ACTIVITĂŢI ŞI SUBACTIVITĂŢI – SIPOCA 393
Activitate/subactivitate
Perioadă
A1) Elaborarea si implementarea unei politici publice bazate pe dovezi la nivelul MCI
01.01. – 31.05.2019
1.1. Evaluarea si analiza politicilor publice din domeniul CDI
1.2. Realizarea unei vizite de studiu pentru identificarea de bune practici în 01.03. – 30.09.2019
elaborarea si implementarea politicilor publice la nivel naţional şi european în
ţări ţintă din spaţiul european
01.07.2019 – 30.06.2020
1.3. Elaborarea unei politici publice în domeniul CDI la nivelul MCI
1.4. Realizarea unui studiu de impact în baza unor evaluari ex ante pentru 01.12.2019 – 30.11.2020
fundamentarea politicii publice în domeniul CDI
01.12.2020 – 28.02.2021
1.5. Aprobarea unei politici publice în domeniul CDI la nivelul MCI
A2) Elaborarea şi implementarea de măsuri pentru sistematizarea şi simplificarea legislaţiei în
domeniul CDI

2.1. Analiza redundanţelor şi identificarea priorităţilor de sistematizare şi
simplificare a legislaţiei în domeniul CDI (stabilirea importanţei si nevoii de
simplificare)
2.2. Elaborarea unui raport cu propuneri de sistematizare şi simplificare
legislativă în domeniu în acord cu reglementările incidente la nivel naţional şi
european (stabilirea modului de modificare a actelor normative)
2.3. Elaborarea şi publicarea în Monitorul Oficial a unui act normativ
sistematizat şi simplificat
A3) Elaborarea si implementarea de proceduri pentru reducerea poverii
mediul de afaceri, specific domeniului CDI

01.01. – 31.12.2019

01.10.2019 – 31.10.2020

01.11.2020 – 28.02.2021

administrative pentru

3.1. Evaluarea si analiza aspectelor ce pot constitui poveri administrative 01.01. – 30.11.2019
asupra mediului de afaceri, specifice domeniului de CDI
3.2. Realizarea unui studiu privind oportunitatea unor măSuri fiscale 01.09.2019 – 31.05.2020
simplificate pentru mediul de afaceri care să conducă la creşterea fondurilor
private pentru cercetare-dezvoltare şi inovare
3.3. Elaborarea unei proceduri simplificate pentru reducerea poverii 01.03.2020 – 28.02.2021
administrative asupra mediului de afaceri, respectiv a operatorilor economici
care desfăşoară activităţi de CDI
A6) Informare si publicitate
6.1. Elaborare strategie de informare şi publicitate
6.2. Elaborare plan detaliat de informare şi publicitate
6.3. Implementare activităţi de informare şi publicitate conform plan detaliat
6.4. Monitorizare şi evaluare impact activităţi de informare şi publicitate

01.01. – 31.03.2019
01.01. – 30.06.2019
01.01.2019 – 28.02.2021
01.01.2019 – 28.02.2021

www.poca.ro
Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Cod SIPOCA 393/Cod MySMIS2014 116103

