Test IMM
Îmbunătățirea capacității mediului de afaceri pentru a
propune politici publice alternative
la inițiativele guvernamentale
(SIPOCA 139)

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)
• Obiectivul tematic nr. 11 - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a
părților interesate și eficiența administrației publice - consolidarea capacitatii administrative a
autorităților și instituțiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă, abordând
provocarea 5 - Administrația și guvernarea și provocarea 2 - Oamenii și societatea din Acordul de
Parteneriat al României.
• Obiectivele specifice ale axei prioritare 1 - măsuri ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea
proceselor și pregătirea resurselor umane pentru realizarea și punerea în aplicare a politicilor
publice bazate pe dovezi, corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, simplificarea
legislației și reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacității autorităților și instituțiilor
publice pentru implementarea transparentă și eficientă a achizițiilor publice precum și
îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar.
• Proiect selectat la finanțare în cadrul Obiectivului Specific 1.1 - dezvoltarea și introducerea de
sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale
orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea
Administrației Publice 2014 - 2020.

Proiectul Test IMM
• Își propune să dezvolte mecanisme ce optimizează procesele decizionale
orientate către mediul de afaceri, in concordanță cu Strategia pentru
Consolidarea Administrației Publice (SCAP).
• Se bazează pe implicarea membrilor din patronate, sindicate și ONG-uri, deoarece
mediul de afaceri se dezvoltă mai sănătos daca există o colaborare strânsă cu
sindicatele de unde provin angajatii și cu ONG-urile, care contribuie prin
creativitatea lor la stimularea comunităților locale.
• Scopul proiectului: creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali,
patronate și sindicate, de a se implica în formularea și promovarea de propuneri
alternative la politicile publice inițiate de Guvern și acceptarea de către instituțiile
publice a propunerilor formulate prin intermediul proiectului.

Proiectul Test IMM
Rezultate propuse:
Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea si
promovarea de propuneri alternative constructive la politicile publice inițiate de Guvern:
• cinci propuneri de politici publice privind îmbunătățirea mediului de afaceri din România,
folosind instrumentele de evaluare a politicilor publice și consolidare a dialogului civic.
• dezvoltarea aplicației web TestIMM.ro care va facilita procesul de elaborare a
propunerilor de politici publice alternative privind îmbunătățirea mediului de afaceri din
România.
• instruirea unui număr de 120 de persoane provenind din ONG-uri, sindicate și organizații
patronale din România, în domeniul formulării de politici publice alternative asupra
actelor normative care afectează mediul de afaceri.

Proiectul Test IMM
• Proiectul răspunde nevoii de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice
inițiate de Guvern și Parlament, care vizează sau influențează mediul de afaceri.
• Fiecare act normativ trebuie supus unui test IMM, pentru a nu influența negativ mediul de afaceri
(Conform Ordinului ministrului delegat pentru IMM nr. 698/2014 și a recomandării Comisiei
Europene privind importanța aplicării unui test IMM în toate țările membre).
• Testul IMM presupune evaluarea impactului ex-ante a proiectelor de acte normative asupra IMMurilor, în baza principiului „gândirii mai întâi la scară mică” la care sunt obligați inițiatorii
proiectelor de acte normative (conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.)
• Testul IMM trebuie să evalueze impactul economic, social și de mediu pe care propunerile
legislative îl au asupra IMM-urilor, înainte de demararea procesului de avizare a acestora.
• Evaluarea rezultatelor testului IMM trebuie să conducă la identificarea corecțiilor ce se impun și la
îmbunătațirea condițiilor pentru IMM-uri cu privire la definitivarea proiectelor de acte normative.

Proiectul Test IMM
Activități:
• Realizarea unui kit de training privind aplicarea corectă a testului IMM asupra
propunerilor de policiti publice. Acesta va fi trimis instituțiilor publice din România
(ministere, Parlament, agenții guvernamentale) pentru a fi folosit drept model și resursă
în cadrul procesului de propunere a noilor inițiative legislative.
• Dezvoltarea unei aplicații online pe platforma www.testimm.ro, care va ușura volumul de
muncă privind aplicarea testului IMM asupra actelor normative aflate în vigoare și a
proiectelor de acte normative. Aplicația va putea fi utilizată de către angajații din
instituțiile publice, reprezentanții organizațiilor mediului de afaceri, ONG-uri și sindicate.
• Instruirea unui număr de 120 de membri ai organizațiilor mediului de afaceri din
România, sindicate și ONG-uri, cu privire la realizarea de propuneri de politici publice
care încorporează și testul IMM.

Proiectul Test IMM
Se vor realiza minim cinci propuneri de politici publice care
încorporează testul IMM. Acestea vor servi drept exemple de bună
practică pentru reprezentanții autorităților publice și partenerilor
sociali. Propunerile de politici publice se vor baza pe consultarea
părților interesate, specificarea naturii influenței acțiunilor vizate,
măsurarea impactului asupra IMM-urilor, stabilirea de măsuri și
evaluarea opțiunilor alternative, redactarea raportului testului IMM.

Proiectul Test IMM
Grupul țintă - reprezentanți ai mediului de afaceri (organizații patronale),
sindicate și ONG-uri.
Procesul de realizare a propunerilor de politici publice care afectează mediul
de afaceri presupune efectuarea de consultări cu actorii relevanți din
domenii diverse precum cel economic, social, mediu, etc.
În aplicarea testului IMM asupra unui proiect de act normativ, trebuie să se
țină cont de părerile tuturor actorilor implicați în dialogul social, astfel încât
noua legislație să aducă un beneficiu în societate și să nu afecteze negativ
mediul de afaceri.

Proiectul Test IMM
Grupul țintă:
• Activitatea de formare - 120 de persoane din rândul ONG-urilor,
patronatelor și sindicatelor din toate regiunile de dezvoltare din România.
• Activitatea de conștientizare - 500 de persoane cu funcții de conducere sau
de execuție din 40 de consilii județene, 120 de primării, 25 de autorități și
instituții publice centrale, Parlamentul României. Aceștia vor primi
informații privind activitățile proiectului, livrabilele acestuia, detalii despre
grupul de experți care își dezvoltă abilități și cunoștințe privind aplicarea
testului IMM.

Proiectul Test IMM
Rezultat 1:
Realizarea unui kit de training privind aplicarea corectă a testului IMM
asupra propunerilor de policiti publice, care conține un suport de curs, o
metodologie de implementare a activității de formare în aplicarea testului
IMM și un exercițiu practic.
Acest kit va fi realizat în format electronic și transmis instituțiilor publice
naționale, pentru a servi drept model în activitatea de realizare a testului
IMM sau în eventualitatea în care există interes după finalizarea proiectului,
pentru instruirea propriilor angajați.

Proiectul Test IMM
Rezultat 2:
Dezvoltarea unei aplicații web care va ușura volumul de muncă privind
realizarea testului IMM asupra actelor normative. Aplicația va fi
găzduită pe site-ul proiectului, www.testimm.ro și are rolul de a ghida
utilizatorul în procesul de aplicare a testului IMM asupra unei inițiative
legislative. Aplicația va fi disponibilă și după finalizarea proiectului,
astfel încât să poată fi folosită ori de cate ori este nevoie, pentru a
ușura munca și reduce timpul necesar realizării acestui test.

Proiectul Test IMM
Rezultat 3:
Instruirea unui număr de 120 de persoane provenind din minim 50 de ONGuri, sindicate și organizații ale mediului de afaceri din România, în domeniul
aplicării testului IMM asupra actelor normative și elaborării de propuneri de
politici publice alternative.
În urma implementării activității de formare în testul IMM, participanții vor
constitui un Corp al Experților în aplicarea Testului IMM. Participanții la
cursuri vor beneficia de promovare pe site-ul proiectului în secțiunea
dedicată Corpului de Experți, pentru a fi ușor de contactat de către
instituțiile publice care au nevoie de expertiza lor în elaborarea de politici
publice favorabile mediului de afaceri.

Proiectul Test IMM
Rezultat 4:
Realizarea si promovarea unui numar de cinci politici publice alternative la proiectele de
acte normative.
Prin proiect vor fi vizate domenii precum legea prevenției, legea salarizării, hotărârile de
guvern care reglementează finanțările naționale pentru start-up-uri și IMM-uri, ordonanțe
de urgență privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției de fonduri
externe nerambursabile, legislația privind activitatea din domeniul turistic, legislația privind
regimul fiscal, proiecte de legi privind acorduri de împrumut dintre România și instituții
financiar-bancare, legislația privind achizițiile publice, legislația de mediu, legislația
aferentă fiecărui minister de resort și comisie parlamentară cu activitate ce poate influența
mediul de afaceri.
Aceste acte normative vor fi dezbătute în cadrul sesiunilor de formare, iar propunerile de
politici publice realizate, vor fi trimise autorităților publice abilitate pentru a fi acceptare.

Proiectul Test IMM
Dezvoltare durabilă și egalitatea de șanse
Proiectul promovează transparența, parteneriatul, incluziunea socială, dezvoltarea
personală, respectarea drepturilor omului, egalitatea de șanse și de gen.
Materialele proiectului conțin mesaje de promovare a drepturilor persoanelor cu
handicap, vor fi diseminate mesaje de informare și conștientizare privind egalitatea
de șanse și de tratament și se va elabora o procedură operațională care va asigura o
abordare integratoare la nivelul proiectului.
În funcție de specificul problemelor abordate în cadrul celor cinci propuneri de
politici publice, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități va constitui un
criteriu important în alegerea propunerilor de modificări la proiectele de acte
normative.

