PLANUL DE ACȚIUNE pentru anul 2017
AL PARTENERIATULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI ROMÂNIEI

I.

PRINCIPIILE DE FUNDAMENTARE A PLANULUI DE ACȚIUNE

1.
Planul de acțiune se va raporta permanent la valorile dezvoltării sustenabile, coezive și
competitive a teritoriului României;
2.
Va fi utilizată abordarea sistemică, intersectorială, interinstituțională și pe mai multe
niveluri teritoriale (integrată) a domeniului planificării dezvoltării teritoriale;
3.
Planul va avea în vedere orientarea strategică și spre implementare, cu respectarea
intereselor României și alinierea coerentă a intereselor partenerilor;
4.
Vor fi utilizate documentele strategice, de planificare și de politică publică existente
la nivel național, a cadrului strategic și documentelor aferente în domeniile relevante, la
nivelul UE și practicii internaționale;
5.
Activitățile vor respecta cadrul legislativ existent, în scopul valorificării acestuia,
dezvoltării, completării și îmbunătățirii acestuia, după caz;
6.
Partenerii utilizează, în acțiunile din cadrul PNDT, resursele instituționale potrivit legii
și eticii profesionale și instituționale;
7.
Planul de Acțiune se sprijină pe strategiile, politicile publice și planurile specifice
domeniilor aflate în responsabilitatea instituțiilor partenere, pe care le pot îmbogăți,
dezvolta, corela cu ale prtenerilor, potrivit nevoilor identificate;
8.
Fiecare Platformă de Cooperare își va stabili țintele anuale și indicatorii de rezultat și
de impact aferenți, în acord cu celelalte Platforme și Consiliul Tehnic al PNDT;
9.
Platformele de cooperare vor lucra prin structurile proprii și prin structurile Grupurilor
de lucru, cu sprijinul Secretariatelor tehnice;
10.
Conducerea în formula de triadă a platformelor va asigura continuitatea implementării
planurilor de acțiune, atât la nivelul Platformelor de cooperare cât și la nivelul Consiliului
Tehnic al PNDT;
11.
Contribuțiile Platformelor se vor concretiza în recomandări făcute pe baza expertizei
profesionale specifice în domeniile pe care le reprezintă și cu relevanță pentru dezvoltarea
teritoriului;
12.
În cazul în care se decide în cadrul PNDT elaborarea unor documentații, studii,
rapoarte, expertize etc., necesare și relevante pentru atingerea obiectivelor privind
dezvoltarea teritoriului, acestea vor fi asumate și elaborate prin instituțiile responsabile.

1

II.

ACȚIUNI INTEGRATE ALE CEOR PATRU PLATFORME DE COOPERARE

NR.
CRT.
1
2
3

ACȚIUNE
Constituirea Consiliului Tehnic al PNDT
Formarea Grupurilor de lucru aferente direcțiilor strategice
privind dezvoltarea teritorială a României, care rezultă din
documentele existente de planificare teritorială
Prezentarea cadrului documentar al dezvoltării teritoriului la
nivel european/internațional și a principalelor documente
privind dezvoltarea teritoriului, în cadrul fiecărei platforme

TERMEN

COORDONATOR
ACȚIUNE

19 Ianuarie 2017

MDRAP

19 Ianuarie 2017

Consiliul Tehnic al PNDT

19 Ianuarie 2017

MDRAP, Platforma 1

4

Partenerii vor asigura informațiile necesare publicării pe site,
secțiunea PNDT, inclusiv corelarea site-urilor

19 Ianuarie 2017

Președinții Platformelor
de cooperare

5

Actualizarea planului de acțiune

19 Ianuarie 2017

Președinții Platformelor
de cooperare, Consiliul
Tehnic

6

Semnarea tuturor acordurilor pentru alimentarea bazei de date
a Observatorului Teritorial

31 Mai 2017

MDRAP

7

Organizarea unei sesiuni de instruire privind utilizarea
Observatorului Teritorial acordată membrilor PNDT

31 Mai 2017

MDRAP

8

Partenerii vor configura o bibliotecă virtuală a documentațiilor
relevante pentru subiectele cooperării

31 Mai 2017

Președinții Platforme de
cooperare

9

Evaluarea implementării planului de acțiune 2017 și formularea
propunerii pentru 2018-2020

15 Noiembrie
2017

Președinții Platformelor
de cooperare, Consiliul
Tehnic

INDICATORI DE
IMPACT/REZULTAT

2
Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București
Tel.: +4 0372 114 449, Fax: +4 0372 114.599, E-mail: info@mdrap.ro
www.mdrap.ro

