediului aduse prin modificare.
Ministerul Fondurilor Europene are obligaţia de a supune procedurii de adoptare programul,
precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea
competentă pentru protecţia mediului.
Publicul are dreptul de a formula comentarii cu privire la proiectul deciziei etapei de incadrare, în
conformitate cu prevederile art.12 alin(2) din H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pe care pe care le poate
trimite în scris la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, în
termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentei.
Prezenta decizie reprezinta act administrativ si face obiectul Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Secretar de Stat
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