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Fundația CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților 
și Absolvenților Români) este o comunitate de experți, un 
laborator de idei și o platformă de acțiune civică pentru 
dezvoltarea economică și consolidarea democratică a României. 

 

Forumul CAESAR din 17-18 decembrie, 2015 (eveniment ce a 

stat la baza elaborării acestui document) a fost organizat cu 

susținerea: 

 

 

 

Pagina web a Forumului CAESAR (http://forumulcaesar.ro/) 

include toți experții, partenerii și participanții care au contribuit 

la organizarea forumului. Fundația CAESAR le mulțumește pe 

această cale pentru implicare și sprijin. 

  

http://forumulcaesar.ro/
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PRIORITĂȚI INVESTIȚII PUBLICE: 
 

1. Îmbunătățirea accesului către Uniunea Europeană (unde merg 70% din exporturile României) 
 

2. Dezvoltarea și conectarea principalelor zone urbane funcționale (75% din veniturile firmelor din România 
sunt generate în jurul Bucureștiului și a celor 7 poli de creștere) 

 
3. Conectarea regiunilor mai slab dezvoltate la Regiunea București (Bucureștiul este regiunea din UE cu cea 

mai rapidă creștere economică și este unul din cele mai importante centre economice în Europa de Sud-Est) 
 

4. Dezvoltarea reședințelor de județ (orașele sunt principalele centre de polarizare ale dezvoltării – cu cât 
aceste centre sunt mai dezvoltate, cu atât sunt mai dezvoltate și zonele lor limitrofe) 

 
5. Dezvoltarea de infrastructură de bază în zonele mai slab dezvoltate (orice persoană, indiferent unde se 

naște sau trăiește în România, ar trebui să aibă acces la infrastructură de bază de calitate) 

PRIORITĂȚI POLITICI PUBLICE: 
 

1. Reforma sistemului educațional (o țară nu se poate dezvolta fără o populație educată) 
 

2. Reforma sistemului de sănătate (o Românie demnă și dezvoltată nu este posibilă fără un sistem de sănătate 
funcțional) 
 

3. O administrație mai aproape de cetățean (scopul administrației publice este să ajute fiecare cetățean să-și 
realizeze potențialul, într-un mod cât mai eficient) 

 
4. Reforma sistemului de achiziții publice (fără un sistem de achiziții publice eficient, România va continua să 

aibă o performanță slabă pe  la absorbția de fonduri europene) 
 

5. Bugetarea pe program (bugetarea pe program ar permite întregii administrații publice să funcționeze într-
un mod mult mai eficient, având în vedere că există puține iniţiative publice care să se poată  realiza/ 
încheia într-un an calendaristic) 

PRIORITĂȚI REFORME INSTITUȚIONALE: 
 

1. Unități de management program/proiect (fără a cheltui bani nu se pot absorbi bani; fără echipe adecvate de 
management program/proiect nu se poate face performanță) 
 

2. Asigurarea unui standard de calitate înalt pentru servicii cheie ale administrației publice (fără o remunerare 
corespunzătoare a unor funcții cheie în administrația publică, serviciile publice vor continua să fie de proastă 
calitate) 

 
3. Introducerea de standarde și ghiduri pentru o eficiență mai mare a administrației publice (standarde și 

norme clare pot asigura o eficiență mai mare a administrației) 
 

4. Indicatori de performanță clari pe toate domeniile (fără o înțelegere clară a ceea ce trebuie realizat într-un 
anumit domeniu, nu se poate vorbi  despreo administrație publică eficientă) 

 
5. Unități de generare/atragere de oportunități (esența dezvoltării unei țări sunt oportunitățile pe care acea 

țară le oferă, iar administrația publică poate juca un rol crucial în atragerea/generarea acestor oportunități) 
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ROMÂNIA 2023 – TABLOU de BORD 
Strategia Europa 2020 stabilește o serie de ținte clare, atât pentru Uniunea Europeană 
în ansamblul său, cât și pentru țările membre. Aceste ținte sunt importante – ele nu 
surprind, însă, toate nevoile stringente ale României. În acest tablou de bord facem 
câteva propuneri adiționale celor din Strategia Europa 2020. Includem, însă, anul 2023 
ca termen limită, având în vedere faptul că toate programele majore din România se 
mulează pe acest calendar de implementare. 
 

Obiective strategice pentru România Ținta 2020 Ținta 2023 

Obiective Europa 2020 

Rata de ocupare a populației cu vârsta de 20-64 ani  70%  

Investiții în cercetare și dezvoltare 2% din PIB  

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (față de anul 
1990) 

20%  

Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final 
brut 

24%  

Creșterea eficienței energetice 19%  

Rata părăsirii timpurii a școlii 11.3%  

Rata populației cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei 
forme de educație terțiară 

26.7%  

Promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea 
sărăciei – reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială 

Cu cel puțin 
580.000 

persoane 

 

Propuneri CAESAR 

Rata populației cu vârsta de 3-6 ani din mediul rural care 
merge la grădiniță 

 85% 

Rata de angajare a proaspeților absolvenți  89% 

Cheltuielile cu educația ca pondere din PIB  6% 

Numărul de medici la 100.000 locuitori  200 

Cheltuielile cu sănătatea ca pondere din PIB  6.5% 

Cheltuieli cu administrația publică ca pondere din PIB  37% 

Ponderea forței de muncă lucrând în domeniul cultural  2.5% 

Numărul de zile necesar pentru pornirea unei noi afaceri  1 

Ponderea adulților care au acces la credit  100% 

Ponderea populației în zone urbane  65% 

Ponderea călătoriilor făcute cu trenul  20% 

Numărul de locuințe termoizolate  70% 

Numărul de zile necesar pentru obținerea unui permis de 
construcție 

 50 

Ponderea forței de muncă în domeniul serviciilor  55% 

Numărul de taxe plătite de companiile private  10 

Scor pe Indicele Corupției al Transparency International  70 
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O Românie democratică, dezvoltată și demnă nu ar trebui să fie apanajul clasei politice 
sau al unui grup restrâns de oameni – oricât de bine pregătiți ar fi ei. Un proiect de 
țară se face pentru oameni de către oameni. Acesta este scopul acestui document – 
să stârnească o dezbatere și să adune la un loc energiile întregii țări.  
 
Premisele acestui document sunt relativ simple. Fundația CAESAR a invitat peste 400 
de experți să identifice o serie de soluții pentru o Românie democratică, dezvoltată și 
demnă. Majoritatea experților au răspuns acestei chemări și cu sprijinul lor Forumul 
CAESAR a fost organizat pe 17-18 decembrie 2015. Evenimentul a avut ca focus 12 
teme majore: 
 

1. Administrație publică 
2. Cultură 
3. Antreprenoriat și tehnologia informației 
4. Dezvoltare urbană și regională 
5. Economie și finanțe 
6. Educație, tineret și sport 
7. Energie și mediu 
8. Justiție și afaceri interne 
9. Lucrări publice și transporturi 
10. Muncă, protecție socială și incluziune 
11. Relații internaționale și securitate națională 
12. Sănătate 

 
Grupuri de lucru au fost formate în jurul fiecăreia dintre aceste teme. Au fost invitați 
atât experți care au lucrat în domeniu mult timp, cât și voci noi; au fost invitați oameni 
din administrația publică, din mediul privat, din mediul ONG, din societate civilă, din 
mediul academic. Dorința a fost de a avea o reprezentare cât mai largă și de a 
surprinde cât mai multe păreri. Ce urmează este o sinteză a zilelor de lucru în cadrul 
Forumului și a nenumăratelor discuții și prezentări ce au avut loc în aceste două zile. 

România în 3D 
U n   p r o i e c t   d e   ț a ră   
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Grupurile de lucru au fost responsabile de alcătuirea celor 12 capitole tematice, iar 
capitolele introductive au fost redactate de o echipa de experți CAESAR. 

Spre un proiect de țară 
Un proiect de țară presupune participarea tuturor: a administrației publice, a mediului 
privat, a societății civile și a cetățenilor de rând. Trebuie, însă, să existe o serie de linii 
directoare clare, iar acestea sunt de obicei trasate de cea mai mare și mai puternică 
organizație din țară – Guvernul.  Soluțiile sunt un răspuns la nevoile identificate la un 
anumit punct în timp și pot fi împărțite în 3 mari categorii: 
 

1. INVESTIȚII PUBLICE 
2. POLITICI PUBLICE 
3. REFORME INSTITUȚIONALE 

 
Bineînțeles, pentru a putea trasa soluții corecte trebuie mai întâi ca nevoile să fie 
identificate. Dacă nu știm exact care sunt nevoile noastre, este greu să identificăm 
soluțiile potrivite. Problema este că în 26 ani de tranziție, nu am știut să ne identificăm 
nevoile cum trebuie. 
 
O altă problemă este că atunci când am știut să ne definim nevoile, nu am știut cum 
să le prioritizăm. Mai exact, ne-am apucat de multe și am terminat puține. 
 
În acest document vom încerca să identificăm soluții şi să definim  nevoile cărora 
aceste soluții ar trebui să le răspundă. Mai mult, cu ajutorul experților invitați la Forum 
am identificat cinci priorități majore pentru fiecare dintre cele 12 teme abordate. 
 
Analiza nevoilor și soluțiile propuse pentru a rezolva aceste nevoi sunt împărțite pe 
două categorii mari: 1) investiții publice; 2) politici publice și reforme instituționale. 
Secțiunea pe „Investiții” propune primul program multianual (2014-2023) și integrat 
de investiții din România post-decembristă, luând în considerare nu numai fondurile 
europene, ci și fondurile de la bugetul de stat, cele de la bugetele locale și județene, 
și fondurile ce ar putea fi mobilizate din alte surse (mediul privat, neguvernamental, 
parteneriate publice private). 
 
Analiza nevoilor și propunerea de soluții în ceea ce privește politicile publice și 
reformele instituționale sunt grupate în jurul celor 12 teme enumerate anterior. 
Analiza nevoilor a luat în considerare documentele programatice și strategice 
elaborate deja, iar soluțiile prioritare propuse sunt rezultatul prezentărilor, discuțiilor 
și dezbaterilor din cadrul Forumului CAESAR, cu aportul tuturor experților invitați. Au 
fost de asemenea propuse obiective și ținte de realizat până în 2023, mergând pe 
modelul indicatorilor din Strategia Europa 2020. 
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Investiții Publice 
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Nevoi 
Este greu să identifici un pachet de investiții prioritare atunci când nu ai nevoile bine 
definite. Mulţi sunt de acord că avem nevoie de autostrăzi. Însă nimeni nu știe cât ne 
putem permite efectiv să finanțăm în anii următori, iar prioritățile de investiție se 
schimbă de la guvern la guvern. Ne-au trebuit 25 de ani de tranziție pentru a defini un 
masterplan de transport, cu un set de priorități clar reformulate. Ar mai fi trecut ani 
buni până să elaborăm un asemenea document dacă nu ar fi existat cerinţele Uniunii 
Europeane. De altfel, documentele majore de planificare propuse de Uniunea 
Europeană ne-au ajutat totodată să identificăm nevoile mari de investiție în România. 
Tabelul de mai jos include o trecere în revistă a unora dintre aceste nevoi de investiții, 
precum și o serie de surse de finanțare identificate pentru perioada de implementare 
2014-2023. 
 
Nevoi de investiţii în sectoare cheie şi fonduri disponibile pentru perioada de implementare 2014-2023 

Sector prioritar Nevoi de 
investiţii (în 
mil. Euro) 

Alocări din 
Programe 
Europene pe 
2014-2020* 

Bugetul de 
stat/judeţean
/local 

Împrumuturi 
 

Parteneriate 
Publice 
Private 

Deficit de 
finanţare 

Autostrăzi € 13,2541 € 1,7421 € 8241 € 2,9351 € 1,8971 € 5,856 

Drumuri expres € 10,3671 € 5861 € 4911 € 7721 - € 8,518 

Drumuri naţionale € 2,2921 € 4451 € 731 € 2681 - € 1,506 

Variante de ocolire € 3321 € 1811 € 341 € 1171 - € 0 

Drumuri judeţene € 6,4132 € 9463 € 1,77410 - - € 3,693 

Drumuri comunale € 4,7284 € 4405 € 3,42810 - - € 4,288 

Căi ferate € 14,3821 € 2,0701 € 1,6261 - € 8101 € 9,876 

Metrou € 9,88014 € 6831 € 20015 - - € 8,997 

Infrastructură portuară € 3,3811 € 6191 € 4861 - - € 2,276 

Infrastructură aeroportuară € 1,4211 € 5521 € 4341 - - € 435 

Infrastructură multimodală € 3161 € 701 € 551 - - € 191 

Apă-Canal € 23,8046 € 3,0147 € 2,88011 € 1,20012 - € 16,710 

Deșeuri € 35218 € 352 ?    

Cadastru € 1,30019 € 3133 € 60020   € 387 

Situri poluate istoric € 8,50021 € 33822 € 3520   € 8,127 

Termoizolare locuințe € 5,30024 € 1,18723 € 1,006  € 184 € 2,923 

Infrastructură socială în zone 
rurale (educaţie, sănătate, 
cultură, sport) 

€ 3,7058 € 5229 € 78811 - - € 2,395 

Program de investiții 
integrate (inclusiv Planul de 
Mobilitate) în București 

€ 5,654 € 500 € 5,154 - ? € 0 

Programe de investiții 
integrate (inclusiv Planuri de 
Mobilitate) în reședințele de 
județ 

€ 5,97713 € 2,746 € 2,890 - € 251 € 0 

Programe de investiții 
integrate în celelalte 
municipii (63) și orașe (217) 

€ 3,56813 € 2,61416 € 954 - - € 0 

ITI Delta Dunării € 1,11417 € 1,1141    € 0 

TOTAL € 125,939 € 19,568 € 22,312 €  5,292 €  3,143 € 76,178 
1) Master planul General de Transport al României 
2) Date estimate, folosind standardele de cost ale MDRAP pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor judeţene, bazat pe analiza 

individuală a consiliilor judeţene în ceea ce priveşte nevoile judeţene pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor judeţene. 
3) Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Din păcate, acest tabel nu este exhaustiv, ci o simplă trecere în revistă a ceea ce știm 
în acest moment. Există o serie de domenii cheie unde încă nu ne-am definit nevoile, 
chiar și atunci când ne-a fost cerut acest lucru de Uniunea Europeană. Listăm mai jos 
câteva dintre aceste domenii: 
 

 Infrastructură educațională. În mod normal, România trebuia să aibă în acest 
moment un document care să identifice principalele nevoi de investiție în 
infrastructura educațională – mai exact, care școli trebuie consolidate, care 
trebuie reabilitate, care trebuie modernizate. Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice a pregătit o bază de date cu starea fiecărei școli din 
România, dar Ministerul Educației nu a pregătit încă o strategie cu nevoile 
clare de investiție și cu o prioritizare a acestor investiții. Un astfel de demers 
a fost inițiat doar în anul 2005, în cadrul Proiectului privind realizarea de 
campusuri școlare, care prevedea construcția, dezvoltarea și refacerea a 458 
de unități de învățământ, cu o valoare estimată la circa 260 mil. euro. La 
acestea, s-au adăugat ulterior proiectele pentru educație timpurie incluzivă 
(P.E.T.I.), derulat împreună cu Banca Mondială, pentru reforma educației 
timpurii (P.R.E.T.), cofinanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și 
cel privind învățământul secundar (R.O.S.E.), pentru care Banca Mondială a 
aprobat în 2015 un împrumut de 200 mil. euro. 
 

 Infrastructura de sănătate. „Strategia Națională de Sănătate 2014-2020” 
identifică domeniile majore de investiție în infrastructura de sănătate, și au 
fost identificate 3 propuneri majore pentru spitale regionale în Cluj-Napoca, 
Craiova și Iași. Nu știm însă care este necesarul de investiții la nivel național 
în ceea ce privește construcția, reabilitarea sau dotarea unor unități sanitare. 

4) Valori estimate, folosind standardele de cost ale MDRAP pentru modernizarea drumurilor comunale, pe baza datelor Institutului 
Naţional de Statistică privind kilometrii de drumuri comunale de piatră sau pământ. 

5) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 
6) Valori estimate din master planurile regionale pe apă-canal. 
7) Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 
8) Estimări făcute de Banca Mondială pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
9) Programul Operaţional Regional 2014-2020, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 
10) Potenţiale alocări ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală pe 2014-2020 şi potenţiale alocări ale consiliilor judeţene în 

aceeaşi perioadă. 
11) Potenţiale alocări ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală pe 2014-2020 şi potenţiale alocări ale autorităţilor publice sub-

naţionale în aceeaşi perioadă. 
12) Împrumuturi ce ar putea fi făcute de către companiile regionale de apă. 
13) Propunere făcută de Banca Mondială pentru Axa 4 a POR 2014-2020. 
14) Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru București. 
15) Potențiale alocări de la Bugetul de Stat prin Ministerul Transporturilor. 
16) POR 2014-2020 – estimări. 
17) Nevoi identificate în programele operaționale europene pe 2014-2020 (POCU, POC, POIM, POR, POCA, POAT, PNDR, POPAM) 
18) Nevoi definite în POIM 2014-2020. Nu a fost elaborată o strategie clară pe acest domeniu. 
19) Estimări MDRAP 
20) Potențiale alocări de la bugetul de stat și bugetele locale 
21) Plan Național de Acțiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România 
22) POR 2014-2020 și POIM 2014-2020 
23) POR 2014-2023 
24) Estimare pornind de la datele după recensământul din 2011 și folosind standardele de cost pentru reabilitare termică ale MDRAP. 
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Acest necesar ar putea fi elaborat relativ ușor de către consiliile județene în 
colaborare cu autoritățile locale. 
 

 Reabilitarea patrimoniului cultural. Institutul Național al Patrimoniului a 
elaborat o listă exhaustivă a monumentelor, siturilor și ansamblurilor de 
patrimoniu din România și o platformă GIS pentru identificarea teritorială a 
acestor obiective. Nu se știe însă clar în ce stare se află aceste monumente și 
unde ar trebui intervenit. Programul Național de Restaurare a Monumentelor 
Istorice, demarat de Ministerul Culturii încă din anii 1990, are un buget anual 
de circa 5 mil. euro, în condițiile în care 30% dintre cele aproape 30.000 de 
monumente istorice din România sunt estimate a fi în pericol, iar 35% 
degradate. O altă problemă majoră este cea a degradării fațadelor din 
centrele urbane ale României, în condițiile în care Legea Fațadelor nr. 
153/2011 nu a fost pusă în aplicare. Doar în municipiul București 
municipalitatea a identificat în anul 2015 peste 2.200 de imobile aflate în 
această situație. 
 

 Consolidare clădiri cu risc seismic. Tragedia de la Colectiv a adus în atenția 
tuturor pericolul pe care îl presupun clădirile cu risc seismic. Știm că sunt 
multe clădiri cu risc seismic prin toată țara, însă nu le avem cartate, nu știm 
cam cât ar costa reabilitarea lor și nu avem o strategie clară pentru a adresa 
această problemă. Sunt, din fericire, inițiative ale societății civile și ale 
mediului academic de a adresa această problemă, însă eforturile sunt 
disparate și de obicei concentrate în orașele mai puternice economic . Până 
în prezent au fost expertizate seismic la nivel național circa 4.000 de imobile, 
dintre care circa 20% au fost încadrate în clasa I de risc seismic și prezintă 
pericol public. Numărul real al acestora este mult mai mare, însă fondurile 
reduse alocate de MDRAP Programului Anual de Acțiuni pentru Proiectarea și 
Execuția Lucrărilor de Consolidare la Clădiri de Locuit Multietajate și 
constrângerile de natură legală (este de ajuns ca un proprietar să nu fie de 
acord cu intervențiile de consolidare pentru a opri proiectul de reabilitare) au 
făcut ca acest proces să fie unul foarte lent. În plus, numărul clădirilor 
expertizate cu risc seismic major efectiv consolidate este infim (de exemplu, 
sub 5% în municipiul București).  
 

 Împăduriri. „Strategia pentru Dezvoltare Durabilă” ne indică faptul că fondul 
forestier din România ar trebui să crească de la aproximativ 27% din suprafața 
țării la aproximativ 40%-45%. De asemenea, Strategia Forestieră Națională 
elaborată de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP) prevede un ritm 
anual de împădurire a 10.000 ha de terenuri degradate și 1.000 de hectare de 
perdele forestiere, în condițiile în care la nivel național au fost identificate 
circa 2 milioane de hectare pretabile la astfel de lucrări. Nu există, însă, o 
prioritizare a urgențelor în acest sens bazată pe studii de specialitate și nici un 
estimativ de cost clar pentru un Plan Național de Împăduriri. 

 

Bineînțeles, nevoile de investiții sunt mai ușor de estimat în unele cazuri decât în 

altele. De exemplu, estimativul de cost pentru izolarea termică a tuturor 
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apartamentelor neizolate din țară poate fi ușor obținut printr-o consultare a bazei de 

date a recensământului din 2011. Estimarea necesarului de cost pentru reabilitarea 

clădirilor cu risc seismic sau a clădirilor de patrimoniu este un proces mult mai 

complex și laborios, dar la fel de important. Fără o definire clară a nevoilor, 

programele de investiții tind să continue la nesfârșit, fără un orizont clar de timp și 

fără o măsură a progresului realizat. 

Resurse 
Atunci când nevoile sunt clar definite, pot fi identificate și resursele necesare pentru 
a răspunde acestor nevoi. Din fericire, resursele pentru investiții sunt mai ușor de 
identificat decât nevoile. Banca Mondială a identificat pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice principalele resurse pentru investiții de capital în 
perioada de implementare 2014-2023 (vedeți tabelul de mai jos). 
 

Resurse publice potenţial disponibile pentru 
investiţii de capital în perioada 2014-2023* 

Fonduri Europene € 36,713,690,000 
Guvernul central € 24,281,804,127 
Municipii (102) € 7,584,353,635 
Primăria Generală Bucureşti 
şi cele 6 Sectoare 

€ 5,654,747,305 

Consilii judeţene (41) € 2,685,252,241 
Oraşe (217) € 1,961,519,626 
Comune (2861) € 5,418,292,255 

TOTAL €84,299,659,189  

*Notă: Estimate folosind execuţiile bugetare pe 2009-2012 de la 
Ministerul de Finanţe şi MDRAP 

 
Ce devine imediat clar este că există resurse publice substanțiale pentru investiții de 
capital critice. 84 miliarde Euro nu sunt o sumă de neglijat. Din păcate, există un plan 
clar pentru cheltuirea acestor resurse numai pentru fondurile europene. De 
asemenea, municipiile reședință de județ vor trebui să elaboreze liste prioritare de 
investiție pe 2014-2023 pentru a accesa fonduri POR 2014-2020 și, cel puțin pentru 
acestea, vom avea o evidență a proiectelor prioritare. Nu știm clar însă ce va face 
Guvernul României cu cele 24 miliarde euro (un estimativ prudent; potențialul este 
mai mare) pe care le-ar putea teoretic aloca pentru investiții de capital. Nu știm cum 
vor cheltui Primăria Bucureștiului și cele 6 primării de sector cele 5.6 miliarde Euro 
până în 2023. Din fericire, Uniunea Europeană și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare au insistat pentru elaborarea Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă pentru București și în felul acesta capitala va avea cel puțin un plan 
de investiții clar în domeniul  transportului – lucru important, dar nu și suficient având 
în vedere nevoile mari și complexe. 
 
Din păcate, resurse importante care vor fi disponibile sunt lăsate în acest moment 
hazardului, fără un plan clar și fără un orizont de timp pentru implementare. Ce 
înseamnă asta în practică poate fi văzut din modul în care sunt gestionate investițiile 
de la bugetul de stat. De exemplu, în 1994 Ministerul Transporturilor a lansat un 
program de modernizare a 11.300 km de drumuri naționale, în 15 etape. Programul 
trebuia în mod normal încheiat în 2014. Însă, până în acest moment numai 3 din cele 
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15 faze au fost terminate și numai 20% din întreaga distanţă planificată a fost 
modernizată. Dacă stăm prost la absorbția fondurilor europene, stăm dezastruos în 
ceea ce privește programele de investiții de la bugetul de stat. Fără o definire clară a 
nevoilor, începem multe și terminăm puține. 
 

Plan integrat de investiții 
Un proiect de țară presupune o programare multianuală clară, de preferat pe ciclul 
financiar european, a fondurilor disponibile pentru investiții de capital. Nu trebuie 
găsită o destinație pentru fiecare leu din visterie (prioritățile se mai schimbă și apar și 
lucruri neprevăzute), însă e important să existe programe operaționale clare. 
Bineînțeles, când nevoile nu sunt bine cunoscute, e greu să definești astfel de 
programe într-un mod eficient.  
 
Practic, cea mai bună strategie în momentul de față este complementarea, 
coordonarea și armonizarea investițiilor făcute de la bugetul de stat și din bugetele 
locale cu investițiile făcute prin intermediul programelor operaționale europene. Nu 
este situația ideală (programele operaționale europene nu surprind toate nevoile 
României), dar este mai bună decât status-quo-ul – lipsa unei viziuni integrate. 
 
Tabelul de mai jos include principalele investiții ce vor fi făcute prin intermediul 
fondurilor europene până în 2023. Pe lângă sumele alocate din fonduri europene, am 
introdus potențiale investiții complementare ce pot fi făcute de la bugetul de stat și 
din bugetele locale. Alocațiile propuse în acest tabel sunt încadrate în bugetul total de 
investiții de aproximativ 84 miliarde euro, propus mai sus. Acest lucru s-a făcut 
datorită câtorva considerente majore. Pe de o parte, bugetele de investiții existente 
trebuie să permită un anumit grad de flexibilitate, având în vedere nevoile 
neașteptate ce pot apărea pe parcurs. Pe de altă parte, trebuie avut în vedere 
capacitatea autorităților publice să acopere costurile de operare și mentenanță 
subsecvente finalizării unei investiții. Chiar dacă fondurile europene degrevează 
bugetele publice, investițiile făcute cu aceste fonduri trebuie ulterior întreținute și 
există riscul nesustenabilității când prea multe investiții sunt făcute fără o analiză 
atentă a impactului acestor investiții asupra bugetului curent în anii următori.  
 
Având în vedere însă că în 2013, valoarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor 
achiziționate din fonduri publice s-a ridicat la aproximativ 20 miliarde euro (pentru un 
singur an), bugetul total propus pentru investiții pe 2014-2023 este prudent. Mai 
mult, din cele 20 miliarde euro alocate pentru investiții în 2013, numai aproximativ 
28% au fost alocate din fonduri europene – restul s-au alocat din fonduri publice. 
Alocările bugetare au fost împărțite în patru mari categorii (fiecare cu un alt cod de 
culoare), după cum urmează: 
 

Alocări făcute în cadrul programelor operaționale cu finanțare europeană 

Alocări făcute de la bugetul de stat 

Alocări făcute de la bugetele locale și județene 

Alocări făcute de mediul privat și ONG, inclusiv aranjamente PPP 
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Prioritățile finanțate din fonduri europene în 2014-2023  

și propuneri de alocări bugetare din alte surse 

AXĂ/MĂSURĂ 
PRIORITARĂ 

ACTIVITĂȚI 
BUGET 

(mil. 
euro) 

Beneficiari 

Programul Operațional Regional 

AP 1 - Transfer 
tehnologic   

Crearea, modernizarea, extinderea, dotarea entităților de inovare 
și transfer tehnologic (ITT) 

206.51 

IMM, APL, ONG Alocări de la bugetele locale pentru infrastructură de business ITT 25 

Investiții private în dotarea entităților ITT 206 

AP 2 – Competitivitate 
IMM 

Construcția / modernizarea și extinderea spațiului de producție 
/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare cu active corporale şi 
necorporale 

877.11 

IMM Alocări de la bugetul de stat pentru IMM-uri (de ex., scheme de 
Minimis) 

63 

Investiții private  940 

AP 3 – Sprijinirea 
tranziției către o 
economie cu emisii 
scăzute de carbon  

Eficiență energetică a clădirilor publice, rezidențiale, inclusiv 
investiții în iluminatul public 

1187.28 

APL, APC 
APL, APC 

Alocări de la bugetele locale pentru investiții integrate în 
regenerare urbană (blocuri, spații interstițiale, iluminat public, 
îngropare cabluri, parcări, spații verzi, locuri de joacă) 

822 

Alocări de la bugetul de stat pentru investiții integrate în 
regenerare urbană 

184 

Investiții private pentru reabilitarea termică a blocurilor și 
reabilitarea spațiilor interstițiale 

184 

Transport urban (căi de rulare / piste de bicicliști / achiziție 
mijloace de transport ecologice / electrice etc.) 

1187.28 

Alocări de la bugetele locale pentru investiții integrate în 
sistemele de transport urban 

1647 

Alocări de la bugetul de stat pentru investiții integrate în 
sistemele de transport urban 

183 

AP 4 – Dezvoltare 
urbană 

Transport urban (căi de rulare / piste de bicicliști / achiziție 
mijloace de transport ecologice / electrice etc.) 

1126.41 

APL, (reședinte de județ) 

Alocări de la bugetul reședințelor de județ și împrumuturi pentru 
investiții integrate în sistemul de transport urban 

1853 

Clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi 
de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe etc., străzi 
urbane și utilități de bază la scară mică. 

125.15 

Alocări de la bugetul de stat pentru investiții locale în 
infrastructură socială 

31 

Alocări de la bugetele locale pentru investiții în infrastructura 
socială 

6 

Revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea 
terenurilor abandonate etc.) 

58.82 

Infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli 
profesionale și tehnice). 

76.47 

Alocări de la bugetele locale pentru investiții în infrastructura 
educațională 

150 

AP 5 – Regenerare 
urbană și patrimoniu 
cultural 

Restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural 326.97 

APL, ONG, Unități de cult 

Alocări de la bugetele locale pentru restaurarea, protecția și 
conservarea patrimoniului cultural 

137 

Alocări de la bugetul de stat (de ex. Ministerul Culturii, MDRAP) 
pentru restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural 

56 

Investiții private pentru restaurarea, protecția și conservarea 
patrimoniului cultural 

143 

Regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații 
publice, reabilitare terenuri abandonate etc). 

139.53 

AP 6 – Infrastructură de 
transport rutier  

Modernizarea / reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care 
asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu rețeaua TEN T 

1068.36 
CJ 
CJ 
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Alocări de la bugetul CJ-urilor pentru modernizarea / reabilitarea 
rețelelor de drumuri județene. 

1360 
CJ 

Alocări de la bugetul de stat (de ex. PNDL) pentru modernizarea / 
reabilitarea rețelelor de drumuri județene 

408 

AP 7 – Valorificarea 
potențialului turistic 

Dezvoltarea infrastructurii turismului balnear  118.89 APL 

Alocări de la bugetele locale pentru dezvoltarea infrastructurii 
turismului balnear 

7 APL 

Investiții private în dezvoltarea infrastructurii turismului balnear 55 Firme private 

AP 8 – Infrastructură 
sanitară și socială 

Reabilitare / modernizare / construcție infrastructură de sănătate 638.3 

APL, Furnizori de servicii sociale 
acreditați 

Alocări de la bugetele locale și județene pentru reabilitare / 
modernizare / construcție infrastructură de sănătate 

83 

Reabilitare / modernizare infrastructură socială 125.15 

Alocări de la bugetele locale și județene pentru reabilitare / 
modernizare / construcție infrastructură socială 

45 

AP 9 – Comunități 
marginalizate (CLLD) 

Acțiuni integrate prin: investiţii în infrastructura de sănătate, 
educație, servicii sociale, locuinţe sociale, activități de economie 
socială, amenajarea spațiului urban degradat  

101.41 

APL, IMM, ONG, unități de cult, etc 
Alocări de la bugetele locale pentru investiții integrate în zone 
urbane marginalizate 

5 

Alocări de la bugetul de stat (de ex. Ministerul Muncii, MDRAP) 
pentru investiții integrate în zone urbane marginalizate 

25 

Investiții în infrastructură socială în zone urbane marginalizate 
făcute de către ONG-uri și unități de cult 

2 

AP 10 – Infrastructura 
educațională 

Reabilitare / modernizare / construcție infrastructura de educație 352.19 

APL, Universități 

Alocări de la bugetele locale pentru reabilitarea / modernizarea 
infrastructurii educaționale 

50 

Alocări de la bugetul de stat (de ex. MDRAP, Ministerul Educației) 
pentru reabilitarea / modernizareaa infrastructurii educaționale 

150 

Investiții în infrastructura educațională făcute de universități 50 

AP 11 – Cadastru  

Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice 
în zonele rurale ale României; servicii îmbunătățite de înregistrare 
cadastrală; 

312.89 ANCPI 

Alocări de la bugetul de stat pentru realizarea unui sistem 
integrat de cadastru 

500 ANCPI 

Alocări de la bugetele locale și județene pentru completarea 
cadastrului 

100 UAT 

AP 12 – Asistență 
tehnică 

Sprijin pentru AM și organisme intermediare (ADR-uri) 221.28 AMPOR, OIPOR 

Inițiativă națională 

Program de consolidare a clădirilor publice și private cu risc 
seismic 

300 MDRAP 

Programe locale de consolidare a clădirilor publice și private cu 
risc seismic 

100 APL, CJ 

Investiții private în consolidarea clădirilor cu risc seismic 150 
Asociații de locatari, firme private, 
instituții 

Inițiativă locală Strategie integrată de dezvoltare a zonei metropolitane București 5300 
PMB, Primăriile de sector, CJ Ilfov, 
CJ Prahova, CJ Dâmbovița. CJ 
Giurgiu, CJ Călărași, CJ Ialomița 

Programul Operațional Infrastructură Mare 

AP 1 - Îmbunătățirea 
mobilității prin 
dezvoltarea rețelei TEN-
T și a metroului 

Autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, inclusiv variante de 
ocolire (din Fondul de Coeziune) 

1920 CNADNR 

Alocări de la bugetul de stat și împrumuturi pentru autostrăzi, 
drumuri expres, drumuri naționale, inclusiv variante de ocolire 

4110 CNADNR 

Aranjamente PPP pentru autostrăzi, drumuri expres, drumuri 
naționale, inclusiv variante de ocolire 

899 PPP 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare, inclusiv 
achiziția materialului rulant 

1408 CFR 

Alocări de la bugetul de stat pentru dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii feroviare, inclusiv achiziția materialului rulant 

1910 CNADNR 

Îmbunătățirea condițiilor de navigare pe Dunăre și brațele Dunării, 
modernizarea și dezvoltarea capacității porturilor și achiziția de 
nave 

256 
Ministerul Transporturilor; 
Administratorii canalelor navigabile; 
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Parteneriate cu alți potențiali 
beneficiari 

Alocări de la bugetul de stat pentru îmbunătățirea condițiilor de 
navigare pe Dunăre și brațele Dunării, modernizarea și dezvoltarea 
capacității porturilor și achiziția de nave 

128 

Ministerul Transporturilor; 
Administratorii canalelor 
navigabile; Parteneriate cu alți 
potențiali beneficiari 

Alocări UAT-uri pentru investiții în și în zona porturilor 30 APL, CJ 

Extinderea rețelei de metrou în București și achiziții de material 
rulant 

682.67 METROREX 

Alocări de la bugetul de stat pentru extinderea rețelei de metrou 300 METROREX 

Alocări de la bugetul PMB pentru reabilitarea zonelor din jurul 
stațiilor de metrou 

15 PMB 

AP 2 – Dezvoltarea unui 
sistem de transport 
multimodal, de calitate, 
durabil și eficient 

Autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, inclusiv variante de 
ocolire (din FEDR) 

1224.69 CNADNR 

Alocări de la bugetul de stat și împrumuturi pentru autostrăzi, 
drumuri expres, drumuri naționale, inclusiv variante de ocolire 

2388 CNADNR 

Aranjamente PPP pentru autostrăzi, drumuri expres, drumuri 
naționale, inclusiv variante de ocolire 

998 PPP 

Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la 
infrastructura rutieră a TEN-T (autostrăzi, drumuri expres, drumuri 
naționale) 

127.79 CNADNR 

Alocări de la bugetul de stat și împrumuturi pentru rețeaua de 
drumuri naționale 

1500 CNADNR 

Investiții în infrastructura aeroportuară 53.25 CJ 

Alocări de la bugetul de stat pentru investiții în infrastructura 
aeroportuară 

432 CJ 

Alocări de la bugetele consiliilor județene pentru investiții în 
infrastructura aeroportuară 

70 CJ 

Modernizare / dezvoltare de terminale intermodale 95.42 

Administratori de infrastructură de 
transport pentru toate modurile; 
APL; Operatori de terminale 
intermodale 

Alocări de la bugetul de stat pentru modernizare / dezvoltare de 
terminale intermodale 

51 

Administratori de infrastructură de 
transport pentru toate modurile; 
APL; Operatori de terminale 
intermodale 

Alocări de la bugetul APL pentru modernizare / dezvoltare de 
terminale intermodale 

5 APL 

Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de 
transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului 

85.19 

Administratori de infrastructură de 
transport pentru toate modurile; 
APL; Poliția rutieră și Poliția 
Transporturi 

Alocări de la bugetul de stat pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea 
impactului transporturilor asupra mediului 

100 CNADNR 

Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare 
transnaţională 

21.3 

Ministerul Transporturilor; ANAF; 
Operatorul de infrastructură la 
punctul de trecere a frontierei; 
Poliția rutieră / Poliția Transporturi 
/ Poliția de frontieră 

Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar 
(modernizare gări, achiziție de material rulant, mers cadențat, 
electrificarea liniilor) 

447.28 Ministerul Transporturilor; CFR 

Alocări de la bugetul de stat și împrumuturi pentru creşterea 
sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar (modernizare gări, 
achiziție de material rulant, mers cadențat, electrificarea liniilor) 

331 Ministerul Transporturilor; CFR 

Alocări de la bugetul APL-urilor pentru reabilitarea și 
modernizarea piețelor gărilor 

40 APL 

AP 3 – Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu 

Proiecte integrate de consolidare și extinderea sistemelor integrate 
de management al deșeurilor 

351.86 ADI 
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în condiții de 
management eficient al 
resurselor 

Alocări de la bugetul CJ-urilor și al APL-urilor pentru proiecte 
integrate de consolidare și extindere a sistemelor integrate de 
management al deșeurilor 

50 ADI 

Proiecte integrate de apă și apă uzată (noi și fazate) 2846.84 ADI; ANAR 

Împrumuturi contractate de companiile regionale de apă 1277 ADI 

AP 4 – Protecţia 
mediului prin măsuri de 
conservare a 
biodiversităţii, 
monitorizarea calităţii 
aerului şi decontaminare 
a siturilor poluate istoric 

Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi 
refacerea ecosistemelor degradate 

240 
Ministerul Mediului / ANPM / GNM 
/ ANAR / ANAP; Instituții de 
cercetare; Universități; ONG-uri; 
Custozi / Administratori ai ariilor 
naturale protejate; APL / APC 

Alocări de la bugetul de stat pentru creşterea gradului de protecţie 
şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate 

100 

Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la 
nivel naţional prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare 

15.29 Ministerul Mediului  

Reducerea suprafeţelor poluate istoric 140 

APL 
Alocări de la bugetul de stat pentru reducerea suprafețelor 
poluate istoric 

25 

Alocări APL pentru reducerea suprafețelor poluate istoric 10 

AP 5 – Promovarea 
adaptării la schimbările 
climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor 

Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de 
fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 
schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră 

402.35 ANAR; PPP 

Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă 
la dezastre a echipajelor de intervenție 

50 IGSU 

AP 6 – Promovarea 
energiei curate şi 
eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei 
economii cu emisii 
scăzute de carbon 

Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin 
exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) 

83.86 
UAT; Societăți comerciale 

Investiții private în infrastructura de producere a energiei din 
surse regenerabile 

84 

Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor 
industriali 

11.52 Societăți comerciale 

Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul 
locuinţelor (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite 
de operatorii de distribuție concesionari) 

38.12 Operatori de distribuție 
concesionari ai serviciului public de 
energie electrică Program Național pentru încurajarea consumului de energie la 

nivelul locuințelor 
50 

Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă 
prin cogenerare de înaltă eficienţă 

63.52 
Societăți comerciale / reprezentatul 
desemnat al unui parc industrial 

AP 7 – Creşterea 
eficienţei energetice la 
nivelul sistemului 
centralizat de 
termoficare în oraşele 
selectate 

Modernizarea / reabilitarea sistemelor de termoficare în Botoșani, 
Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani 

99.42 
APL 

Alocări de la bugetul APL-urilor pentru modernizarea / reabilitarea 
sistemelor de termoficare 

12 

Modernizarea / reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul 
Bucureşti 

176.47 
PMB 

Alocări de la bugetul PMB pentru modernizarea / reabilitarea 
sistemului de termoficare 

50 

AP 8 – Sisteme 
inteligente şi sustenabile 
de transport al energiei 
electrice şi gazelor 
naturale 

Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru 
preluarea energiei produse din resurse regenerabile 

23.53 

Transelectrica Alocări de la bugetul de stat pentru creşterea capacităţii 
Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse 
din resurse regenerabile 

24 

Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de 
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine 

51.7 

Transgaz Alocare de la bugetul de stat pentru creşterea gradului de 
interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor 
naturale cu alte state vecine 

52 

Programul Operațional Competitivitate 

AP 1 - Cercetare, 
dezvoltare tehnologică și 
inovare în sprijinul 
competitivității 
economice și dezvoltării 
afacerilor  

Mari infrastructuri Cercetare și Dezvoltare (CD) 
952.57 

  
  
  
  
  
  

Întreprinderi private 

Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional 
şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și 
asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de 
date europene și internaționale 

Clustere de inovare 

Crearea de sinergii cu acţiunile de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 
(CDI) ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi 
alte programe CDI internaţionale 

Întreprinderi start-up și spin-off 
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Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate 
pentru consolidarea capacității CD 

Întreprinderi și angajați 

Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de 
CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu 
institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de 
produse în sectoarele economice care prezintă potențial de 
creștere 

Întreprinderi, universități, centre de 
cercetare 

Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor 
inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de 
piață 

IMM și centre de cercetare 

Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe 
Parteneriate pentru transfer de 
cunoștințe 

Investiții în cercetare, dezvoltare și inovare făcute de firme 
private, universități și centre de cercetare 

250 
Întreprinderi, universități, firme de 
cercetare 

AP 2 - Tehnologia 
Informației și 
Comunicației (TIC) 
pentru o economie 
digitală competitivă 

Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a 
inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere  

639.2 

Microîntreprinderi, IMM, consorții 

Implicarea sectorului privat în dezvoltarea de clustere 5 

Inițiativă națională 
Alocări de la bugetul de stat pentru investiții în cercetare și 
dezvoltare 

1500 
Universități, centre de cercetare, 
firme private 

Inițiativă privată Investiții private în cercetare și dezvoltare 1500 
Firme private, universități, centre 
de cercetare 

Programul Operațional Capital Uman 

AP 1 - Inițiativa locuri de 
muncă pentru tineri 

Creșterea ocupării tinerilor NEET (fără loc de muncă și fără 
implicare în sistemul educațional sau într-un program de training) 
şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de 
Ocupare (SPO) şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est 
şi Sud Muntenia) 304.87 

  
Tinerii NEET șomeri, înregistrați la 
SPO Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și 

certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și 
informal al tinerilor NEET șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu 
rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia) – 
regiuni unde rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25% 

AP 2 - Îmbunătățirea 
situației tinerilor din 
categoria NEETs 

Creșterea ocupării tinerilor NEET șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile 
eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest 
Oltenia) 

427.27 
  
  

Tinerii NEET șomeri, înregistrați la 
SPO 

Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și 
certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și 
informal al tinerilor NEET șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile 
eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest 
Oltenia) 

Creșterea numărului tinerilor NEET inactivi înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare 

AP 3 - Locuri de muncă 
pentru toți 

Participarea angajaților la programe de formare profesională 
(cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al 
Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și 
perfecționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă 
din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform 
SNCDI. O atenţie deosebită va fi acordată participării la programe 
de formare profesională a angajaţilor vârstnici 

1295.81 
  
  

Angajați 

Evaluare / validare și certificare pentru recunoaşterea 
competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 
SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de 
învățare la locul de muncă 

Angajatori 

AP 4 - Incluziunea socială  
și combaterea sărăciei 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există 
populație aparținând minorității roma, prin implementarea de 
măsuri integrate 

1110.19 
  
  
  

Persoanele expuse riscului de 
sărăcie și excluziune socială 
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Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin 
implementarea de măsuri integrate 

Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități 
dezavantajate prin susținerea procesului de formare în cadrul 
rețelei PAPI (e-incluziune) 

Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin 
furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / 
formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea 
integrării socio-profesionale 

Program național de combatere a sărăciei și excluziunii 700 

AP 5 - Dezvoltare locală 
plasată sub  
responsabilitatea 
comunității (DLRC) 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-
roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu 
populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de 
măsuri / operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 211.97 

  
Persoanele expuse riscului de 
sărăcie și excluziune socială Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și 
orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 
implementarea de măsuri / operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC 

AP 6 - Educație și 
competențe 

Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în 
special a grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând 
minorității roma și a celor din mediul rural 

1478.63 
  
  
  

Elevi și personal didactic 

Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând 
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității 
roma și elevi din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-
economic 

Activități menite să readucă în sistemul de educație și formare 
tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie 

Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic 
din învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici 
manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de predare, a 
promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe 
nevoile elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru 
educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a 
părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative de educaţie 
bazate pe noul curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe 
nevoile elevilor, în special în cazul personalului care lucrează cu 
copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând 
minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile 
dezavantajate socio-economic 

Program național de  investiții în sistemul de învățământ pre-
universitar 

650 

AP 7 - Asistență Tehnică 

În vederea asigurării unui cadru coerent și unitar de funcționare a 
instituțiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European 
în perioada 2014-2020, axa de asistență tehnică din cadrul POCU va 
acoperi nevoile de finanțare pentru implementarea în bune condiții 
a Programului Operațional Capital Uman, prin acoperirea 
cheltuielilor cu personalul. 

304.86 
Echipe de implementare a 
proiectelor POCU 

Inițiativă națională  
Program Național de e-Educare a populației din zonele rurale, mai 
ales zonele rurale izolate și zonele cu comunități marginalizate 

50 Populația din zonele rurale 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 

M 1 - Acțiuni pentru 
transferul de cunoștințe 
și acțiuni de informare 

Nivel ridicat de informare tehnică, economică și de management al 
afacerii pentru a îndeplini standardele UE (siguranţă alimentară, 
sănătatea animalelor, norme de mediu etc.) și pentru a face faţă 
unui mediu concurenţial. 

67 MADR 

M 2 - Servicii de 
consiliere, servicii de 
gestionare a fermei 

Potențialul uman activ în agricultură și industria agro-alimentară 
trebuie să fie pregătit corespunzător, prin furnizarea de servicii 
individuale de consiliere 

71 Întreprinderi. Fermieri 

M 4 - Investiții în active 
fizice 

Investiții în active fizice în agricultură și în sectorul de prelucrare în 
scopul de a moderniza și îmbunătăți productivitatea și 
competitivitatea în sectorul agroalimentar. 

2413 Întreprinderi. Fermieri 
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Investiții private în active fizice în domeniul agricol 300 

M 6 - Dezvoltarea 
fermelor și a 
întreprinderilor 

Reînnoirea generațiilor, inclusiv încurajarea tinerilor fermieri de a 
se stabili în mediul rural 

1105 Întreprinderi. Fermieri 

M 7 - Servicii de bază și 
reînnoirea satelor în 
zonele rurale 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonei rurale prin 
îmbunătăţirea infrastructurii rurale şi serviciilor de bază existente 
(drumuri comunale, infrastructură de apă-canal, patrimoniu 
cultural) 

1298 

ADI, APL 
Alocări de la bugetul de stat (de ex. PNDL, Fondul de Mediu) 
pentru investiții în infrastructură locală (apă-canal, drumuri 
comunale, patrimoniu cultural, sănătate, educație, sport) 

4135 

Alocări de la bugetele locale și de la bugetele județene pentru 
investiții în infrastructură locală (apă-canal, drumuri comunale, 
patrimoniu cultural, sănătate, educație, sport) 

2931 

M 8 - Investiții în 
dezvoltarea zonelor 
împădurite și în 
îmbunătățirea viabilității 
pădurilor 

Creșterea suprafeței ocupate cu păduri prin promovarea 
împăduririi suprafeţelor agricole şi neagricole, conform obiectivelor 
Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României, 
Orizonturi 2013-2020-2030 

124 

APL, ROMSILVA 
Program Național de Împăduriri 300 

Inițiative locale de împădurire 15 

Inițiative private și ale ONG-urilor pe împăduriri 25 

M 9 - Înființarea de 
grupuri și organizații de 
producători în 
agricultură 
și silvicultură 

Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei, integrarea producătorilor 
agroalimentari pe piaţă și utilizarea lanţurilor scurte, prin asocierea 
producătorilor agricoli. 

20 Organizații de producători 

M 10 - Agromediu și 
climă 

Încurajarea fermierilor în practicarea unei agriculturi durabile care 
să asigure gestionarea durabilă a resurselor naturale 

1070 Fermieri 

M 11 - Agricultură 
ecologică 

Creșterea producţiei şi exportului produselor ecologice, ca urmare 
a creşterii cererii pe piaţa externă 

236 Întreprinderi. Fermieri 

M 13 - Plăți pentru zone 
care se confruntă cu 
constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri 
specifice 

Compensarea economică a dezavantajelor întâmpinate de fermieri 
în desfășurarea activităților agricole, legate de capacitatea de 
producţie scăzută a terenurilor agricole şi de costurile suplimentare 
pe care le implică menţinerea activităţilor agricole în zone cu 
constrângeri 

1355 Întreprinderi. Fermieri 

M 15 - Servicii de 
silvomediu, servicii 
climatice și conservarea 
pădurilor 

Completarea măsurilor de conservare a biodiversității și a 
resurselor de sol pe terenuri forestiere din Fondul Forestier 
Național, prin promovarea de angajamente voluntare care să 
conducă la consolidarea gestionării durabile a terenurilor forestiere 

117 APL, Întreprinderi 

M 16 – Cooperare Cooperare între actorii implicați în dezvoltarea rurală 31 Parteneriate   

M 17 - Gestionarea 
riscurilor 

Stimularea implicării fermierilor în scheme de prevenire și 
gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale pentru 
agricultură 

200 Fermieri 

M 19 - Sprijin pentru 
dezvoltarea locală 
LEADER 

LEADER – dezvoltarea teritorială echilibrată 636 

ADI 

Alocări de la bugetele locale pentru investiții integrate prin 
Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri) 

63 

M 20 - Asistență Tehnică Sprijin pentru implementarea PNDR 210 Beneficiari PNDR 

Inițiativă națională 
Program Național de informatizare a satelor din România – 
infrastructură IT în școli și instituții publice (de ex. biblioteci, 
cămine culturale), sisteme wireless. 

50 APL 

Inițiativă națională 
Proiectul RoNET de acoperire a „zonelor albe” cu infrastructură 
de internet în bandă largă, mai ales în zonele ne-atractive pentru 
firmele TIC private 

350 APL 

Inițiativă privată Investiții private în infrastructura de internet în bandă largă 350 

 
Beneficiari privați și publici 
 
 



16 
 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

AP 1 - Administrație 
publică și sistem judiciar 
eficiente 

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 
SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-
2020) 

326.38 
  
  
  SGG, Ministere de Linie și Autorități 

administrative autonome 

Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și 
moderne de management al resurselor umane 

Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente 
moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din 
sistemului judiciar 

Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții 
publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de 
achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu 

Alocări de la bugetul de stat pentru proiecte de întărire a 
capacității administratve 

50 

Alocări de la bugetele locale și județene pentru proiecte de 
întărire a capacității administrative 

150 

AP 2 - Administrație 
publică și sistem judiciar 
accesibile și 
transparente 

Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari 
în concordanță cu SCAP 

187.69 
  
  

SGG, Ministere de Linie și Autorități 
administrative autonome 

Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și 
instituțiilor publice 

Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul 
sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității 
serviciilor furnizate la nivelul acestuia 

 

AP 3 - Asistență tehnică 

Asigurarea suportului necesar Autorităţii de Management pentru 
implementarea diferitelor etape ale PO CA 39.11 

  
SGG, Ministere de Linie și Autorități 
administrative autonome 

Activităţi de publicitate și informare specifice PO CA 

Programul Operațional Asistență Tehnică 

AP 1 -  Întărirea 
capacității beneficiarilor 
de a pregăti și 
implementa proiecte 
finanțate din FESI și 
diseminarea 
informațiilor privind 
aceste fonduri 

Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI 
(Fonduri Europene Structurale și de Investiții) de a pregăti şi 
implementa proiecte 

78.63 
  

Beneficiarii POAT, POIM și POC 

Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de 
Coeziune a UE 

AP 2 - Sprijin pentru 
coordonarea, 
gestionarea şi controlul 
FESI 

Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural 
pentru coordonarea și implementarea FESI 64.34 

  
Beneficiarii POAT, POIM și POC 

Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și 
eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi 

AP 3 - Creșterea 
eficienței resurselor 
umane implicate în 
sistemul de coordonare, 
gestionare şi control al 
FESI în România 

Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului 
resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și 
motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul 
sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI 

108.23 Beneficiarii POAT, POIM și POC 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

POPAM 

Creșterea producției în acvacultură și procesare 

223.7 
  
  

PPP, persoane juridice publice sau 
private 

Creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și 
protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în 
special în zonele pescărești 

Intervenţii de tip CLLD cu scopul de creștere al potenţialului 
zonelor cu specific pescăresc, pentru a promova noi surse de venit 
pentru comunitățile pescărești prin activități specifice sectorului 
(procesare, marketing) sau prin diversificare (mediu, turism, 
educaţie) și pentru a proteja şi încuraja biodiversitatea în zonele 
vizate. Intervenţiile CLLD vor fi folosite şi pentru combaterea 
riscului de sărăcie şi excluziune socială a persoanelor care trăiesc în 
comunitățile pescărești, de o manieră integrată și prin activarea 
comunității. 
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Alocări de la bugetele locale pentru programe integrate de 
investiții 

5 

Programul de Cooperare Transfrontalieră 

România-Bulgaria 

Promovarea investițiilor destinate abordării unor riscuri specifice, 
asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea unor 
sisteme de gestionare a dezastrelor 

258.5 
  
  
  
  
  
  

IGSU 

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural 

 APL, CJ 

Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor, precum și 
promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și 
infrastructuri ecologice 

APL, CJ 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale 

CJ, APL 

Dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme de transport care 
respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, și care au emisii 
reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a 
sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor 
multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a 
promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local 

CJ, APL 

Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă prin integrarea piețelor forței 
de muncă transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, 
inițiativele comune locale în domeniul ocupării forței de muncă, 
servicii de informare și de consiliere și formarea comună 

Angajați 

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a 
părților interesate și o administrație publică eficientă prin 
promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării 
între cetățeni și instituții 

APL, CJ 

România-Republica 
Moldova 

Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea 
creșterii accesului la educație și a calității acesteia 

89.1 
  
  
  
  
  
  

Elevi 

Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare 
IMM, Universități, Centre de 
cercetare 

Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric APL, CJ 

Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi a 
infrastructurii TIC 

CNADNR, CJ, APL 

Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la 
sănătate 

CJ, APL 

Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor 
naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor 
de urgenţă 

IGSU 

Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea 
poliţiei 

Poliția 

România-Ucraina 

Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea 
creșterii accesului la educație și a calității acesteia 

66 
  
  
  
  
  
  

Elevi 

Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare 
IMM, Universități, Centre de 
cercetare 

Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric APL, CJ 

Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi 
instrumentelor TIC 

CNADNR, CJ, APL 

Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la 
sănătate 

CJ, APL 

Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor 
naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor 
de urgenţă 

IGSU 

Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea 
poliţiei 

Poliția 

România-Republica 
Serbia 

Promovarea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea serviciilor de 
bază pentru o creștere favorabilă incluziunii  

18.19 
Populația în risc de sărăcie și/sau 
excluziune 

Protecția mediului și managementul riscurilor  21.15 CJ, IGSU 

Mobilitate sustenabilă și accesibilitate 21.15 CNADNR, CJ, APL 

Atractivitate pentru un turism sustenabil 18.82 APL, CJ 
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Asistență Tehnică 8.81 Beneficiari RO-SB 

România-Ungaria 

Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și 
resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) 

48.5 APL, CJ 

Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea 
blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității) 

34.99 APL, CJ 

Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității 
forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării 
forței de muncă) 

55.07 Angajați 

Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în 
domeniul sănătății și prevenției bolilor) 

57.03 APL, CJ 

Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor 
(Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării 
dezastrelor) 

9.55 IGSU 

Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 
(Cooperarea instituțiilor și comunităților) 

4.01 APL, CJ 

Bazinul Mării Negre 

Promovarea în comun a afacerilor şi antreprenoriatului în 
sectoarele turism şi cultură 

49 
  
  
  

Întreprinderi 

Creşterea oportunităţilor comerciale transfrontaliere şi 
modernizarea sectorului agricol şi a celor conexe 

Întreprinderi 

Îmbunătățirea sistemului de monitorizare în comun a mediului Ministerul Mediului 

Promovarea în comun a unor acţiuni având ca scop conştientizarea 
privind deşeurile maritime şi riverane 

Ministerul Mediului 

Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 

Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric 
81.3 

  
  
  
 

APL, CJ 

Protecția mediului, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice Ministerul Mediului 

Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi 
a reţelelor şi sistemelor comune de transport 

CNADNR 

Provocări comune în domeniul siguranței și securității Poliția 

 
Programele operaționale europene au și marele avantaj că folosesc reguli de operare 
și implementare rafinate și perfecționate de-a lungul timpului în țările din Vestul 
Europei – cu nevoi clar definite, cu bugetare multianuală, cu criterii de prioritizare 
clare și cu indicatori de monitorizare și evaluare. Din păcate, puține din aceste lecții 
au fost adaptate în organizarea programelor cu finanțare de la bugetul de stat. Marea 
problemă a României nu este  rata mică a absorbției fondurilor europene, ci faptul că 
după 9 ani de implementare de fonduri europene, nu am învățat mai nimic – cel puțin 
dacă ne raportăm la modul în care investițiile de la bugetul de stat sunt efectuate. 
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Din fericire în acest moment avem documente de planificare ce fac mai ușoară 
identificarea unor priorități de investiție. Master Planul General de Transport (MPGT), 
Master Planurile Regionale de Apă-Canal și documentul programatic pentru 
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 definesc clar nevoile 
de infrastructură mare în următorii ani. La nivel sub-național, Strategia de Dezvoltare 
Teritorială a României (SDTR), Programul Operațional Regional 2014-2020, precum și 
o serie de ghiduri de investiție pregătite de Banca Mondială pentru MDRAP identifică 
o parte din nevoile de infrastructură regională și locală. De exemplu, cele două hărți 
de mai jos prezintă nevoile majore identificate pe transportul rutier și feroviar în 
MPGT și ce s-a finalizat efectiv până acum din această infrastructură.  
 
Această secțiune va prezenta în detaliu o propunere pentru un set de investiții publice 
prioritare. Aceasta este o propunere care, în lipsa unei altei propuneri similare, ar 
trebui dezbătută, modificată, ajustată și pusă într-o formă în jurul căreia se poate 
forma un consens național. Aceste investiții publice prioritare ar trebui să fie urmărite 
cu deosebită atenție pentru a se asigura finalizarea lor înainte de 2023. În mod 
evident, există șanse mari ca numai o parte din investițiile listate în tabelul de mai sus 
să  fie finalizate – din diferite motive. Lista de proiecte propusă mai jos, sau o variantă 
editată / alternativă, ar trebui, însă, să primească atenție sporită și să se bucure de un 
consens politic.  
 
Toate proiectele prioritare din lista de mai jos au fost extrase din documente 
programatice / strategice existente. O justificare a fost oferită pentru alegerea fiecărui 
proiect / program. 

Investiții Publice 
PRIORITARE  
 

pentru 2014-2023 
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Prioritățile majore definite în MPGT 

 
 

Ce s-a făcut până acum 
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PRIORITATEA 1 – Îmbunătăţirea accesului către Uniunea Europeană 

 
 
JUSTIFICARE: Având în vedere că 70% din exporturile românești pleacă spre UE, sunt cruciale proiectele de infrastructură 
ce vor înlesni accesul spre graniţa de Vest 
 

PROIECT/PROGRAM DESCRIERE Valoare estimată şi potenţiale 
surse de finanţare 

0.1 Conectarea Regiunii Bucureşti cu 
Vestul  

Bucureştiul este una dintre puţinele 
capitale din Europa continentală 
neconectate la reţeaua de autostrăzi 
europene – lucru cu atât mai grav cu cât 
50% din veniturile firmelor din România 
este generat în zona de acces de o oră (cu 
maşina) în jurul capitalei. Mai mult, distanţa 
Bucureşti-Oradea poate fi parcursă în 
Franţa în 3 ore, cu trenul rapid. În România, 
CFR parcurge aceeași distanță în 15 ore. 

Legendă:  
FE = Fonduri Europene 
BS = Bugetul de Stat 
ÎM = Împrumuturi 

   0.1.1 Finalizarea Autostrăzii A1 Autostrada A1 (Bucureşti-Piteşti-Sibiu-
Deva-Lugoj-Timişoara-Arad) va fi, odată 
finalizată, prima punte majoră de legătură 
între Bucureşti şi restul Europei. Master 
Planul General de Transport (MPGT) a 
identificat această autostradă ca 
reprezentând prioritatea numărul 1 în ceea 
ce priveşte proiectele rutiere. Pe lângă 

€ 1,889 mil. 
34% FE 
16% BS 
50% ÎM 
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tronsonul Piteşti-Sibiu, în 2016-2017 au fost 
fazate finalizarea tronsoanelor Lugoj-Deva 
şi Timişoara-Lugoj, care trebuiau în mod 
normal să fie finalizate în perioada de 
programare 2007-2013. 

   0.1.2 Reabilitare şi dezvoltarea 
Aeroportului Otopeni 

Numărul pasagerilor pe Aeroportul Otopeni 
s-a triplat între 2005-2014 şi va continua cel 
mai probabil să crească, ceea ce face 
imperios necesară extinderea şi dezvoltarea 
infrastructurii aeroportuare din Otopeni. 

€ 669 mil. 
56% FE 
44% BS 
 

   0.1.3 Reabilitare cale ferată Predeal-
Braşov-Sighişoara-Simeria-Km 614 
(aproape de Arad) 

Parte din această reabilitare se va face fazat 
(reprezentând finalizarea unor lucrări 
începute în 2007-2013), însă întreg 
tronsonul se va finaliza în perioada de 
programare 2014-2020. 

€ 2,068 mil. 
56% FE 
44% BS 
 

0.2 Conectarea Transilvaniei cu Vestul Conform MPGT, Autostrada Transilvania nu 
mai există aşa cum a fost gândită iniţial. 
Legătura Cluj-Târgu Mureş-Braşov a fost 
înlocuită cu legătura Cluj-Sibiu-Braşov. Mai 
mult, de la Târgu Mureş s-a propus în MPGT 
o legătură cu Târgu Neamţ şi Iaşi, care va 
permite un acces mai facil spre vest al 
regiunii Moldovei. 

 

   0.2.1 Autostrada Nădăşelu-Borş Parte din această autostradă (Borş-Suplacu 
de Barcău) a fost finalizată de Bechtel, 
parte (în zona cea mai dificilă) rămâne de 
realizat. 

€ 1,307 mil. 
22% FE 
15% BS 
63% ÎM 

   0.2.2 Autostrada Câmpia Turzii – 
Târgu Mureş 

Gândită fazat, această autostradă ar trebui 
să fie finalizată în 2017. Ea va reprezenta un 
tronson din proiectul mai mare ce va lega 
Moldova de Transilvania şi de restul 
Europei. 

€ 186 mil. 
100% FE 
 

   0.2.3 Autostrada Braşov – Sibiu Soluţia de a conecta Braşovul de Vest pe 
ruta Sibiu este din multe puncte de vedere 
mai fericită decât varianta Autostrăzii 
Transilvania (Braşov-Târgu Mureş), pentru 
că este şi mai scurtă şi permite 
redirecţionarea unor resurse limitate 
pentru a îmbunătăţi conectivitatea 
Moldovei (în loc să se facă tronsonul Târgu-
Mureș – Brașov se poate finaliza o parte din 
tronsonul Târgu-Mureș – Târgu Neamț). 

€ 816 mil. 
22% FE 
15% BS 
63% ÎM 

   0.2.4 Dezvoltarea Aeroportului Cluj-
Napoca 

Aeroportul din Cluj-Napoca este al doilea 
din România ca număr de pasageri, aflându-
se de câţiva ani într-o continuă creştere. 
Dezvoltarea continuă a aeroportului este 
critică având în vedere profilul economic 
axat pe servicii al Clujului (de ex. IT, mediul 
academic, consultanţă, industria 
farmaceutică, sănătate, turism și 
divertisment), ceea ce necesită o 
infrastructură aeroportuară bine pusă la 
punct. 

€ 131 mil. 
56% FE 
44% BS 
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   0.2.5 Dezvoltarea Aeroportului 
Timişoara 

Aeroportul din Timişoara este al treilea ca 
importanţă din România şi este principalul 
hub aerian în zona de Vest. 

€ 112 mil. 
56% FE 
44% BS 
 

   0.2.6 Electrificarea şi reabilitarea căii 
ferate Cluj-Episcopia Bihorului 

Reabilitarea acestui tronson de cale ferată 
va îmbunătăţi accesul nu numai pentru 
zona Transilvaniei, ci şi pentru Moldova. 

€ 477 mil. 
56% FE 
44% BS 
 

0.3 Conectarea Moldovei cu Vestul Moldova este cea mai săracă zonă din 
România şi în acelaşi timp regiunea cu cel 
mai dificil acces la pieţele din Vestul 
Europei. Conectarea acestei regiuni la Vest 
poate accelera procesul de dezvoltare al 
regiunii şi în acelaşi timp poate genera o 
serie de efecte benefice şi pentru Republica 
Moldova. 

 

   0.3.1 Autostrada Târgu Neamţ-Iaşi-
Ungheni 

Autostrada Ungheni-Iaşi-Târgu Neamţ-
Târgu Mureş va fi finalizată conform MPGT 
în 2026. Primul tronson, şi cel mai uşor va fi 
însă finalizat în 2019, permiţând un acces 
mai rapid al Regiunii Iaşi spre Vest  

€ 1130 mil. 
25% FE 
18% BS 
57% ÎM 

0.4 Conectarea Olteniei cu Vestul Zona Olteniei este mai apropiată de Vest 
decât alte regiuni, însă o conectivitate mai 
bună poate să aducă dividende pentru 
dezvoltarea acestei regiuni. 

 

   0.4.1 Dezvoltarea Aeroportului 
Craiova 

Aeroportul Craiova este singurul hub aerian 
în regiunea dintre Bucureşti şi Timișoara, iar 
dezvoltarea acestui hub este critică pentru 
oamenii şi afacerile din zonă 

€ 70 mil. 
56% FE 
44% BS 
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PRIORITATEA 2 – Dezvoltarea şi conectarea principalelor zone urbane funcţionale 

 
 
JUSTIFICARE: Zonele de acces de o oră din jurul Bucureştiului şi a celor şapte poli de creştere adună aproximativ 50% din 
populația țării și generează 75% din veniturile firmelor din România. Aceste zone urbane funcţionale sunt motoarele 
economice ale ţării. Cu cât ele vor funcţiona mai bine, cu atât se vor dezvolta mai repede restul regiunilor. Aceste 
motoare economice vor permite României să genereze propriile resurse pentru ridicarea standardului de viaţă din zonele 
mai puţin dezvoltate, scăzând în acelaşi timp dependenţa de fonduri europene. 
 

PROIECT/PROGRAM DESCRIERE Valoare estimată şi potenţiale 
surse de finanţare 

1.1 Dezvoltarea Zonei Urbane 
Funcţionale Bucureşti  

Regiunea Bucureşti este fără îndoială 
centrul economic al României. Cu cât acesta 
va funcționa mai bine, cu atât va merge mai 
bine restului ţării. 

 

   1.1.1 Finalizarea Centurii Bucureşti Peste 150.000 de oameni fac zilnic naveta 
spre Bucureşti şi alte sute de mii de oameni 
tranzitează zilnic zona din toate direcţiile. 
Finalizarea centurii Bucureşti la 4 benzi este 
ca atare critică pentru regiune.  

€ 220 mil. 
30% FE 
15% BS 
55% ÎM 

   1.1.2 Extinderea şi reabilitarea reţelei 
de metrou 

Metroul din Bucureşti transportă peste 170 
milioane pasageri în fiecare an şi este cel 
mai eficient şi mai rapid mijloc de transport 
public din Bucureşti. Extinderea acestui 
sistem va permite accesul unui număr mult 
mai mare de oameni la reţea – mai ales 
oameni din cartiere mai slab dezvoltate, 

€ 983 mil. 
70% FE 
30% BS 
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precum Sectorul 5, dar și Nordul 
Bucureștiului – Otopeni – Aeroport Henri 
Coandă. 

   1.1.3 Crearea unei reţele de căi ferate 
care să înlesnească navetismul spre şi 
dinspre Bucureşti – cu viteză sporită, 
orar cadenţat şi servicii feroviare 
îmbunătăţite 

Bucureştiul atrage forţă de muncă din toate 
judeţele din jur (Prahova, Dâmboviţa, 
Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa) şi ar beneficia de 
pe urma unei infrastructuri feroviare bine 
puse la punct. O asemenea infrastructură ar 
înlesni în acelaşi timp accesul mai multor 
oameni către oportunităţile oferite de 
capitală. Principalele conexiuni includ: 
Bucureşti-Giurgiu; Bucureşti-Braşov; 
Bucureşti-Buzău; Bucureşti-Constanţa; 
Bucureşti-Piteşti; Bucureşti-Craiova. 

€ 226 mil. 
56% FE 
44% BS 
 

   1.1.4 Autostrada Comarnic-Braşov Această autostradă ar permite o 
conectivitate mai bună pentru cel mai 
important coridor de creştere din România 
(Bucureşti-Ploieşti-Braşov) şi pentru una din 
cele mai circulate zone din ţară. 

€ 998 mil. 
PPP 
 

   1.1.5 Legătura A3-Aeroport Otopeni Acest proiect, chiar dacă de mici 
dimensiuni, ar permite o mai bună folosire a 
Autostrăzii Bucureşti-Ploiești (majoritatea 
oamenilor preferă DN1 acum) şi ar înlesni 
accesul unei zone dens populate la 
aeroport. 

€ 43 mil. 
22% FE 
15% BS 
63% ÎM  

   1.1.6 Drum Naţional TransRegio 
Bucureşti-Giurgiu 

O conexiune vitală pentru zona sudică a 
regiunii Bucureşti şi un proiect de relevanţă 
şi pentru Regiunea Ruse în Bulgaria. 

€ 41 mil. 
22% FE 
15% BS 
63% ÎM 

   1.1.7 Platformă multimodală 
Bucureşti 

O platformă multimodală (logistică, 
industrială etc.) poate ajuta la dezvoltarea 
regiunii şi poate deservi actori economici 
din mai multe judeţe. 

€ 48 mil. 
56% FE 
44% BS 
 

1.2 Dezvoltarea Zonei Funcţionale 
Timişoara-Arad 

Timişoara-Arad este a doua zonă ca 
importanţă economică din ţară – o zonă 
care, din păcate, nu are încă un plan 
integrat de dezvoltare. 

 

   1.2.1 Înlesnirea legăturilor pe cale 
ferată între Timişoara şi Arad – cu 
viteză sporită, orar cadenţat şi servicii 
feroviare îmbunătăţite 

Zona Timişoara-Arad adună la un loc 
aproape 1 milion de oameni şi generează 
aproximativ 6% din veniturile firmelor din 
România. Dezvoltarea acestei regiuni poate 
fi accelerată printr-o conectare mai bună a 
celor 2 centre urbane. 

€ 23 mil. 
56% FE 
44% BS 
 

   1.2.2 Platformă multimodală 
Timişoara 

O platformă multimodală poate înlesni 
dezvoltarea zonei, mai ales pe profilul 
industrial şi agricol foarte bine dezvoltate în 
zonă. În mod ideal, platforma multimodală 
ar trebui localizată în nordul Timișoarei, 
pentru a deservi și Aradul. 

€ 34 mil. 
56% FE 
44% BS 
 

1.3 Dezvoltarea Zonei Cluj-Alba Cluj-Napoca este al doilea centru urban din 
România ca populaţie şi dinamică 
economică.  
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   1.3.1 Finalizarea Autostrăzii Turda-
Sebeş 

O conexiune rutieră bună între Cluj şi Alba-
Sebeş ar putea potenţa sinergii economice 
deja prezente în regiune.  

€ 173 mil. 
100% FE 
 

   1.3.2 Platformă multimodală Cluj-
Napoca 

O platformă multimodală poate înlesni 
dezvoltarea zonei. 

€ 34 mil. 
56% FE 
44% BS 
 

1.4 Dezvoltarea Zonei Constanţa Constanţa este cel mai important centru 
logistic al ţării şi una din cele mai dezvoltate 
zone urbane din ţară  

 

   1.4.1 Reabilitare / dezvoltare 
infrastructură portuară în Portul 
Constanţa 

Constanţa este cel mai mare port la Marea 
Neagră şi unul din cele mai mari porturi din 
Europa. O bună dezvoltare a acestui port 
poate avea efecte benefice nu numai 
pentru zona Constanţa, ci pentru întreaga 
ţară.  

€ 291 mil. 
56% FE 
44% BS 
 

1.5 Dezvoltarea Zonei Iaşi-Paşcani Triunghiul format de Iaşi, Piatra Neamţ şi 
Bacău este una din zonele cele mai dens 
populate din România  

 

   1.5.1 Înlesnirea legăturilor pe cale 
ferată între Iaşi şi Paşcani - cu viteză 
sporită, orar cadenţat şi servicii 
feroviare îmbunătăţite 

O mai bună conexiune feroviară poate 
înlesni accesul oamenilor din regiune la 
oportunităţile oferite de Iaşi (locuri de 
muncă, educaţie superioară, cultură, servicii 
de sănătate). 

€ 26 mil. 
56% FE 
44% BS 
 

1.6 Augmentarea potenţialului 
polarizator al reşedinţelor de judeţ 

Reşedinţele de judeţ joacă un rol polarizator 
important în judeţul lor (reprezintă centre 
administrative, centre economice şi 
sociale), iar accesul facil la aceste centre 
este foarte important pentru populaţia din 
judeţ. 

 

1.6.1 Reabilitarea / modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene 

Cu cât va fi mai uşor pentru oameni să 
acceseze oportunităţile oferite de o 
reşedinţă de judeţ, cu atât vor creşte 
şansele de dezvoltare ale judeţului 
respectiv. 
 

€ 2,720 mil. 
35% FE 
15% BS 
50% CJ (Consilii Judeţene) 
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PRIORITATEA 3 – Conectarea regiunilor mai slab dezvoltate la Regiunea Bucureşti 

 
 
JUSTIFICARE: Bucureştiul are o putere de polarizare mare şi în momentul de faţă atrage forţă de muncă din întreaga ţară şi 
din afară. O mai bună conectare la Regiunea Bucureşti poate să permită oamenilor care trăiesc în regiunile mai slab 
dezvoltate (de exemplu Moldova şi Oltenia) acces mai uşor la oportunităţile pe care Bucureştiul le oferă (educaţie 
superioară, servicii de sănătate diversificate, o piaţă a muncii eclectică). În felul acesta se poate reduce și migrarea unora 
dintre acești oameni în afara țării. 
 

PROIECT/PROGRAM DESCRIERE Valoare estimată şi potenţiale surse 
de finanţare 

2.1 Conectarea Moldovei la 
Regiunea Bucureşti  

  

   2.1.1 Drum Expres Ploieşti-
Buzău-Focşani-Bacău-Paşcani 

Această arteră rutieră va conecta regiunea cu 
cea mai mare densitate a populaţiei în afara 
Bucureştiului, de cel mai important centru 
economic al ţării.   

€ 1,355 mil. 
25% FE 
18% BS 
57% ÎM 

2.2 Conectarea Olteniei la 
Regiunea Bucureşti 

  

   2.2.1 Autostrada Piteşti-
Craiova 

Zona de acces de o oră (cu maşina) în jurul 
Craiovei adună aproximativ 1 milion de 
oameni şi aceştia vor beneficia de o conexiune 
mai bună la capitală. 

€ 899mil. 
PPP 
 

   2.2.2 Reabilitare DN6 
Alexandria-Craiova 

Proiect ce va permite un acces mai bun la 
capitală a populaţiei din zona sudică a 
României. 

€ 29 mil. 
56% FE 
44% BS 
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PRIORITATEA 4 – Dezvoltarea reședințelor de județ 

 
 
JUSTIFICARE: Reședințele de județ reprezintă centrele urbane cele mai mari în afara capitalei și au potențial de polarizare 
a dezvoltării la nivelul fiecărui județ. În fiecare județ, reședințele reprezintă nu numai centrul administrativ, ci și centrul 
economic cel mai important și centrul cu cea mai mare densitate de servicii publice (educație, sănătate, cultură). Cu cât 
aceste centre urbane sunt mai dezvoltate, cu atât vor fi beneficiile mai mari pentru celelalte localități din județ. În același 
timp, cu cât aceste orașe vor oferi o calitate a vieții mai bună, cu atât vor fi mai atractive pentru oameni. Pentru a accesa 
fonduri europene pre-alocate (prin Axa 4 a POR 2014-2020), toate reședințele de județ, cu excepția municipiului Tulcea 
(care va beneficia de fonduri pre-alocate prin ITI Delta Dunării) trebuie să pregătească strategii integrate de dezvoltare 
urbană și pachete integrate de proiecte prioritare pentru perioada de implementare 2014-2023. Valoarea totală a acestor 
pachete de proiecte prioritare se ridică la aproximativ 6 miliarde euro. 
  

PROIECT/PROGRAM DESCRIERE Valoare estimată şi potenţiale 
surse de finanţare 

3.1 Dezvoltarea sistemelor de 
transport urbane / 
metropolitane 

Pentru toate zonele urbane / metropolitane 
dezvoltarea unor sisteme integrate de transport 
reprezintă o prioritate cheie. Aceste sisteme 
permit accesul mai eficient la oportunitățile 
oferite de centrele urbane atât pentru locuitorii 
centrului urban, cât și pentru locuitorii din 
zonele peri-urbane și suburbane. În anul 2011, 
fiecare reședință de județ avea cel puțin două 
localități limitrofe unde cel puțin 15% din forța 
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de muncă făcea naveta zilnic către reședința de 
județ. 

   3.1.1 Implementarea 
Planurilor de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD) (reabilitare / 
modernizare / dezvoltare / 
tramă stradală, transport public, 
alei pietonale, piste pentru 
bicicliști, pietonalizare piețe 
publice) 

Pentru perioada de programare 2014-2020 toate 
reședințele de județ vor elabora un PMUD, în 
care se vor identifica proiectele prioritare de 
transport ce vor fi implementate în această 
perioadă. 

€ 2,988 mil. 
38% FE 
62% BL (Bugetele Locale) 
 

3.2 Regenerare urbană În 1990, aproximativ 82% din toate locuințele 
construite în România erau construite după 
1945, de către regimul comunist. Clădirile 
comuniste sunt în mare parte de proastă 
calitate, slab izolate termic, cu spații comune 
care de multe ori nu sunt îngrijite de nimeni, cu 
spații verzi ocupate de multe ori de garaje, 
mașini, sau construcții improvizate.  

 

   3.2.1 Programe integrate de 
regenerare urbană (termoizolare 
blocuri, reabilitare spații 
interstițiale, îndepărtarea 
construcțiilor fără autorizație de 
construcție, crearea de locuri de 
parcare, reabilitare parcuri, 
creare spații verzi etc.) 

Multe orașe din România s-au dezvoltat rapid în 
ultimii ani, întrecând ca potență economică 
orașe similare din Vest. Dar chiar dacă economic 
aceste orașe o duc mai bine, ele nu arată la fel 
de bine ca orașele din Vest. Pentru a putea 
atrage forță de muncă calificată pe viitor, aceste 
orașe trebuie nu numai să ofere locuri de 
muncă, ci și să ofere o calitate a vieții la 
standarde vestice.  

€ 1,494 mil. 
31% FE 
9% BS 
51% BL 
9% AL (Asociații de Locatari) 
 

3.3. Patrimoniul cultural și 
istoric 

Patrimoniul cultural și istoric ajută la definirea 
identității unui oraș și joacă un rol important în 
ceea ce privește modul în care se raportează 
cetățenii la propriul oraș.  

 

   3.3.1 Programe integrate de 
reabilitare a patrimoniului 
cultural și istoric, inclusiv a 
centrelor istorice 

Toate reședințele cu un centru istoric bine 
definit ar trebui în mod normal să elaboreze un 
Plan Urban Zonal (PUZ) ce prevede modul în care 
respectivele centre vor fi reabilitate. Acolo unde 
elaborarea unui PUZ nu se justifică, ar trebui 
totuși pregătit un plan integrat de reabilitare al 
clădirilor de patrimoniu. 

€ 466 mil. 
42% FE 
10% BS 
23% BL 
25% FP (Fonduri Private) 

3.4. Infrastructura educațională, 
de sănătate și socială 

Reședințele de județ administrează o rețea mare 
de infrastructură educațională, de sănătate și 
socială. Această infrastructură necesită investiții 
continue, mentenanță, extinderi și modernizări 

 

   3.4.1 Programe integrate de 
reabilitare / modernizare / 
extindere / construcție / 
întreținere a infrastructurii 
educaționale, de sănătate și 
sociale 

Reședințele de județ vor avea la dispoziție 
fonduri europene și propriile fonduri pentru 
investiții în infrastructură educațională, de 
sănătate și socială. În Cluj-Napoca, Craiova și Iași 
se vor construi spitale regionale cu fonduri 
europene. 

€ 528 mil. 
85% FE 
15% BL 
 

3.5. Infrastructura de servicii 
publice (termoficare, iluminat 
public, salubrizare, internet, 
clădiri administrative etc.) 

Infrastructura de servicii publice necesită în 
toate orașele investiții recurente. 
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   3.5.1 Programe integrate de 
reabilitare / modernizare / 
extindere / construcție / 
întreținere a infrastructurii de 
servicii publice 

Reședințele de județ vor avea la dispoziție 
fonduri europene și propriile fonduri pentru 
investiții în infrastructura de servicii publice. 

€ 200 mil. 
85% FE 
15% BL 
 

3.6. Reconversia și 
refuncționalizarea terenurilor 
abandonate 

Toate orașele mari din România au suprafețe 
mari de teren neutilizate sau subutilizate. De 
obicei aceste parcele reprezintă foste platforme 
industriale. Legislația permite acum 
suprataxarea acestor parcele de pământ (cu 
până 500%) pentru a le aduce în uz economic. 

 

   3.6.1 Programe integrate de 
reconversie și refuncționalizare a 
terenurilor abandonate 

Acest gen de proiecte sunt greu de pus în 
practică deoarece multe din terenurile 
abandonate se află în proprietate privată. Este 
totuși important ca mai multe proiecte pilot de 
acest gen să fie pornite pentru a servi ca 
exemplu și bune practici pentru investiții 
similare făcute de către sectorul privat. 

€ 59 mil. 
85% FE 
15% BL 
 

3.7. Intervenții integrate pentru 
comunitățile marginalizate 
urbane 

Orașele din România nu se vor putea dezvolta 
sustenabil dacă nu iau în considerare din timp 
probleme de incluziune socială. Există 
numeroase exemple în Vest de orașe ce au atins 
un nivel înalt de dezvoltare, dar sunt divizate la 
nivel social. 

 

   3.7.1 Programe integrate de 
sprijin pentru regenerarea fizică, 
economică și socială a 
comunităților defavorizate din 
regiunile urbane  

Acest gen de investiții vor fi rar urmărite de 
autoritățile locale din România pentru că, de 
cele mai multe ori, nu sunt privite ca fiind 
prioritare. Din fericire însă, vor fi disponibile 
fonduri europene pentru astfel de investiții. De 
asemenea, ar putea fi alocate sume din bugetele 
locale și de la bugetul de stat pentru investiții 
punctuale (de ex. locuințe sociale). În mod ideal, 
intervențiile hard ar trebui să fie făcute la pachet 
cu intervenții soft (conceptul de DLRC – 
Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea 
Comunității). 

€ 195 mil. 
70% FE 
5% BL 
25% BS 

3.8. Consolidarea capacității 
administrative la nivel local 

Pentru a absorbi fonduri europene și a face 
investiții de capital într-un mod eficient, 
autoritățile locale trebuie să își întărească 
capacitatea administrativă. Mai exact, trebuie să 
cheltuiască bani. 

 

   3.8.1 Programe integrate de 
consolidare a capacității 
administrative 

O autoritate locală ce dorește să absoarbă 200-
300 mil. euro trebuie să dispună și de o echipă 
adecvată de management de proiect 
responsabilă pentru a scrie, implementa și 
monitoriza proiecte. Consolidarea capacității 
administrative ar trebui să fie o prioritate pentru 
toate orașele din România. 

€ 78 mil. 
60% FE 
20% BL 
20% BS 
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PRIORITATEA 5 – Dezvoltarea de infrastructură de bază în zonele mai slab dezvoltate 

 
 
JUSTIFICARE: Indiferent unde se naște, orice român ar trebui să aibă același start în viață. Aceasta presupune, printre 
altele, acces la educație de calitate, la un sistem de sănătate ușor accesibil, la infrastructură de apă și canalizare, sau la un 
drum în stare bună. 
 

PROIECT/PROGRAM DESCRIERE Valoare estimată şi potenţiale 
surse de finanţare 

5.1 Infrastructură socială Șansele unui copil de a-și realiza potențialul nu ar 
trebui afectate de lipsa accesului la un computer la 
școală, sau datorită dificultății de a ajunge la 
școală din cauza unui drum în stare proastă. 
Investițiile în infrastructură de bază sunt critice 
pentru zonele mai slab dezvoltate din România 

 

   5.1.1 Dezvoltare / 
modernizare / reabilitare a 
infrastructurii sociale 
(educație, sănătate, cultură, 
sport) în zonele slab dezvoltate 

Un standard minim ar trebui atins în fiecare 
localitate din România. Bineînțeles, investițiile ar 
trebui atent prioritizate pentru a permite o 
folosire cât mai eficientă a unor fonduri limitate. 
De exemplu, nu ar trebui construită o școală într-o 
localitate unde nu mai sunt copii, sau o sală de 

€ 1,310 mil. 
40% FE 
38% BS 
22% BL 
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sport într-o localitate unde majoritatea cetățenilor 
sunt pensionari. 

5.2 Apă-Canal Accesul la infrastructura de apă-canal de calitate 
este o prioritate națională și o cerință a Comisiei 
Europene. 

 

  5.2.1 Dezvoltarea / 
extinderea / modernizarea / 
reabilitarea infrastructurii de 
apă-canal în localitățile cu mai 
mult de 2.000 locuitori 
echivalent 

Populația rurală a României trăiește în localități 
foarte mici și fragmentate, ceea ce face dificilă 
dezvoltarea infrastructurii de apă-canal. De 
exemplu, mare parte a satelor din România nu au 
destulă populație pentru a justifica dezvoltarea 
unei stații de tratare a apei uzate. Ca atare, 
investițiile în acest tip de infrastructură sunt o 
prioritate mare, însă ele trebuie gândite într-un 
mod sustenabil. 

€ 7,094 mil. 
42% FE 
30% BS 
10% BL 
18% CAR (Companii Regionale de 
Apă) 

5.3. Drumuri comunale și 
drumuri de interes local 

Investițiile în modernizarea / asfaltarea drumurilor 
sunt cel mai frecvent tip de investiție la nivel local 
– sunt genul de investiții apreciate cel mai mult de 
cetățeni. O investiție în drumuri locale poate să 
rezolve probleme concrete de dezvoltare la nivel 
local. 

 

   5.3.1 Programe de 
modernizare / reabilitare / 
dezvoltare a drumurilor 
comunale și de interes local 

În momentul de față există probabil mai multe 
studii de fezabilitate pentru drumuri comunale și 
de interes local decât pentru orice alt tip de 
investiție. Acest lucru reflectă atât nevoia mare 
pentru acest tip de investiție, cât și prioritățile 
autorităților locale. 

€ 3,868 mil. 
11% FE 
39% BS 
50% BL 
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Politici Publice 
și 

Reforme Instituționale 
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Nevoi 
Când vine vorba de estimarea nevoilor pentru investiții publice, există bune practici la 
nivel internațional care pot ajuta demersul. Este mult mai greu, însă,  a estima nevoia 
și posibilul impact al unei politici publice, sau a unei reforme instituționale. În mare 
parte, aceste nevoi sunt definite în documente strategice naționale. Avem, de 
exemplu, un „Program Național de Reformă” și o „Strategie Națională pentru 
Dezvoltare Durabilă”. Avem, de asemenea, strategii sectoriale, precum: „Strategia de 
Consolidare a Administrației Publice”, „Strategia Energetică”, „Strategia Națională 
pentru Achiziții Publice”, „Strategia Națională Anticorupție”, „Strategia Națională de 
Apărare a Țării”, „Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare”, „Strategia 
Națonală pentru Competitivitate”, „Strategia Națională pentru Incluziune Socială”, 
„Strategia Națională de Sănătate”. Unele din aceste documente sunt mai bune decât 
altele, dar invariabil sunt documentele aprobate sectorial ce definesc nevoile în 
sectorul respectiv.  

 
Resurse 
Capitalul uman reprezintă principala resursă pentru implementarea unor politici 
publice. Fără o echipă bună nu se poate elabora o politică publică bună. În ceea ce 
privește reformele instituționale, resursa cea mai importantă este leadership-ul. Fără 
un leader bun, o instituție nu poate fi reformată. Identificarea unui leader bun și/sau 
a unei echipe competente este o sarcină dificilă, inclusiv pentru țările cele mai 
dezvoltate. Este însă o sarcină critică pentru România în anii ce urmează. La un nivel 
minimal, trebuie conștientizat faptul că banii europeni nu pot fi atrași fără a cheltui 
bani. Aceasta înseamnă ca toți beneficiarii de fonduri europene să aibă echipe de 
management de program/proiect destul de mari pentru a le permite să gestioneze 
aceste fonduri. Nu poți să speri să faci o treabă bună pentru atragerea a 50 milioane 
euro dacă ai numai o persoană care se ocupă de managementul de proiecte. 
 
În același timp, trebuie păstrat un echilibru fin între atractivitatea sectorului public și 
cea a sectorului privat. Sectorul privat este cel care susține economia țării și nu ar 
trebui creată o concurență neloială între aceste două sectoare. Acest lucru s-a 
întâmplat în anii de boom premergători crizei din 2008-2009, cu salariile și numărul 
de angajați în sectorul public crescând mult mai repede decât în sectorul privat (rețeta 
de faliment a Greciei). Trebuie atrași oameni competenți în domenii cheie (educație, 
sănătate, fonduri europene), dar fiecare reformă a sectorului public trebuie să aibă în 
vedere și potențialul impact asupra sectorului privat. 

 
Priorități 
Definirea unui set de priorități pentru o țară întreagă este o sarcină dificilă datorită 
nevoilor nenumărate și a complexității guvernării unei întregi țări. Forumul CAESAR 
din 17-18 decembrie 2015 și-a propus să simplifice această sarcină prin aducerea la 
un loc a unor experți din diferite medii (academic, societate civilă, administrație 
publică, companii private), pentru a ajunge la un set de 5 priorități majore pentru 
fiecare dintre cele 12 teme abordate – 60 de priorități în total. Secțiunile următoare 
prezintă rezultatul final al prezentărilor, discuțiilor și deliberărilor din cadrul 
Forumului.  
  



35 
 

  



36 
 

Contextualizare O administrație eficientă înseamnă dezvoltare 

Există numeroase studii care arată cât de importantă este o administrație publică 
eficientă în asigurarea dezvoltării unei țări. Probabil cel mai citat studiu în acest sens 
este „De ce eșuează națiunile: Originile puterii, ale prosperității și ale sărăciei” al lui 
Daron Acemoglu și James Robinson. Argumentul principal al acestei cărți este 
importanța unor instituții publice apropiate de cetățean, care să permită cât mai 
multor oameni acces la oportunități și putere. Destinul unei țări implică mult prea 
multe variabile, iar deciziile ce trebuie luate în fiecare zi sunt mult prea multe pentru 
a fi apanajul unui grup restrâns de oameni. Istoria ne învață că de fiecare dată când 
puterea se concentrează în câteva mâini (de exemplu, o dictatură, un regim 
autocratic, sau o situație de monopol / oligopol a câtorva companii mari), indiferent 
cât de experte ar fi acele mâini, perspectivele de viitor ale țării respective nu sunt 
fericite. Cu cât sunt mai mulți oameni implicați în bunul mers al lucrurilor într-o țară, 
cu atât țara respectivă va fi mai rezilientă.  
 
 

Diagnostic 
Administrația publică din România are cele mai slabe 
performanțe din UE 

Performanța administrației publice din România lasă de dorit. Acesta este un lucru pe 
care mai toți îl știm intuitiv, dar și un lucru certificat, de asemenea, de diferiții 
indicatori compoziți calculați la nivel mondial. De exemplu, „Indicele Eficienței 
Administrației Publice” calculat de Banca Mondială poziționează România pe locul 93 
în anul 2014, din 209 țări pentru care indicele a fost calculcat. Țări precum Rwanda, 
Namibia, Jamaica, Bhutan, sau Oman au o poziționare mai bună în această ierarhie. 
„Indicele Democrației”, calculat de The Economist Intelligence Unit, plasa România în 
2014 pe locul 53 din 167 țări – pe ultima poziție dintre țările UE și sub state precum 
Trinidad&Tobago, Jamaica, Timor-Leste, sau Surinam. 
 
O altă măsură a capacității limitate a administrației publice din România este 
performanța pe absorbția de fonduri UE. Din păcate și aici România se află pe ultimul 
loc în UE și există premisele pentru o performanță slabă și pe perioada de programare 
2014-2020, dacă judecăm după stadiul diferitelor programe operaționale. Mai gravă 
decât performanța slabă pe absorbție este incapacitatea sistemului administrativ de 
a învăța din lecțiile oferite până în prezent de implementarea fondurilor europene. 
Chiar dacă avem o experiență de implementare a acestor fonduri de peste 9 ani, 
niciun program de investiții de la bugetul de stat nu a fost modificat pentru a urma 
minime principii de bune practici învățate de la fondurile europene: planificare 
multianuală, bugetare multianuală, criterii clare de prioritizare, indicatori simpli de 
monitorizare și evaluare.  
 
Ceea ce se știe mai puțin, însă, este că România se află pe ultimul loc în UE și în ceea 
ce privește cheltuielile cu sectorul public raportate la PIB. Chiar dacă aproximativ 28% 
din forța de muncă din România lucrează în sectorul public, cheltuielile cu 
administrația publică se ridică numai la aproximativ 35% din PIB – față de peste 50% 
din PIB în Finlanda, Danemarca, Franța, Belgia, Suedia, Austria, Italia, sau Portugalia. 
Bineînțeles, pomparea de bani în administrația publică nu va aduce performanță 
peste noapte, însă fără o alocare adecvată de resurse în domenii cheie nu putem 
aștepta miracole. Ca atare, avem o rată scăzută de colectare a taxelor (chiar dacă 
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aceste taxe sunt relativ ridicate), avem mai multe companii de stat cu o performanță 
economică slabă, fără disciplină financiară și cu administrații ineficiente. 
 

Poziționare 
O administrație care să permită cât mai multor oameni 
acces la oportunități și putere 

Scopul unei administrații publice eficiente este să înlesnească accesul cât mai multor 
oameni la oportunități și putere. Pentru a atinge acest deziderat, administrația publică 
trebuie: 1) să fie aproape de oameni; 2) să permită oamenilor acces facil la serviciile 
pe care le oferă; și 3) să aibă capacitatea și expertiza pentru a adresa diferitele 
probleme politice, sociale și economice care apar de-a lungul timpului. 
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

Soluția 1 

Debirocratizare 
 
CE: Crearea unei platforme digitale ușor accesibile 
cetățeanului și agenților economici, care să centralizeze 
de la nivelul tuturor structurilor ministeriale modele 
simplificate de documente necesare diverselor 
operațiuni curente 
 
CUM: Schimbarea legislației astfel încât documentele de 
pe platformă să aibă o formă și un limbaj accesibile 
cetățeanului și să permită identificarea punctelor nodale 
la nivel birocratic 
 
CE: Reducerea timpilor de soluționare a petițiilor / 
documentelor etc., precum și definirea și respectarea lor 
în raport cu legislația, pentru asigurarea predictibilității 
procesului administrativ  
 
CUM: Interconectarea instituțională și evitarea 
suprapunerii de competențe și elaborarea de modele 
unice / standard de acte administrative 
Crearea unei baze de date personale inter-instituționale 
pentru depistarea și prioritizarea documentelor / 
operațiunilor cel mai frecvent utilizate 

 

Soluția 2 

Resurse umane 
 
CE: Reevaluarea funcțiilor publice / încadrărilor în raport 
cu realitățile din sistem 
 
CUM: Definitivarea rolului ANFP (Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici), care să devină o instituție atât 
pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul 
contractual, văzută ca instituție autonomă cu posibilitate 
de a emite acte normative și de a standardiza procedurile 
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de recrutare, monitorizare și evaluare a resurselor umane 
din sectorul public 
 
CE: Stabilirea unei metodologii centrale de evaluare a 
personalului bazată pe criterii de competențe, grad de 
îndeplinire a obiectivelor, ținând cont de contextul în care 
își desfășoară activitatea  
CUM: Crearea unui mecanism prin care cel cu funcție de 
răspundere să poată să creeze o strategie adaptată pe 

proiect în cadrul instituției  buget, personal, perioada, 
care să urmărească activitatea bazată pe rezultate 
(modelul leton) 
 
CE: Crearea unui mecanism funcțional de realizare a unei 
rezerve de personal în sistemul public, pe diverse paliere 
profesionale și pe baza unor indicatori corecți 
 
CUM: Crearea unui program de selecție a personalului (de 
tip EPSO), adaptat sistemului românesc, care să permită 
dezvoltarea unei rezerve de personal calificat la nivel 
instituțional. 
 

Soluția 3 

Descentralizare 
 
CE: Implementarea corectă a strategiilor de 
descentralizare deja existente 
  
CUM: Definirea celor două momente – faza-pilot și analiza 
de impact și identificarea rezultatelor căutate 
Organizarea unor structuri concrete la nivelul ministerelor 
pentru implementarea procesului de descentralizare, 
care să permită o evaluare corectă a impactului 

descentralizarii la nivel local  autoritate, resurse 
financiare  
Eliminarea dublei subordonări a personalului din 
instituțiile descentralizate 

 

Coordonare și 
armonizare 

„Strategia pentru consolidarea administrației publice 
2014-2020” 

Documentul strategic principal elaborat pentru a ghida reforma sistemului de 
administrație publică este „Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-
2020”. Strategia în sine este printre strategiile cele mai bine elaborate din țară și 
surprinde problemele cele mai importante din sector într-un mod obiectiv și realist. 
Ca obiective generale, strategia își propune: adaptarea structurii și mandatului 
administrației la nevoile cetățenilor și la posibilitățile reale de finanțare; 
implementarea unui management performant în administrația publică; 
debirocratizare și simplificare pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație; 
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creșterea autonomiei locale și consolidarea capacității autorităților administrației 
publice locale pentru promovarea și susținerea dezvoltării la nivel local; creșterea 
calității și accesului la serviciile publice. Sunt făcute o serie de propuneri bune și 
corecte în strategie, însă lipsește o prioritizare clară și realistă. 

 
Câteva din cele mai importante propuneri sunt incluse mai jos: 

 Dezvoltarea unei metodologii de calcul al indicelui de dezvoltare locală și 
instituționalizarea monitorizării periodice a acestuia la nivel național.  

 Operaționalizarea unui Sistem de Implementare a priorităților – Delivery Unit.  

 Operaționalizarea, la Centrul Guvernului, a unei structuri Strategy Unit. 

 Consolidarea planificării strategice și introducerea bugetării pe programe la nivel 
central.  

 Întărirea capacității administrative locale de a implementa principiul 
transparenței decizionale. 

 Consolidarea capacității structurilor asociative ale autorităților administrației 
publice locale. 

 Clarificarea rolurilor și mandatelor instituționale în managementul resurselor 
umane, concomitent cu consolidarea capacității administrative pentru o abordare 
strategică, unitară și integrată a politicilor de personal. 

 Revizuirea politicilor motivaționale în domeniul resurselor umane din 
administrația publică, inclusiv din perspectiva oportunităților de carieră și a 
salarizării orientate către performanță. 

 Instituirea de mecanisme de benchmarking, bench doing și bench-learning în 
administrația publică. 

 Colaborarea cu mediul academic și de cercetare pentru identificarea și 
implementarea de concept și metode inovative în domeniul administrației 
publice. 

 Realizarea de ghiduri, manuale, metodologii pentru promovarea inovării și 
bunelor practici în administrația publică. 

 Organizarea de acțiuni de promovare și diseminare a bunelor practici, inovării și 
networking-ului în administrația publică. 

 Realizarea unui plan integrat pentru simplificarea procedurilor administrative 
aplicabile cetățenilor. 

 Implementarea unor soluții IT pentru simplificarea unor proceduri orizontale, 
trans-sectoriale pentru mediul de afaceri (pe modelul ghișeului unic). 

 Identificarea, împreună cu ANRMAP (acum ANAP), a modalităților de reducere a 
birocrației în domeniul achizițiilor publice. 

 Stabilirea standardelor de calitate și de cost pentru serviciile publice. 

 Încurajarea asocierii unităților administrative-teritoriale, în vederea furnizării de 
servicii publice mai eficiente. 

 Promovarea funcției de administrator public la nivelul autorităților locale. 

 Eficientizarea activităților de relații cu publicul și apropierea de cetățean. 

 Elaborarea unor analize cu privire la inventarierea, prioritizarea și corelarea 
necesarului de investiții locale. 

 Elaborarea unor mecanisme pentru asigurarea predictibilității alocării sumelor de 
la bugetul de stat în vederea finalizării investițiilor locale. 
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 Promovarea de măsuri care să conducă la creșterea veniturilor proprii ale UAT-
urilor.  

 Dezvoltarea unor mecanisme eficiente de gestiune a execuției bugetare. 

 Elaborarea metodologiei-cadru pentru modernizarea și evaluarea integrate a 
performanței în furnizarea serviciilor publice. 

 

Monitorizare și 
evaluare 

Indicatori și ținte cheie – Orizont 2023 

 
Cheltuieli cu administrația publică ca pondere din PIB 
[România are printre cele mai mici cheltuieli cu administrația publică din UE. Numai 
Estonia și Spania au cheltuieli mai mici, iar Estonia se numără printre țările care au 
făcut o reformă profundă și inovativă a administrației publice – de exemplu au 
informatizat multe servicii publice. Ca atare, o reformă a sistemului administrativ 
românesc poate urma atât modelul estonian (prin sistematizarea, standardizarea și 
informatizarea mai multor servicii publice), cât și calea profesionalizării câtorva 
domenii cheie. Cert este că fără alocarea de resurse pentru domenii cheie (de exemplu, 
echipele de management de proiect al fondurilor europene, arhitecții șefi, inginerii, 
specialiștii pe achiziții publice) nu vom putea avea o administrație eficientă.] 
[Țintă 2023: 37%] 

 
Sursă date: Banca Mondială (World Development Indicators) 
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Contextualizare 
Cultura este vitală pentru o țară democratică, dezvoltată 
și demnă  

Cultura este o necesitate, nicidecum un lux, și reprezintă una dintre condițiile 
esențiale pentru dezvoltarea unei țări. Există mai multe analize care indică faptul că 
orașele cele mai dinamice sunt cele cu o pondere mare a oamenilor creativi și cu un 
mediu cultural vibrant. La rândul lor, orașele cele mai dinamice au o contribuție 
importantă la evoluția unui stat.  
 
La nivel geopolitic, cultura este un instrument de „soft power” („putere blândă”). 
Termenul a fost folosit de Joseph Nye pentru a demonstra că de multe ori se ajunge 
mai ușor la consens prin „soft power” (de exemplu, producția culturală a țării) decât 
cu „hard power” (de exemplu, forță armată și presiuni politice). El arată că Statele 
Unite ale Americii au câștigat mai mulți aliați și prieteni la nivel global prin producția 
culturală a țării decât au făcut-o prin forță armată. O persoană care îți apreciază 
cultura nu poate să îți urască țara.  
 
De asemenea, cultura a fost un vehicul critic pentru întărirea democrației. Există cărți 
care au construit și deconstruit regimuri politice, iar oamenii din mediul cultural sunt 
printre cei mai cunoscuți dizidenți politici – de la Emile Zola, la Aleksandr Solzhenitsyn, 
sau Vaclav Havel. De obicei, un mediul cultural efervescent înseamnă totodată o 
democrație mai puternică și o societate mai tolerantă. 
 
 

Diagnostic Cultura nu primește atenția pe care o merită în România 

 
Din multe puncte de vedere, producția culturală din România este mai apreciată la 
nivel internațional decât producția economică a țării. Într-o ierarhie a producției 
culturale făcută de cercetători la universitatea MIT1 (Pantheon – Mapping Historical 
Cultural Production), România se află pe locul 34 din 190 de țări. Cultura a fost, este 
și va fi una dintre principalele cărți de vizită ale României în interacțiunile cu alte țări. 
Cu toate acestea, resursele alocate acestui sector indică lipsa de importanță ce i se 
acordă în acest moment. 
 
Multe dintre inițiativele culturale de succes din ultimii ani au fost realizate fără o 
contribuție substanțială a statului. Bugetul Ministerului Culturii a fost în 2015 de puțin 
peste 100 mil. euro, cel mai mic dintre toate ministerele, cel al AFCN a atins un minim 
istoric (putând finanța circa 1% din totalul proiectelor culturale depuse), iar românii 
cheltuie cel mai puțin din UE pentru activități culturale (4,5% din totalul veniturilor 
salariale, conform EUROSTAT), care merg prioritar către serviciile de cablu TV și radio, 
în defavoarea cărților, muzeelor și spectacolelor. Spre deosebire de alte State 
Membre precum Cehia sau Ungaria, care au adoptat scheme de ajutor de stat pentru 
producția cinematografică, în România 80% din industria de profil e susținută de 
producțiile străine turnate în studiourile din țară, deși ultimii ani au marcat o 
ascensiune a unei noi generații de cineaști români, recunoscuți și premiați la nivel 
internațional. De asemenea, numărul de cinematografe a scăzut după 1990 de la 

                                                           
1 Yu, A. Z., et al. (2015). Pantheon: A Dataset for the Study of Global Cultural 
Production. arXiv:1502.07310v1 [physics.soc-ph]. 
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peste 4.500 la mai puțin de 100, clădirile acestora fiind astăzi preponderent 
abandonate și cu un regim juridic incert, numărul de spectatori scăzând de la 130 de 
milioane la circa 10. Cele mai de succes filme românești din ultimii ani au fost în mare 
parte finanțate din fonduri mobilizate de regizori, festivaluri culturale proeminente în 
afara țării au fost lansate cu finanțare privată, spații de artă contemporană 
funcționează cu bugete minimale rezultate din granturi pe termen scurt, iar grupuri 
de artiști și manageri culturali precum cei de la Fabrica de Pensule au dezvoltat prin 
eforturile proprii un centru de artă contemporană prin intermediul căruia Cluj-Napoca 
a ajuns să fie recunoscut la nivel internațional drept un oraș relevant cultural pentru 
anii următori2. 
 
În prezent accesul la cultură este inegal pentru cetățenii României. Studiul „Vitalitatea 
Culturală a Orașelor din România” indică faptul că oferta culturală este concentrată în 
câteva orașe, preponderent în București și în câteva centre urbane din Transilvania și 
Banat (Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Alba Iulia etc.). Cauzele sunt diverse, plecând de 
la infrastructura deficitară (de exemplu, majoritatea caselor de cultură au un statut 
juridic incert și au ajuns într-o stare avansată de degradare, deși au potențial de a 
putea fi folosite ca spații culturale multifuncționale), la insuficiența resurselor umane, 
slaba implicare și susținere a inițiativelor private (inclusiv neguvernamentale), 
alocările reduse de la bugetele publice pentru activități culturale, lipsa unor inițiative 
de susținere a sectorului industriilor creative etc. În mediul rural oferta culturală este 
aproape inexistentă, rețeaua extinsă de cămine culturale fiind neutilizată în acest 
scop, cu puține excepții. Rețeaua de biblioteci publice, în pofida unor inițiative de 
informatizare (Biblionet), rămâne neatractivă pentru cetățeni, inclusiv ca urmare a 
deficitului de resurse financiare pentru actualizarea fondului de carte, de resurse 
umane calificate și a inadaptării la schimbările aduse în comportamentul 
consumatorului de cultură ținând cont de dezvoltarea mediului online.  
 
În pofida patrimoniului cultural deosebit al României, muzeele din România atrag un 
număr relativ mic de vizitatori (cel mai vizitat – Muzeul Bran – ajunge la circa 
500.000/an, performanță pe care nu o au nici muzeele din București, principala 
destinație turistică din țară), din cauza slabei promovării, a numărului mic de 
evenimente organizate, a infrastructurii deficitare, a lipsei unor circuite turistice 
corespunzător dezvoltate etc. 
 
Instituțiile de spectacol din România (teatre, opere, filarmonici, orchestre, ansambluri 
etc.), cele mai multe aflate în subordinea autorităților locale, se confruntă cu 
dificultăți financiare majore, ceea ce se reflectă și în numărul redus de spectacole și 
auditori. În anul 2014, numărul românilor care au fost prezenți la un spectacol de 
teatru, operă, dans contemporan sau filarmonică a fost de circa 2,95 milioane (sub 
15% din populația totală), cu o treime mai puțini față de 1990.  
 
Producția de carte din România a scăzut dramatic după 1990, atât în termeni de titluri 
noi, cât și de tiraje (care s-au înjumătățit doar în perioada 2009-2012), printre cauze 

                                                           
2 Byrd, Antawan I. , Shier, Reid (eds.), ART CITIES OF THE FUTURE 21st – Century Avant-

Gardes, London: Phaidon Press, 2013 
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fiind lipsa de interes a publicului care s-a reorientat masiv către alte forme de cultură 
(de exemplu, consumul de emisiuni radio-TV a crescut de peste 5 ori față de începutul 
anilor 90), sau a renunțat la citit, lipsa de capital a editorilor, dar și nivelul ridicat de 
impozitare din domeniu.  
 
Patru orașe importante din România (București, Timișoara, Cluj-Napoca și Baia Mare) 
se află în faza finală a competiției pentru statutul de Capitală Europeană a Culturii în 
anul 2021, un moment ce poate asigura vizibilitate producției culturale românești pe 
plan extern (pe modelul Sibiu 2007), cu condiția realizării de investiții substanțiale de 
către autoritățile centrale și locale, dar și a implicării active a unui număr cât mai mare 
de actori. De bun augur poate fi faptul că 14 orașe din România au intrat în prima fază 
de preselecție, toate acestea pregătind strategii și planuri de acțiune în domeniul 
cultural, a căror implementare ar trebui să se realizeze în pofida eliminării din 
competiție.  
 

Poziționare 
Cultura trebuie să devină principala carte de vizită a 
României pe plan extern 

Autoritățile publice pot juca un rol important în promovarea culturii în plan 
internațional. Aceasta presupune un management și finanțare adecvată pentru 
Institutul Cultural Român și susținere financiară pentru oamenii de cultură cu realizări, 
pentru o mai bună vizibilitate în afara țării (de exemplu, sprijin pentru participarea la 
bienale, festivaluri și rezidențe, sprijin pentru traducerea unor cărți în alte limbi sau 
sprijin pentru organizarea unor expoziții în străinătate). 
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

Soluția 1 

Reglementarea statutului artistului  
Clarificarea specificului acestui tip de activitate, cu 
diferitele particularități, și a statutului artistului ca autor, 
precum și a altor lucrători culturali independenți (de 
exemplu: reformarea uniunilor artiștilor în vederea 
reprezentativității la nivelul sectorului artistic). 
 

Soluția 2 

Stimularea finanțării domeniului cultural 
• Transmiterea bunelor practici de la anumite autorități 
locale care finanțează proiecte culturale la altele. 
• Reactualizarea și îmbunătățirea legii sponsorizării în 
vederea stimulării sprijinului acordat proiectelor 
culturale. 
• Facilitarea accesului inițiativelor culturale independente 
la finanțările de stat și private prin programe dedicate, dar 
și asigurarea unor linii de finanțare separate între 
instituțiile publice și sectorul independent. 
• Dezvoltarea unui program operațional cultural 2021-
2028.  

Soluția 3 
Aprobarea și îmbunătățirea politicii publice referitoare 
la industriile creative în concordanță cu practicile 
europene 

Soluția 4 Facilitarea accesului la cultură 
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 Echilibrarea accesului la cultură între mediul urban și 
rural / semi-urban, de exemplu prin: 

o includerea în „caietul de sarcini” al oricărui 
proiect de dezvoltare rurală a unei dimensiuni 
referitoare la efectele proiectului asupra 
peisajului cultural local, cu un punctaj alocat 
pentru inițiative pro-peisaj cultural; 

o includerea obligatorie a măcar un „expert 
cultural” în comisiile de avizare a proiectelor 
respective; 

o înființarea unor centre culturale comunitare 
(multimedia, interdisciplinare etc.); 

o stimularea participării tinerilor artiști la 
dezvoltarea activităților culturale din mediul 
rural; 

 Facilitarea accesului la cultură pentru grupuri 
vulnerabile (de exemplu, teatrul romilor) și 
marginalizate. Oferirea de sprijin pentru inițiative 
existente în astfel de comunități (de exemplu, 
centrele coregrafice din zonele defavorizate). 

 Stimularea educației culturale. 

Soluția 5 
Un cadru fiscal pentru sectorul cultural – colaborare cu 
Ministerul Finanțelor Publice pentru identificarea celor 
mai potrivite măsuri 

 
 

Coordonare și 
armonizare 

„Strategia sectorială în domeniul culturii și 
patrimoniului național pentru perioada 2014-2020” 

Liniile directoare în domeniul culturii sunt date de „Strategia sectorială în domeniul 
culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020”. Documentul  definește 
ca obiective strategice sectoriale și transversale: protejarea patrimoniului cultural 
național (patrimoniul imobil, patrimoniul cultural național mobil, patrimoniul cultural 
imaterial), susținerea și promovarea creației culturale și artistice contemporane, 
educație și intervenție culturală, întărirea capacității instituționale și dezvoltarea 
infrastructurii culturale. Din păcate, ca în cazul multor documente strategice din 
România, și nu numai, lipsește o prioritizare clară a intervențiilor cheie în domeniu. 
Chiar dacă documentul identifică acțiuni ce ar trebui puse în practică pe termen scurt 
și acțiuni cu o perspectivă pe termen lung, lista de propuneri este mult prea mare 
pentru a fi realistă și practică. 
 
Câteva dintre propunerile cele mai importante includ: 

 Evaluarea cu privire la situația reală a stării infrastructurii culturale din mediul 
urban, orașe mici și din mediul rural. 

 Inițierea unui program național de reabilitare a infrastructurii culturale din mediul 
rural și din orașe mici. 

 Inițierea de modificări ale cadrului legislativ pentru stimularea responsabilității 
sociale corporatiste precum și a sponsorizării / mecenatului în domeniul protejării 
monumentelor. 
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 Stabilirea unor priorități în ceea ce privește lucrările de restaurare. 

 Stabilirea de planuri integrate de amenajare a teritoriului și de management a 
monumentelor istorice de natură să le susțină rolul de catalizator și agregator 
social. 

 Dezvoltarea programelor de regenerare urbană prin includerea dimensiunii 
culturale și a problematicii privind calitatea locuirii. 

 Inițierea de parteneriate cu sistemul de educație formală și non-formală pentru 
formarea / reconversia profesională a resurselor umane în profesiuni și meserii 
specifice protejării monumentelor istorice. 

 Inițierea unui sistem de stimulente fiscale de natură să faciliteze și să susțină 
ansamblul de activități de protejare a monumentelor de către deținătorii privați. 

 Elaborarea obligațiilor de folosință pentru cel puțin 40% din monumentele 
istorice. 

 Realizarea în proporție de cel puțin 70% a cadastrului specializat al monumentelor 
istorice. 

 Digitizarea în proporție de 50% a monumentelor istorice de Categoria A. 

 Digitizarea în proporție de 50% a bunurilor clasate în categoria Tezaur și a unui 
număr de aproximativ 20% din cele clasate în categoria Fond. 

 Continuarea procesului de digitizare a arhivelor de patrimoniu imaterial. 

 Includerea pe Lista UNESCO a patrimoniului mondial a unor noi obiective de pe 
teritoriul în domeniu (de exemplu, Sistemul de Mine de la Roșia Montană). 

 Restaurarea și managementul integrat a cel puțin 10% din monumentele de 
categoria A înscrise pe listă. 

 Constituirea cadrului administrativ pentru realizarea efectivă a Registrului 
național al mărcilor tradiționale distinctive și omologarea acestora. 

 Sprijinirea creației independente prin dezvoltarea unui cadru de finanțare 
accesibil. 

 Crearea unui cadru coerent de protecție pentru exercitarea liberei profesii. 

 Refuncționalizarea unor spații abandonate în folosul creatorilor sau companiilor.  

 Dezvoltarea de politici regionale / locale care să vizeze (re)vitalizarea centrelor 
urbane prin contribuția creatorilor și artiștilor. 

 Creșterea rolului și a ponderii organizațiilor neguvernamentale atât în 
configurarea ofertei culturale, cât și în formularea politicilor culturale. 

 Diversificarea surselor de alimentare a Fondului Cultural Național. 

 Dezvoltarea clusterelor creative. 

 Promovarea intervenției culturale pentru categoriile vulnerabile. 

 Realizarea de programe regionale / locale pentru extinderea utilizării bunelor 
practici identificate în materie de intervenție culturală și susținerea colaborărilor 
și parteneriatelor în acest scop. 

 Dezvoltarea și diversificarea ofertei specifice a muzeelor, în special prin integrarea 
dimensiunii participative și prin accentuarea rolului educațional pe care îl are 
acest tip de instituție.  
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Monitorizare și 
evaluare 

Indicatori și ținte cheie – Orizont 2023 

 
Ponderea forței de muncă în domeniul cultural, în 2014 
[Ponderea forței de muncă care lucrează în domeniul cultural este disproporțional de mică în 
România. Oamenii care lucrează în domeniul cultural joacă un rol cheie în crearea unui mediu 
urban vibrant și dezvoltarea societății. De aceea, o țintă pentru România ar trebui să fie 
creșterea ponderii forței de muncă din domeniul cultural la cel puțin 2.5%.] 

 
Sursă date: EuroStat 
 
Exportul de produse culturale ca procent din totalul UE, în 2014 
[Acest indicator ar trebui să ajungă în 2023 la măcar 1%.] 

 
Sursă date: EuroStat 
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Contextualizare Antreprenoriatul și ITC-ul produc valoare  

A) Antreprenoriatul: Prin definiție, antreprenoriatul generează valoare. Întreprinderile 
mici și mijlocii asigură locuri de muncă într-un procentaj ridicat din totalul locurilor de 
muncă, în special în economiile emergente.  La nivel global, foarte multe state susțin 
activ antreprenoriatul prin diferite forme de suport. 
 
Potrivit unui studiu World Economic Forum3, cele mai importante trei aspecte într-un 
ecosistem antreprenorial sunt: 

● piețe accesibile (la nivel local, regional, global); 
● capital uman (talent managerial, tehnic, experiență antreprenorială, acces la 

outsourcing, acces la forță de muncă imigrantă); 
● acces la finanțare (prieteni și familie, investitori de tip angel, private equity, 

venture capital, credite comerciale). 
  
Alte aspecte importante sunt: 

● cadrul administrativ și legislativ (ușurința de a porni o afacere, taxe, legi / 
politici business-friendly, acces la transport, acces la telecomunicații); 

● sisteme de suport  (mentori, servicii profesionale, incubatoare, acceleratoare, 
rețele / comunități de antreprenori); 

● educație & training (forța de muncă cu studii pre-universitare, forța de muncă 
cu studii universitare, training specific pentru antreprenori); 

● universitățile mari (promovarea unei culturi de respect pentru 
antreprenoriat, rol cheie în generarea de idei pentru noile afaceri, rol cheie în a 
asigura absolvenți pentru noile afaceri); 

● suport cultural (toleranța la risc și eșec, predispoziție pentru antreprenoriat, 
exemple de succes, cultură orientată pe cercetare, imagine pozitivă a 
antreprenoriatului, celebrarea inovației). 
  
Există studii4 care arată că productivitatea unei firme crește odată cu vârsta acesteia, 
motiv pentru care o atenție deosebită ar trebui orientată către sprijinirea 
supraviețuirii firmelor noi după primul an de activitate, și nu doar spre creșterea 
numărului de firme noi. 
  
De menționat este și faptul că, la nivel global, există o abundență de resurse 
educaționale gratuite și instrumente utile unui antreprenor: pentru promovarea 
afacerii, pentru servicii clienți, pentru managementul resurselor afacerii etc. Astfel, 
orice antreprenor cu cunoștințe de limbă engleză și conexiune la Internet are acces la 
resurse de calitate atât pentru sine, cât și pentru angajații firmei sale.  
 
B) Tehnologia Informațiilor și Comunicaților: Sectorul IT&C este unul dintre pilonii 
importanți ai economiei românești, și totodată în lumea globalizată și conectată 
reprezintă coloana vertebrală a tuturor proceselor și serviciilor care se află în circulație 
la un moment dat în economia actuală. 
 

                                                           
3 Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Early-Stage Company Growth Dynamics, 
World Economic Forum, 2014 
4 Peter Brower et al.,Can firm age account for productivity differences?, , 2005   
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Cu toate că dezvoltarea sectorului IT&C a cunoscut un real progres în ultimii ani, există 
în continuare un potențial important de creștere, având în vedere provocările cu care 
România încă se confruntă în acest domeniu, printre care amintim emigrația 
creierelor (brain drain), scalabilitatea scăzută a companiilor din domeniu, orientarea 
preponderentă spre servicii și mai putin spre produse etc. 
  
Potrivit unui studiu World Economic Forum, cu privire la performanța a 143 de țări în 
utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor în creșterea competitivității și 
bunăstării, România se situează pe locul 63. 
 
Astfel, alegem să ne concentrăm analiza asupra a 3 dimensiuni: 

- Cercetare și inovație 
- Dezvoltare & infrastructură 
- Piața muncii și resursa umană 

în încercarea de a răspunde la întrebarea „Cum poate deveni România un reper 
european pe termen scurt și mediu în domeniul IT&C în Europa?”. 
 

Diagnostic Ecosistemul antreprenorial și ITC este încă în formare 

A) Antreprenoriatul: În România, există 6 programe pentru sprijinirea IMM-urilor care 
sunt finanțate de la Bugetul de Stat 2015: pentru susținerea întreprinzătorilor 
debutanți, pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, pentru dezvoltarea și 
modernizarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, pentru 
dezvoltarea abilităților antreprenoriale în cadrul tinerilor, pentru dezvoltarea culturii 
antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM și, în cele din urmă, 
pentru sprijinirea dezvoltării IMM. Multe dintre acestea nu și-au dovedit însă pe 
deplin eficiența (din cauza problemelor semnalate de beneficiari și de Curtea de 
Conturi cu privire la criteriile de selecție, finanțarea mai multor proiecte ale acelorași 
companii, accesul redus pus pe componenta inovativă a proiectului, distribuția 
inechitabilă a fondurilor între regiuni și sectoare de activitate, întârzieri în 
implementarea proiectelor, monitorizarea deficitară a indicatorilor de proiect și 
neatingerea acestora, deficitul de personal și birocrația de la nivelul autorităților 
statului cu atribuții în domeniu etc.) și nu au fost urmate cu consecvență, fondurile 
alocate inițial acestor programe fiind astfel doar parțial absorbite, în pofida numărului 
foarte mare de companii interesate de acestea. Ca o consecință, numărul de planuri 
de afaceri depuse de microîntreprinderi SRL-D pentru accesarea de finanțări 
nerambursabile a scăzut la jumătate în 2015 față de 2014, tocmai ca urmare a 
dificultăților întâmpinate de beneficiari. O situație mai bună s-a înregistrat doar în 
cazul unor programe mai mici, care au vizat susținerea incubatoarelor de afaceri, a 
activităților meșteșugărești și a femeilor de afaceri. 
 
De asemenea, există Strategia Națională pentru Competitivitate5, aliniată cu direcțiile 
Comisiei Europene. Prioritățile acesteia sunt: 

● Îmbunătățirea mediului de reglementare 
● Susținerea acțiunilor parteneriale între mediul public și mediul privat 
● Sprijinirea factorilor și serviciilor suport 
● Promovarea celor 10 sectoare economice cu potențial competitiv 

                                                           
5 Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 
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● Pregătirea Generației 2050, cu focus pe educație 
Una dintre provocările mari este stabilitatea și implementarea Strategiei, date fiind 
fluctuațiile politice constante. 
  
România ocupă locul 37 în lume (din 189 țări în această ierarhie) în ceea ce privește 
usurință de a face afaceri, locul 45 în ceea ce privește ușurința de a o porni o afacere 
și locul 7 în a obține credit, conform unui studiu al Băncii Mondiale.6 
  
Conform unui studiu al Fundației Post-Privatizare7, ponderea microîntreprinderilor 
din România în totalul de IMM-uri este de 88%, mai mică decât media de 92% din 
UE28, în timp ce clasa de întreprinderi mici este mai consistentă decât în UE, respectiv 
10,4% față de 6,4%. Deși sectorul IMM reunește peste 99% din totalul companiilor din 
România, acesta generează doar 58,4% din cifra de afaceri totală, 61,5% din investițiile 
nete și asigură 72,3% din totalul locurilor de muncă din sectorul privat. Între 2008 și 
2014, cifra de afaceri totală a IMM-urilor din România a crescut mai lent decât cea a 
companiilor mari (14,9%, față de 16,2%), acestea din urmă fiind în general deținute 
de concerne internaționale și fiind mai bine capitalizate. Conform CNIPMMR, cea mai 
mare organizație patronală care reunește IMM-uri, principalele două probleme cu 
care se confruntă companiile din România sunt cele legate de accesul la finanțare, 
care este scump și anevoios, birocrația excesivă din relația cu statul, absorbția lentă a 
fondurilor europene, practicile de control fiscal, accesul limitat la unele categorii de 
informații.  
 
Dintre țările europene, România ocupă locul 17 din UE28 în ceea ce privește valoarea 
adăugată brută totală și este pe ultimul loc la densitatea de IMM-uri active din 
Comunitatea Europeană. De asemenea, se remarcă diferențe mari între mediul urban, 
unde activează circa 80% dintre firmele active din România, și cel rural, unde 
majoritatea populației fie practică agricultura de subzistență, fie face naveta, precum 
și între orașele mari, cu o rată a antreprenoriatului similară cu media UE (București, 
Cluj-Napoca, Oradea, Brașov, Timișoara etc.) și cele mici, cu un mediu de afaceri local 
slab dezvoltat. De menționat este și faptul că peste 100.000 de firme din România 
(circa 15% din total) nu au niciun angajat, deși au realizat afaceri în anul 2014, 
majoritatea în sectorul comerțului, ceea ce denotă persistența muncii la negru la 
multe așa-numite „firme de apartament”, apărute mai ales imediat după 1990. În 
plus, peste 25% dintre companiile românești funcționează pe pierdere, iar problemele 
lor par să se acutizeze de la un an la altul, în timp ce profiturile se concentrează la un 
număr mic de agenți economici, mai ales companii mari cu capital străin. Peste 
120.000 de firme din România au intrat în procedură de insolvență în perioada 2010-
2015, nivelul maxim fiind înregistrat în anul 2013, rata insolvențelor fiind cea mai 
ridicată din Europa Centrală și de Est (exceptând Serbia), mai ales în domenii precum 
comerțul sau construcțiile, puternic afectate de criza economică și financiară globală.  
  
Mediul de afaceri continuă să fie instabil, prin numărul tot mai scăzut de noi inițiative 
antreprenoriale înregistrate, concomitent cu ieșirea altor agenți economici de pe 
piață. Înmatriculările de firme noi (start-up-uri) au scăzut cu 18,6% în anul 2014 față 

                                                           
6 http://www.doingbusiness.org/rankings 
7 IMM-urile Românești în Uniunea Europeană, Fundația Post-Privatizare, 2015 

http://www.doingbusiness.org/rankings
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de anul precedent. Numărul anual de înmatriculări de noi afaceri s-a diminuat 
constant de la vârful din 2008, de 144.239, cu o ușoară revenire în 2011, până la 
101.627 de noi firme înmatriculate în 2014. 
  
Numărul scăzut de noi înmatriculări înseamnă un număr mai redus de locuri de 
muncă. În Uniunea Europeană 85% din numărul de locuri de muncă create post-criză 
au fost asigurate de startup-uri. 
  
Ecosistemul antreprenorial este în formare, departe de a fi unul puternic deocamdată. 
Accesul la piețele regionale și globale este dificil. Deși există capital uman cu pregătire 
tehnică bună, competențele manageriale și de vânzări sunt scăzute. 
 
Numărul de sisteme de suport (programe de mentorat, incubatoare, acceleratoare, 
comunități de antreprenori etc.), deși scăzut, este în creștere în ultimii ani. Accesul la 
finanțare de tip angel investment sau venture capital nu este reglementat 
corespunzător. Deși suportul administrativ a fost redus în ultimii ani, România a avut 
o creștere economică susținută, creștere datorată și sectorului antreprenorial. 
Această creștere s-a datorat unui mediu privat activ și implicat. Ca atare, dacă am avea 
o administrație care la un nivel minim nu ar împiedica sectorul privat, iar la un nivel 
eficient ar fi un sprijinpentru mediul privat, e posibil să avem o creștere economică și 
mai mare și mai susținută. 
 
B) Tehnologia Informațiilor și Comunicaților:  În cadrul diagnosticului stării sectorului 
ITC în România alegem să facem analiza atât a punctelor slabe, dar și a punctelor tari, 
pentru a putea învăța din experiența României de până acum și pentru a identifica 
soluții personalizate și eficiente pe termen lung. 
 
Puncte tari: 

● Este cunoscută dinamica pieței muncii în domeniul IT&C, unde trebuie 
menționată rata extrem de redusă a șomajului și un nivel de salarizare mult peste 
media națională (cu 98% mai mare față de media națională, în anul 2014, conform 
datelor INS). 

● Totodată, mediul ITC românesc cunoaște o rată a emigrației creierelor mult 
inferioară celorlalte sectoare din economie, iar persoanele care activează în sectorul 
ITC românesc au un nivel de competențe și eficiență bun (numărul de angajați din 
domeniu a crescut cu 9,2%, în perioada 2008-2014, în timp ce numărul total al 
salariaților din economie a scăzut cu 10,7%). 

● În ultimii ani, start-up-urile românești în domeniul ITC au început să se 
dezvolte din ce în ce mai mult, apărând clustere și în alte zone decât Bucureștiul (de 
exemplu, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu etc.). 

● Sectorul ITC începe să aibă o pondere din ce în ce mai importantă din PIB (6% 
în 2014 conform Institutului Național de Statistică, dublă față de 2011). 

● Cele mai importante branduri ITC mondiale sunt prezente în România. 
 
 
Puncte slabe: 

● Piața muncii în domeniul ITC este foarte competitivă, resursa umană 
competentă fiind limitată și din ce în ce ma greu de găsit în România, în condițiile în 
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care instituțiile de învățământ superior de specialitate nu pot acoperi decât parțial 
cererea de absolvenți a companiilor private, care s-au orientat inclusiv către 
reconversia profesională a adulților; 

● Principalul contractor de servicii și produse ITC în România este în continuare 
Statul, restul pieței de profil fiind dominată de serviciile de outsourcing exportate de 
companiile locale sau de filialele unor multinaționale prezente în România. 

● Costurile serviciilor și bunurilor ITC sunt în creștere, pe fondul creșterii 
salariilor (salariul mediu net din domeniu a crescut cu 58% față de anul 2008, în timp 
ce în restul sectoarelor creșterea a fost de doar 30%). 

● Piața de ITC din România este dominată de branduri străine, prea puține 
branduri românești – astfel că majoritatea capitalului creat în România ia de multe ori 
drumul străinătății. 

● Statul Român încasează majoritatea taxelor în domeniul ITC din taxele pe 
muncă. 

● Start-up-urile românești, pentru a se putea dezvolta și a putea scala, își mută 
operațiunile în alte țări (UK, SUA etc). 

● Serviciile publice electronice, oferite în prezent de statul român prin 
instituțiile sale sunt lipsite de transparență și totodată extrem de fragmentate – nu 
există o coerență și o acoperire completă în momentul de față a serviciilor electronice. 
În prezent, mai puțin de 200 de primării din cele peste 3.000 existente la nivel național 
au implementat sistemul de plată on-line a taxelor și impozitelor locale prin Platforma 
Ghișeul.ro, în condițiile în care mai puțin de jumătate din administrațiile locale au un 
site WEB funcțional;  

● Licitațiile publice pentru produse și servicii IT&C sunt în mod curent blocate 
prin artificii de procedură de către concurenți, cu intenția de a șantaja sau de a 
îngreuna procesele de achiziție, iar cadrul legislativ nu este din păcate matur suficient 
și în același timp flexibil pentru a preveni acest gen de comportament. 

● Totodată, se profită în mod curent de pragurile minime până la care se pot 
realiza achiziții directe, pentru a eluda procesele de achiziții ce implică sume mult mai 
mari. 
 
 

Poziționare 
Antreprenoriatul și ITC-ul trebuie să devină piloni ai 
economiei românești 

A) Antreprenoriatul: O economie puternică și sănătoasă se bazează pe dinamica și 
valoarea adăugată pe care micii antreprenori o aduc. Start-up-uri astăzi mici, cu rulaje 
minuscule, pot ajunge peste ani actori importanți în sectorul lor de activitate. 
 
Spiritul antreprenorial și concurența creează soluții inovative pentru problemele 
economice. Valoarea adaugată pe care aceste soluții le creează în economie este 
uriașă. Efortul în susținerea antreprenoriatului în fazele incipiente este mare, însă 
beneficiile sunt mari pe temen lung și mediu.  
 
Pe termen mediu și lung, o economie modernă se bazează pe antreprenori și pe un 
ecosistem antreprenorial puternic, care include atât acces la piețe locale și globale, 
cât și capital uman cu competențele potrivite dezvoltării de afaceri și acces la o paletă 
largă de tipuri de finanțare.  
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Este necesară o strategie națională coerentă și realistă pentru antreprenoriat care să 
fie gândită nu pe un ciclu electoral (4 ani) sau mai puțin, ci pe nivelul unei generații 
(15-20 ani). Continuitatea măsurilor agreate trebuie să existe indiferent de partidele 
la putere sau de orientarea lor ideologică. 
 
Instabilitatea și lipsa unei direcții clare sunt cei mai mari dușmani ai antreprenorilor. 
La nivelul decidenților politici trebuie să existe un accept unanim că investițiile în acest 
domeniu reprezintă o problemă de siguranță națională și că rezultate se vor vedea în 
următoarele cicluri electorale.  
 
B) Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor: Sectorul ITC din România are nevoie 
urgentă de o listă de priorități pe termen scurt și mediu. Pe termen lung, România are 
resursele necesare (umane și materiale) pentru a deveni un punct de referință în 
domeniul ITC în Europa (nu numai prin competența resursei umane) atât în ceea ce 
privește infrastructura, cercetarea & inovația, cât și mediul start-up în domeniu. 
Avem, ca atare, nevoie de o strategie națională de dezvoltare, care să aibă la centrul 
său o infrastructură națională care să poată asigura dezvoltarea serviciilor și 
produselor ITC în România în următorii 15-20 de ani. Totodată, trebuie pus pe primul 
loc cetățeanul în poziția de client și utilizator final al sistemelor informatice naționale 
și consumator de servicii cu suport informatic. Nu în ultimul rând, actorii din domeniul 
ITC trebuie încurajați, pe lângă subcontractare și outsourcing de servicii informatice 
în România, să dezvolte propriile produse informatice pe care să le promoveze atât la 
nivel național, cât și internațional. 
 
În completarea acestor mari direcții de acțiune, un mediu legislativ coerent și flexibil 
alături de un sistem de finanțare care să permită accesul facil la fonduri și care să 
permită scalarea activității companiilor cu capital românesc la nivel european și 
internațional, sunt critice pentru ITC-ul românesc. De asemenea, trebuie să existe un 
consens politic în jurul rolului strategic al sectorului IT iar România ar trebui 
promovată constant la nivel mondial ca un Hub IT cu continuu potențial de creștere.  
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

ANTREPRENORIAT 

Soluția 1 

Sectorul de antreprenoriat necesită o strategie pe 
termen lung, coerentă și cu o largă acceptare de către 
mediul decizional. Câteva linii esențiale includ: 

● Trecerea la sistemul European de Evaluare și 
Competențe. 

● Introducerea de materii dedicate Educației 
Financiare și Antreprenoriatului. 

● Înființarea unui fond suveran de investiții cu 
management privat. 

● Creșterea gradului de educație experiențială 
(stagii de pregătire, practică, internship-uri etc). 

● Reducerea masivă a birocrației (timpi de obținere 
avize, reducerea numărului de declarații, digitalizarea 
relației cu statul etc).  
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● Profesionalizarea Administrației prin evaluarea 
performanțelor pe bază de indicatori de performanță.  

● Facilitarea accesului la resurse prin înființarea 
unui birou de suport și consultanță pentru micii 
întreprinzători în cadrul instituțiilor competente. 

● Crearea unei structuri reglementate de dialog cu 
mediul de afaceri.  

● Crearea unui număr ridicat de incubatoare în 
parteneriat cu cele din UE și SUA care să permită 
dezvoltarea de noi companii de tip start-up. Se pot gândi 
inclusiv facilități fiscale/economice pentru susținerea 
unor astfel de inițiative (reducerea cotei de impozitare, 
asigurare de finanțare în condiții avantajoase, perioada de 
rambursare după înregistrarea unei anumite cote de 
profit etc.). 

 

ITC 

Soluția 1 

Sectorul ITC necesită o strategie pe termen lung care să 
aibă în vedere următoarele: 

● Înființarea unei structuri (Consiliu CIO 
Guvernamental) care să centralizeze eforturile în 
infrastructura IT și să elaboreze o structură și o strategie  
IT la nivel național. 

● Crearea unui portal unic de E-GUVERNARE 
(finanțat din fonduri UE) care să permită accesul unic la 
ansamblul serviciilor publice online. 

● Oferirea posibilității pentru persoanele fizice 
aflate în șomaj de a înlocui ajutorul de șomaj cu ajutor 
pentru crearea unui Start-up 

● Crearea unui cadru legislativ flexibil, dar care în 
același timp să limiteze posibilitățile de fraudă. 

● Publicarea de către instituțiile statului a tuturor 
achizițiilor publice – indiferent de valoarea lor.  

● Dezvoltarea unei forme mixte de educație 
(universitate / practică). 
 

 

Coordonare și 
armonizare 

„Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru 
România” 
„Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare 
Tehnologică și Inovare 2014-2020” 

Există două strategii cu relevanță pentru antreprenoriatul din România și pentru 
sectorul IT – „Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România” și 
„Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020”. 
 
Principiul care stă la baza „Strategiei Naționale privind Agenda Digitală” este crearea 
unui mediu competitiv, care să încurajeze și să atragă cetățenii și întreprinderile 
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plătitoare de impozite, care, la rândul lor, să asigure o creștere durabilă pe termen 
lung. Cele 4 domenii de acțiune ale Agendei Digitale pentru România 2014-2020 sunt: 
e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing, Open Data, 
Big Data și Media Sociale – creșterea eficienței și reducerea costurilor din sectorul 
public din România prin modernizarea administrației; TIC în Educație, Sănătate, 
Cultură și e-Inclusion intervine în provocările sociale la un nivel sectorial și va asigura 
că investițiile TIC vor crea un impact pozitiv în contextul social; e-Commerce, 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare în TIC – se bazează pe avantajele comparative ale 
României regionale și sprijină creșterea economică din sectorul privat; Broadband și 
Servicii de Infrastructură Digitală – asigură incluziunea socială și permite beneficii în 
toate celelalte domenii de acțiune. Câteva dintre intervențiile cheie propuse în 
strategie includ: 
 

 e-Guvernare și interoperabilitate (de exemplu, standardizare, e-identitate, 
achiziții publice electronice). 

 Open Data (punerea la dispoziția publicului a datelor liber accesibile, refolosibile 
și redistribuibile; cadru legal pe Open Data; folosirea unor standarde clare pentru 
culegerea și distribuirea datelor; platforma unică de furnizare a datelor oferite de 
instituții publice – www.datedeschise.guv.ro). 

 Cloud computing (de exemplu, crearea unei infrastructuri IT sigure și scalabile, 
comună tuturor instituțiilor din sectorul public; aplicarea modelului PCU – punct 
unic de contact în activitatea cu cetățeanul; consolidarea centrelor de date). 

 Big Data (folosirea conceptelor Big Data, de procesare a unui volum mare de date, 
în vederea optimizării, reducerii costurilor și creșterea valorii servicilor – mai ales 
în sănătate (analiza statistică a cazurilor, telemedicine etc.; cultură; e-comerț; 
securitate națională). 

 TIC în educație (furnizarea de infrastructură TIC în școli; dezvoltarea 
competențelor digitale ale elevilor, studenților și profesorilor; folosirea TIC (RED 
și Web 2.0) în cadrul procesului de învățare normal și pe toată durata vieții). 

 TIC în sănătate (creșterea nivelului de cooperare inter-spitalicească bazată pe 
instrumente TIC – telemedicină – în special în domeniul medicinei de urgență și 
medicinei de specialitate; platformă integrată pentru toate serviciile cu acces facil 
sau e-accesibilitate și confidențialitatea datelor medicale; standardizarea în 
concordanță cu directivele UE ale tuturor actelor medicale în vederea susținerii 
interoperabilității sistemului medical). 

 TIC în cultură (dezvoltarea Arhivelor Digitale ale Patrimoniului Cultural Român; 
promovarea unui conținut digital original, specific comunităților din România; 
promovarea evenimentelor culturale prin intermediul TIC). 

 e-Inclusion (asigurarea e-Incluziunii prin dezvoltarea competențelor digitale – e-
Aptitudini). 

 TIC în e-Commerce (dezvoltarea unui cadru de reglementare cu privire la e-
comerțul și oferta trans-frontalieră; îmbunătățirea accesului la serviciile on-line; 
susținerea dezvoltării și implementării plăților și sistemelor de livrare on-line; 
rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice e-Comerțului). 

 Cercetare-dezvoltare și inovare în TIC (promovarea grupurilor concurențiale și a 
specializării angajaților în acest domeniu, în special în cadrul centrelor de 
excelență: București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara). 

http://www.datedeschise.guv.ro/
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 Comunicații în bandă largă și infrastructura de servicii electronice (Implementarea 
proiectului RoNET de acoperire a „zonelor albe” cu rețele în bandă largă; 
simplificarea procedurilor de autorizare pentru construirea rețelelor de 
comunicații; stimularea investițiilor private în infrastructură de nouă generație; 
norme cu privire la infrastructura de nouă generație pentru clădirile noi). 

 

În „Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-
2020” se pune accent pe zonele în care România și regiunile românești au avantaje 
competitive, specializare inteligentă, sectoare de excelență. Obiectivele generale 
vizează: creșterea competitivității economiei românești prin inovare; creșterea 
contribuției românești la progresul cunoașterii de frontieră; creșterea rolului științei 
în societate. Câteva din intervențiile cheie propuse în strategie includ: 
 

 Crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat 
o Creditul fiscal (adoptarea procedurilor pentru deducerile fiscale de 50% 

asociate cheltuielilor CD; îmbunătățirea reglementărilor privind 
contabilitatea cercetării, în scopul de a înlesni definirea și înregistrarea 
activităților CD private; campanie de comunicare a instrumentelor fiscale 
disponibile operatorilor economici privați). 

o Fonduri de capital de risc și de garantare (crearea, în cadrul unei scheme 
de ajutor „de minimis”, a unui fond de investiții cu capital de pornire 
(„seed capital”) destinat antreprenorilor cu idei inovatoare, precum și a 
unui fond de investiții cu capital de risc („venture capital”) și de creștere 
(„growth capital”) destinat start-up-urilor inovatoare; crearea, în cadrul 
schemei de ajutor de minimis, a unui sistem de credite cu dobânzi 
subvenționate în favoarea IMM-urilor inovatoare; crearea unui sistem de 
garanții individuale, pentru acoperirea riscului tehnologic, în favoarea 
IMM-urilor inovatoare). 

o Gestiunea proprietății intelectuale (adoptarea legii invențiilor de serviciu 
într-o formă care încurajează inovarea în sectorul privat și, în mod special, 
localizarea activităților CDI în România; instituirea unui program de 
acțiuni de sprijin indirect pentru cercetare, precum pregătirea 
cercetătorilor și inginerilor în problematica drepturilor industriale și a 
proprietății intelectuale; dezvoltarea în instituțiile publice a capacității de 
comercializare în domeniul inovării). 

 Susținerea specializării inteligente pe următoarele domenii: BIOECONOMIA; 
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚILOR; ENERGIE, MEDIU ȘI 
SCHIMBĂRI CLIMATICE; ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE. 

o Centre de competență (creșterea interacțiunii dintre cercetarea publică, 
companiile private și sectorul serviciilor publice prin susținerea unor 
agende de cercetare comune) 

o Infrastructură de transfer și incubatoare de inovare 

 Soluții inovatoare pentru sectorul public în următoarele domenii cheie: 
SĂNĂTATE, PATRIMONIU ȘI IDENTITATE CULTURALĂ, TEHNOLOGII NOI ȘI 
EMERGENTE. 

 Crearea Registrului Cercetătorilor din România, inclusiv pentru cei care participă 
în proiecte româneşti, în scopul creşterii transparenţei în comunitatea 
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cercetătorilor şi al accesului rapid la cercetătorii relevanţi pentru orice tip de 
entitate interesată – parte a unui demers mai larg de asigurare a unei baze 
analitice (de tip „Big Data”) pentru fundamentarea politicilor publice şi a accesului 
liber la datele publice.  

 

 

Monitorizare și 
evaluare 

Indicatori și ținte cheie – Orizont 2023 

 
Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea ca pondere din PIB 

 
Sursă date: EuroStat 
 
 
 
 
 
Numărul de zile necesar pentru pornirea unei noi afaceri (România este pe locul 
105 în lume în ceea ce privește ușurința de a porni o afacere) 
[Țintă 2023: Pornirea unei afaceri într-o zi] 
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Sursă date: Banca Mondială (Doing Business Report) 
Notă: BP 2015 = Best Practice în 2015 (timpul minim de înregistrare a unei noi afaceri în 
lume) 
 
Accesul la credit (Ponderea adulților care au accesat un credit cu o instituție de 
creditare privată) – în România și o selecție de țări 
[Țintă 2023: 100% din adulți cu acces la credit] 

 
Sursă date: Banca Mondială (Doing Business Report) 
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Contextualizare Dezvoltarea nu se poate face fără urbanizare 

Procesul de dezvoltare al unei economii este inerent legat de procesul de dezvoltare 
al indivizilor ce alcătuiesc economia respectivă. O economie sănătoasă şi dinamică 
este o economie care permite cât mai multor oameni să îşi atingă potenţialul şi să îşi 
realizeze visele. În esenţă, o economie este cu atât mai dezvoltată cu cât membrii ei 
sunt mai productivi. Modul în care productivitatea individuală poate fi încurajată este 
subiectul unei bune părţi a ştiinţei economice, fără ca deocamdată să fie identificate 
soluţii şablon. La un nivel general se ştie însă că indivizii sunt cu atât mai productivi cu 
cât: 

1) au acces mai uşor la oportunităţi (de exemplu, educaţie de calitate, locuri de 
muncă, servicii medicale, cultură); 

2) dispun de instituţii eficiente şi dinamince (de exemplu, pieţe imobiliare 
funcţionale, instituţii financiare uşor accesibile, o administraţie publică 
eficientă şi responsivă); 

3) sunt înconjuraţi de mai mulţi oameni productivi. 
 
Locurile cu cea mai mare concentrare de oportunităţi, instituţii şi oameni productivi 
sunt oraşele. În orice ţară dezvoltată, oraşele sunt motoarele creşterii economice. 
Nicio ţară în istorie nu a reuşit să se dezvolte fără a se urbaniza mai întâi. În mai toate 
ţările din Uniunea Europeană, o pondere de 50%-80% a creşterii economice este 
generată de oraşele cele mai mari din respectiva ţară8. România nu face excepţie. 
Bucureştiul, cei şapte poli de creştere (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, 
Ploieşti, Timişoara) şi zona de acces de o oră (cu maşina) în jurul acestor oraşe 
acumulează aproape jumătate din populaţia ţării şi generează aproximativ 75% din 
veniturile firmelor la nivel naţional9. 
 
 

Diagnostic Oraşele româneşti funcţionează deficitar 

Oraşele româneşti funcţionează deficitar. Cu excepţia Timişoarei şi a Aradului, nu 
avem alt oraş major în România care să fie conectat prin autostradă sau drum expres 
la graniţa de Vest – pe unde sunt transportate aproximativ 70% din exporturile ţării.  
 
Nu există deocamdată oraş major care să aibă un sistem de transport public 
metropolitan (cu adevărat) funcţional, deși unii pași în acest sens s-au făcut în zone 
precum Alba Iulia, Baia Mare, Oradea, Iași, sau Cluj-Napoca, şi nu există nici un sistem 
funcţional de planificare spaţială la nivel metropolitan. În România există în prezent 
circa 20 de zone metropolitane constituite sau în curs de constituire, care au fost însă 
formate mai mult formal sau ca urmare a unei constrângeri externe pentru accesarea 
de fonduri europene (exemplul celor 7 poli de creștere), operaționalizarea lor reală 
fiind limitată de constrângerile legale (de exemplu, în ceea ce privește transportul 
public sau delegarea atribuțiilor autorităților locale), de deficitul de resurse financiare 
și umane, de înțelegerea insuficientă a conceptului de dezvoltare urbană integrată / 
metropolitană. În plus, în multe cazuri stabilirea componenței acestor zone 
metropolitane, organizate sub forma asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, s-a 

                                                           
8 EuroStat 
9 Banca Mondială, Oraşe Competitive: Remodelarea geografiei economice a României, Biroul 
din Bucureşti al Băncii Mondiale, 2013. 
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făcut pe criterii subiective, și nu pe cele legate de existența în realitate a unor legături 
funcționale puternice între localitățile componente. Ca atare, există puţine oraşe în 
România care să funcţioneze ca adevărate zone urbane funcţionale. Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a realizat o propunere cu privire la 
structura acestor zone urbane funcționale pentru toate municipiile majore din 
România și a propus ca planificarea strategică și teritorială să se facă la nivelul 
acestora, într-o manieră integrată. Acest obiectiv este vital pentru dezvoltarea 
teritorială a României, în condițiile în care peste 50% dintre locuințele nou-construite 
sunt amplasate la o distanță de maxim 20 de km de cele 41 de reședințe de județ și 
de București, ultimul fiind printre singurele capitale europene care nu a constituit încă 
o zonă metropolitană.  
 
Un alt aspect problematic privind cooperarea teritorială deficitară este cel al 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară constituite în toate județele pentru servicii 
publice (de management al deșeurilor, de apă și canalizare), a căror existență este 
legată exclusiv de oportunitățile de finanțare europeană existente temporar, acestea 
neavând încă resurse proprii pentru activități de planificare, management, 
operaționalizare etc. Mai mult, există cazuri de orașe care nu au aderat la astfel de 
structuri asociative și se află în imposibilitatea de a realiza cu fonduri proprii 
investițiile costisitoare în infrastructura tehnico-edilitară. Un exemplu pozitiv în acest 
sens îl pot constitui cele aproape 200 de Grupuri de Acțiune Locală și de Pescuit 
finanțate de PNDR și POP 2007-2013, la care au aderat comunele și orașele mici și care 
s-au dovedit, în multe cazuri, un exemplu de succes pentru cooperarea dintre 
administrațiile locale, dar și dintre acestea și mediul privat, în vederea realizării de 
mici investiții de interes comun.  
 
O altă problemă majoră o reprezintă sistemul de clasificare (rangurile) a localităților 
din România. La începutul anilor 2000, circa 50 de comune au fost trecute în categoria 
localităților urbane, fără respectarea, în cele mai multe cazuri, a standardelor minime 
stabilite prin lege pentru acestea. În mod similar, mai multe orașe au intrat în 
categoria municipiilor, în principal pentru a beneficia de alocări financiare 
suplimentare de la bugetele naționale și județene. Efectul a fost însă unul invers, 
aceste localități fiind în imposibilitatea de a accesa ulterior fondurile europene alocate 
dezvoltării rurale, dar și urbane (pentru care limita inferioară era de 10.000 de 
locuitori). Astfel, s-a ajuns în situația în care în România există numeroase orașe cu 
mai puțin de 5.000 de locuitori (chiar de 2.000 de locuitori), fără străzi asfaltate, 
sistem de alimentare cu apă și canalizare, municipii de 10.000 de locuitori și comune 
de peste 30.000 de locuitori. O situație similară se înregistrează și în cazul comunelor 
nou-înființate după 1990, unele cu mai puțin de 1.000 de locuitori, aceste localități 
aflându-se în imposibilitatea de a asigura cheltuielile curente de funcționare a 
aparatului administrativ propriu. Astfel, se impune o regândire a sistemului de 
ierarhizare a localităților din România, în condițiile în care cel existent (P.A.T.N.) este 
vechi de peste 15 ani.  
 
La nivel intra-urban, există o lipsă de viziune în pornirea unor proiecte transformative 
de dezvoltare urbană. Majoritatea oraşelor mari cheltuiesc mult sub potenţial pe 
investiţii de capital. Bucureştiul, de exemplu, ar putea aloca dublu pe investiţii de 
capital faţă de cât a făcut-o în anii precedenţi. De asemenea, coerența dintre 
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planificarea strategică și cea teritorială au de suferit, în condițiile în care există multe 
orașe care au Planurile Urbanistice Generale vechi de peste 15 ani și cu valabilitatea 
prelungită (caz în care se află și unele orașe mari, precum București), o situație 
similară fiind înregistrată și în cazul Planurilor de Amenajare a Teritoriului Județean, 
actualizarea acestora implicând un proces de durată și costisitor. De asemenea, cu 
unele excepții punctuale (de exemplu Baia Mare), nu există planuri de amenajare a 
teritoriului zonal metropolitan. Deficitul de planificare teritorială din ultimii 25 de ani 
a condus la o dublare a intravilanului orașelor din România, concomitent cu scăderea 
populației acestora. Acestea se adaugă politicilor urbanistice discutabile din perioada 
comunistă și faptului că unele orașe, mai ales cele din sudul și estul României, au 
moștenit o structură urbană necorespunzător planificată, organică, încă din perioada 
inter și ante-belică. Pe termen mediu și lung, neadoptarea unui model de oraș 
compact va pune o presiune majoră pe administrațiile locale pentru extinderea 
rețelelor de transport și tehnico-edilitare, pentru rezolvarea unor probleme de mediu 
etc., pe care multe dintre acestea nu și le permit. Aceste probleme sunt acutizate de 
faptul că niciun oraș din România nu are lucrările de cadastru general finalizate, ceea 
ce reprezintă o barieră majoră în calea realizării de investiții.  
 
Există însă premisele pentru a genera o dezvoltare urbană şi regională sănătoasă în 
următorii ani. Masterplanul General de Transport (MPGT) trasează o serie de 
intervenţii clare ce pot rezolva probleme de conectivitate în anii următori. România 
este ţara din UE cu cea mai mare pondere a Fondurilor Europene de Dezvoltare 
Regională (FEDR) alocate pentru proiecte de dezvoltare urbană pe perioada de 
programare 2014-2020. Există, de asemenea, administraţii locale care au reuşit să 
creeze sisteme de transport public metropolitan în ciuda limitărilor cadrului legislativ. 
 
 

Poziționare 
Dezvoltarea urbană sustenabilă ar trebui să fie 
prioritate naţională 

În anii ce urmează este imperios necesară o schimbare de paradigmă în ceea ce 
priveşte modelul de dezvoltare naţional. Trebuie ca autorităţile publice să aloce 
resursele necesare şi să genereze politicile publice care să permită oraşelor româneşti 
să funcţioneze ca adevărate motoare de creştere. În acelaşi timp, trebuie înlesnit 
accesul cât mai multor oameni la oportunităţile pe care le oferă aceste centre urbane 
mari. Nu în ultimul rând, autorităţile publice trebuie să creeze condiţiile de bază 
(educaţie de calitate, sistem sanitar uşor accesibil, servicii publice de bază peste tot) 
pentru a permite acelaşi start în viaţă oricărui român. Din punct de vedere al 
dezvoltării regionale este clar că există un ecart mare de dezvoltare între zonele 
urbane și zonele rurale – mai ales zonele rurale izolate. Trebuie ca atare dată atenție 
acestor zone rurale izolate, cu performanțe scăzute pe aproape fiecare indicator de 
dezvoltare (de la performanță educațională la acces la infrastructură de sănătate), și 
alocate resurse pentru a adresa nevoile lor cele mai mari.  
 
Investiţiile în infrastructură publică trebuie însă prioritizate cu grijă în funcţie de 
resursele disponibile, iar politicile publice trebuie adaptate la capacitatea instituţiilor 
existente de a le pune în practică. Trebuie, de asemenea, avută în vedere o realitate 
simplă: fără orașe puternice România nu poate avea sate sănătoase. Orașele 
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generează plus-valoarea care permite transferul de resurse pentru investiții și 
reprezintă nevoie cheie în zonele rurale. 
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

Soluția 1 

Dezvoltarea urbană ar trebui să devină prioritate 
națională 

 E necesar un consens politic privind importanța 
dezvoltării urbane pentru dezvoltarea țării. Fără orașe 
sănătoase, România nu va putea avea o economie 
sănătoasă. Concomitent, trebuie elaborată o Politică 
Publică privind Dezvoltarea Urbană 

 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR) 
ar trebui să prevadă măsuri clare (investiții, politici 
publice și reforme instituționale necesare) pentru 
dezvoltarea sustenabilă a orașelor românești și 
pentru continuarea procesului de urbanizare a țării. 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice (MDRAP) ar trebui să aibă un program de 
investiții finanțat de la bugetul de stat (eventual ca 
parte a Programului Național de Dezvoltare Locală), 
cu intervenții în zone urbane – mai ales genul de 
intervenții care nu sunt acoperite din fonduri 
europene (de exemplu, regenerare urbană, 
modernizare piețe publice), genul de intervenții unde 
nevoile sunt mari (de exemplu, reabilitare termică a 
blocurilor, cadastru), sau genul de intervenții unde 
autoritățile locale nu au făcut mare progres în ultimii 
ani (de exemplu, reabilitarea siturilor poluate istoric). 
 

Soluția 2 

Atragerea / generarea de oportunități în orașe 
Autoritățile locale, mai ales în orașele mari, ar trebui să 
aibă departamente dedicate de atragere a investitorilor. 
Aceste departamente ar trebui să facă radiografii 
periodice a mediului economic din oraș și să dialogheze 
permanent cu reprezentanți ai mediului privat și ai 
societății civile, pentru a identifica genul de investiții 
complementare avatajului comparativ al orașului în 
cauză. În felul acesta orașele evită să fie simple victime ale 
hazardului (bucurându-se de orice investiție făcută) și își 
croiesc viitorul într-un mod strategic cu un focus pe 
oportunitățile cu valoare adăugată ridicată. 
 

Soluția 3 

Unități de implementare a programelor de dezvoltare 
Pentru a putea implementa programe integrate de 
dezvoltare locală și pentru a absorbi fonduri europene, 
autoritățile publice locale trebuie să aibă echipe de 
management de proiect cu un număr de membri suficient 
de mare (măcar o persoană la 10 mil. euro gestionați) și 
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cu un personal bine pregătit pe domenii cheie (economie, 
urbanism, achiziții publice, inginerie, legal, financiar etc.).  
 

Soluția 4 

Instrumente de dezvoltare urbană 
Orașele din România vor avea acces la fonduri europene 
substanțiale pentru dezvoltare urbană. Nu există, însă, 
instrumente adecvate pentru a ajuta autoritățile locale în 
pregătirea unor proiecte de dezvoltare urbană bune (de 
exemplu, abordări integrate pentru reabilitare cartierelor 
comuniste). Ca atare, ar fi utile o serie de ghiduri practice 
pentru a ajuta autoritățile locale să pregătească proiecte 
în domenii cheie (unde va exista finanțare substanțială în 
perioada de programare 2014-2020): transport urban 
sustenabil; termoizolare blocuri și regenerarea urbană a 
cartierelor comuniste; reabilitarea patrimoniului istoric; 
reabilitarea spațiilor publice. 
 

Soluția 5 

Cadru legislativ clar pentru arii funcționale 
E evident că dinamica de dezvoltare a orașelor nu 
urmează limitele administrative actuale, ci arii funcționale 
dinamice (hărțile pe navetism sunt un indicator bun în 
acest sens). Ca atare, politicile de dezvoltare urbană nu ar 
trebui gândite strict la nivel de oraș ci la nivel de arie 
funcțională. Pentru a realiza acest deziderat însă, este 
nevoie de un cadru legislativ clar, cu o definire a ariilor 
funcționale și a atribuțiilor care vor fi gestionate la nivel 
de arie funcțională.   

 
 

Coordonare și 
armonizare 

„Strategia pentru Dezvoltarea Teritorială a României” 
„Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-
2020” 

„Strategia pentru Dezvoltarea Teritorială a României” este în lucru (la faza de 
consultare publică) și reprezintă instrumentul de implementare al planului de 
amenajare din cadrul planurilor de dezvoltare națională - regională și a planurilor 
urbanistice generale – și sprijină operaționalizarea programelor de investiție 
sectorială 2035. În cadrul acesteia au fost identificate 5 obiective generale: 

 Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european 
prin sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și 
infrastructură de internet în bandă largă; 

 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a 
serviciilor publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, 
atractive și incluzive; 

 Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea 
specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane; 

 Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de 
identitate teritorială; 
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 Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare 
teritorială. 

De asemenea, au fost definite măsuri, acțiuni și exemple de proiecte pentru zone 
urbane, zone rurale, zone montane, zone transfrontaliere și zona costieră. 
Propunerile preliminare făcute în SDTR au fost luate în considerare în elaborarea listei 
de investiții prioritare propusă în secțiunea pe investiții. 
 
„Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020” trasează principalele 
priorități necesare pentru dezvoltarea sustenabilă și favorabilă incluziunii a regiunilor 
din România. Intervențiile la nivel regional sunt propuse în jurul a șapte priorități de 
dezvoltare: 

 Dezvoltare urbană integrată; 

 Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul clădirilor publice și rezidențiale; 

 Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală; 

 Promovarea incluziunii sociale și reducerea gradului de sărăcie; 

 Îmbunătățirea mediului economic de importanță regională și locală; 

 Dezvoltarea durabilă a turismului; 

 Îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel regional și local. 
SNDR-ul și SDTR-ul sunt la rândul lor susținute de o serie de strategii sectoriale (de 
exemplu pe renovarea fondului de clădiri rezidențiale, pe reabilitarea patrimoniului 
istoric, pe reabilitarea siturilor poluate istoric) și strategii locale (de exemplu, strategii 
integrate de dezvoltare, planuri de mobilitate, planuri de acțiune pentru energie 
durabilă). 
 

Monitorizare și 
evaluare 

Indicatori și ținte cheie – Orizont 2023 

 
PIB-ul pe cap de locuitor ca pondere din media UE 
[Unul din scopurile cheie al fondurilor europene este asigurarea convergenței 
economiei și societății românești către media europeană. În ritmul actual de creștere, 
România poate atinge un PIB pe cap de locuitor (ajustat la puterea de cumpărare) la 
80% din media UE. Cu ajutorul unor intervenții cheie, mai ales în ceea ce privește 
funcționarea mai eficientă a orașelor românești, România poate prinde Uniunea 
Europeană din urmă.] 

 
Sursă date: EuroStat 
BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 
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Ponderea populației în zone urbane 
[Țintă 2023: 65% din populația țării într-o zonă urbană] 

 
Sursă date: Banca Mondială (World Development Indicators) 
BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 

 
Modul principal de transport al pasagerilor în România 
[Țintă 2023: 20% din călătorii făcute cu trenul] 

 
Sursă date: EuroStat  
BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 
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Consumul de energie în gospodării (în 1.000 tone petrol echivalent) 
[Țintă 2023: Scăderea consumului de energie în gospodării la 4.800.000 tone petrol 
echivalent] 

 
Sursă date: EuroStat  
BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 

 
Termoizolare locuințe 
[Țintă 2023: 70% din locuințele din România termoizolate] 

 
Sursă date: INS – Recensământ 2011 
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Numărul de zile necesar pentru obținerea unui permis de construcție (România 
este pe locul 133 în lume în ceea ce privește ușurința de a porni o afacere) 
[Țintă 2023: Obținerea unui permis de construcție în mai puțin de 50 zile] 

 
Sursă date: Banca Mondială (Doing Business Report) 
Notă: BP 2015 = Best Practice în 2015 (timpul minim de obținere a unui permis de construcție 
în lume) 
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Contextualizare 
O economie puternică este o sursă de bunăstare și un 
garant al securității naționale 

Rolul economiei statului este de a crea bunăstare pentru cetățenii săi, într-un mod 
sustenabil și cât mai puțin volatil, printr-o bună alocare a resursele naturale, umane 
și financiare ale țării. Pe lângă bunăstarea imediată din punct de vedere material, o 
economie puternică stă la baza unui un stat solid din punct de vedere militar și 
geopolitic și conferă greutate în structurile de putere internaționale, fiind 
determinantă în asigurărea securității naționale – unul dintre rolurile principale ale 
statului. 
 
Creșterea economică are trei surse principale: (1) creșterea capitalului fizic (a 
investițiilor), (2) creșterea populației active și a capitalului uman și (3) creșterea 
productivității. În contextul economiei globalizate, cu niveluri de concurență fără 
precedent, va fi o provocare pentru România să susțină o creștere economică bună în 
comparație cu restul țărilor emergente sau de frontieră.  
 
O atenție specială, în contextul demografic al României, este acordată unei teme 
majore pentru deceniile ce vor urma: sustenabilitatea sistemului de pensii.  
 

Diagnostic 
Creșterea economiei Românești este momentan 
susținută de capital străin 

România este țara din UE cu cea mai rapidă creștere economică în ultimii ani, chiar 
dacă decalajul de dezvoltare față de media comunitară rămâne unul considerabil (45 
de puncte procentuale). Progresul economic al țării este de netăgăduit, mai ales dacă 
ne gândim că exporturile României au crescut de peste 8 ori din 1995 până în 2014, 
iar baza economică s-a diversificat foarte rapid. Totuși, această creștere nu a fost una 
uniformă, în contextul în care regiunea București-Ilfov are un PIB/locuitor peste media 
UE 28, în termeni comparabili ai puterii de cumpărare, iar regiunea Nord-Est se află la 
doar 30% din această medie. În 2014, România avea o economie cu un „Indice al 
Complexității Economice” (calculat de MIT Observatory of Economic Complexity) mai 
mare decât cel al Spaniei, Portugaliei, Canadei, Turciei, Rusiei, Norvegiei și Australiei 
– fiind pe locul 29 din 124 de țări. Acesta indică un echilibru favorabil creșterii 
economice pe termen lung între diferite sectoare industriale și de servicii.  
 
Un aspect important este schimbarea structurală a economiei românești, în condițiile 
în care 27% din populația activă a României este încă ocupată în agricultură, procent 
care ajunge la peste 50% în mediul rural, fiind cel mai ridicat din Uniunea Europeană. 
În pofida faptului că în acest sector lucrează peste 2 milioane de români și că a 
beneficiat de subvenții și investiții considerabile din fonduri europene și chiar de 
preaderare, ponderea agriculturii în PIB a ajuns în 2014 la un minim istoric de doar 
4,4%. Prin urmare, productivitatea muncii în acest sector este de circa 7 ori mai redusă 
decât în domeniul serviciilor și industriei, ceea ce este rezultatul practicării pe scară 
largă a agriculturii de subzistență, pentru autoconsum, pe parcele foarte mici și cu 
mijloace rudimentare. România deține aproape o treime din fermele din Uniunea 
Europeană, însă dimensiunea medie a acestora este de doar 3,6 hectare, față de o 
medie europeană de 14,2 hectare, în condițiile în care peste jumătate din terenuri 
sunt lucrate individual. De asemenea, exporturile de produse agroalimentare ale 
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României, deși în creștere, sunt dominate de materii prime (mai ales grâu), în lipsa 
unor lanțuri integrate funcționale de furnizare. 
 
Pe de altă parte, sectorul industrial continuă să aibă o pondere mai ridicată în PIB și 
în ocupare în comparație cu statele dezvoltate din Europa de Vest, unde serviciile 
generează peste 70% din output-ul economic. Acesta este rezultatul existenței unor 
ramuri industriale cu valoare adăugată redusă, care valorifică extensiv forța de muncă 
ieftină și materiile prime disponibile în țară (de exemplu, industria textilă, a 
confecțiilor, a încălțămintei și pielăriei, a prelucrării lemnului și mobilei, a cablajelor și 
altor echipamente electrice pentru autovehicule etc.), care oferă implicit și un nivel 
de salarizare inferior mediei naționale. În aceste condiții, în anul 2014, 32,7% dintre 
exporturile României au constat din produse manufacturate. 

 

Investițiile 
În mare parte, creșterea economică a României din ultimii ani se datorează integrării 
României în Uniunea Europeană și influxului de capital străin înainte și după integrare. 
Mai mult, economia este dominată de câteva companii mari. În 2012, aproximativ 
42% din exporturile României au fost generate de 30 de companii – majoritatea cu 
capital străin. Pe de altă parte, peste 70% din schimburile comerciale ale României, 
atât importuri, cât și exporturi, se realizează cu țări UE (Germania, Italia, Franța dețin 
împreună peste 35% din sold). Acest influx de capital străin poate susține creșterea 
economiei pe termen scurt și mediu, dar pe termen lung economia românească 
trebuie să identifice propriile resurse de creștere – mai exact trebuie să genereze 
propriile inovații. 
 
Am asistat la o creștere mare a investițiilor străine directe (ISD) după 2004, 

premergător intrării în UE și crizei. După criza financiară, a urmat o ajustare în jos a 

ISD, România ajungând în jumătatea de jos a clasamentului. ISD s-au concentrat 

preponderent în servicii (comerț, intermediere financiară) și în industria 

manufacturieră (metalurgie, petrol). Există o corelație între gradul de deschidere a 

economiei și ISD. Iar firmele finanțate cu ISD realizează 70% din exporturile țării și 

aproape 65% din importuri. Constatăm, așadar, o dependență semnificativă de 

capitalul străin. Ponderea exporturilor cu valoare adăugată ridicată este sub 10% în 

România – și în scădere după criză. De altfel, costurile cu forța de muncă sunt 

principalul motiv pentru care ISD ajung în România. România are nevoie de investiții 

în sectoare intensive în capital, în loc de sectoare intensive în muncă, pentru a se 

proteja de relocarea investitorilor.  

Conform BNR, investițiile depind de doi factori: reducerea corupției (și reforma 

administrativă, prin transparență și predictibilitate) și dezvoltarea infrastructurii. De 

altfel, investițiile în infrastructură sunt și cele care, pentru țări aflate în stadiul de 

dezvoltare al României, sunt dovedite a fi principalul motor de creștere pe termen 

scurt.  

O descriere mai cuprinzătoare asupra contextului investițiilor în infrastructură se 

regăsește în prima parte a acestui volum, precum și în capitolele grupurilor Lucrări 

publice și transporturi și Dezvoltare urbană și regională.  
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Populația activă 

România în prezent manifestă o rată a natalității în scădere și numere de emigranți în 
creștere. Se preconizează că în 2040 populația țării va fi 18,4 milioane de locuitori, iar 
în 2060, de 17,4 milioane de locuitori. Îmbătrânirea României este mai accentuată 
decât în restul UE, în principal datorită bulei demografice a „decrețeilor”, care va 
atinge apogeul de impact asupra bugetului în anii 2030. Structura forței de muncă în 
prezent este: 15% copii, 70% populație activă și 15% pensionari. Viitorul este, însă, 
îngrijorător: 11% copii, 54% populație activă, 35% pensionari.  

 

România trebuie, așadar, să compenseze pierderea acestui motor de creștere 
economică prin dezvoltarea altora. Această temă nu afectează numai creșterea 
economică în sine, ci va constitui una dintre principalele probleme sociale și 
economice ale secolului 21. În decurs de 3-4 decenii, îmbătrânirea populației va 
conduce la dublarea poverii pe sistemul de pensii – adică, un angajat va trebui să 
susțină de două ori mai mulți pensionari decât în momentul de față. O soluție 
potențială la această problemă este creșterea vârstei de pensionare sau modificări ale 
sistemului de pensii. 

 

Investițiile în capitalul uman 
Investițiile în capitalul uman, sau educația, sunt descrise cuprinzător în capitolul 
următor: Educație, tineret și sport. Totuși, și din punct de vedere economic, trebuie 
menționat că România are un buget al educației de doar 3,61% din PIB alocat pentru 
2016, în comparație cu 6%, care este standardul de bună practică pentru o țară ca 
România. Educația este, pentru o economie, cel mai semnficativ motor de creștere10. 
Însă este și investiția ale cărei efecte se văd cu cea mai mare întârziere. Acesta este 
motivul pentru care majoritatea guvernelor deprioritizează bugetul pentru educație 
pentru a aloca bugetul către utilizări cu beneficii pe termen mai scurt – deseori în 
cadrul aceluiași ciclu electoral. 
 
O creștere bruscă la 6% din PIB a bugetului pentru educație nu este o propunere ușor 
de concretizat. Însă, date fiind dovezile covârșitoare în favoarea investițiilor în 
educație, o creștere graduală este fezabilă. Majorarea anuală a bugetului cu 0,35 
puncte procentuale din PIB ar aduce România la pragul de 6% din PIB pentru educație 
în 2023. 
 
O altă temă este cuplarea slabă dintre sistemul educațional și economie – subiect 
dezvoltat, iarăși, de grupul de Educație. Pe scurt, dacă sistemul de învățământ 
„produce” numere inadecvate de absolvenți pentru sectoarele economiei, sau dacă 
tinerii nu sunt puși bine în valoare de profesia pe care o urmează, economia are de 
suferit. Dacă fiecare individ funcționează sub potențial și dacă resursele umane sunt 
alocate sub-optim, atunci și economia funcționează sub potențial. În prezent, în 
România încă nu există un program pentru consiliere academică și de carieră în școli, 
licee și universități. 
 

                                                           
10 Sala i Martin, 1997 
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O temă specială este și educația (incluziunea) financiară. Doar 61% dintre români au 
cont bancar, în timp ce în OECD media este de circa 90%. 75% dintre români consideră 
că sunt buni la gestionarea banilor, dar jumătate nu știu ce este dobânda variabilă. În 
fine, 14% din populație este atestată analfabetă financiar. Fără educație financiară, 
românii nu fac uz de oportunitățile pe care le au la dispoziție, ceea ce justifică, parțial, 
și dependența de investiții străine.   

 

Tehnologie și inovare 
România ocupă ultimul loc la nivelul UE în ceea ce privește ponderea cheltuielilor cu 
cercetarea-dezvoltarea-inovarea (CDI) în PIB, de doar 0,4%, față de peste 3% în țările 
scandinave și o medie de 2% la nivelul Statelor Membre, țintă pe care și-a asumat-o 
și țara noastră până la orizontul anului 2020. Mai mult, 43% dintre resursele alocate 
în acest sens au fost utilizate în sectorul guvernamental, mai exact în institute și 
universități de stat, orientate preponderent către cercetarea de tip fundamental, în 
defavoarea sectorului de business, orientat mai ales către soluții aplicative, cu 
potențial de comercializare rapidă pe piață. În paralel, numărul de cercetători din 
România a scăzut de la 40.000 în 1989, la circa 27.000 în prezent, iar multe unități de 
cercetare s-au desființat, sau supraviețuiesc prin furnizarea de servicii conexe. Cauza 
declinului cercetării românești o reprezintă subfinanțarea cronică a acesteia de la 
bugetul de stat, politizarea distribuției fondurilor, concentrarea universităților pe 
activitățile de predare în defavoarea celor de cercetare, în pofida scăderii dramatice 
a numărului de studenți, colaborarea deficitară dintre mediul academic și cel de 
afaceri, în lipsa unor structuri solide de interfață (de exemplu, centre de transfer 
tehnologic) între acestea, slaba promovare a rezultatelor din activitatea de cercetare 
ale colectivelor de cercetători din țară, slaba capitalizare a IMM-urilor etc.  
 
De asemenea, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea start-up-urilor și spin-off-urilor 
inovative din sectoare înalt tehnologizate (precum IT&C), este esențială susținerea 
activității structurilor asociative de tip cluster sau business hub. Cele mai multe afaceri 
mici nu dispun de resurse și competențe suficiente pentru a participa la training-uri, 
expoziții și târguri de afaceri, pentru a achiziționa noi servicii și tehnologii sau pentru 
a se informa cu privire la drepturile lor legale, sau la oportunitățile de finanțare. Multe 
dintre cele peste 50 de clustere înființate în ultimii ani în diferite zone din țară (de 
exemplu, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași etc.) și în diferite domenii (auto, 
IT&C, mobilă, agro-alimentar etc.) au fost un real succes. 

 

Competitivitate și valoare adăugată 
În momentul de față, competitivitatea economică a României nu atinge nivelul 
necesar unei vieți decente, iar relația mediu public – mediu privat nu este suficient de  
productivă și eficientă. De aceea, este nevoie de un proiect de țară, care necesită un 
minim consens asupra direcțiilor de dezvoltare. Companiile producătoare preferă să-
şi susțină singure producția și să-și deschidă singure pieţele folosind propriile resurse. 
În mare parte, sunt reprezentate de antreprenori români îndrăzneţi și vizionari, care 
se avântă şi învață singuri să deschidă pieţe, inclusiv pe cele internaționale. 
 
În general, piețele externe emergente și subdezvoltate sunt neglijate în strategia de 
export a instituţiilor statului. Ministerul Economiei, prin Departamentul de Comerţ 
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Exterior și Relaţii Internaţionale, nu pune accent pe zonele îndepărtate, zone cu un 
potenţial din ce în ce mai mare, bogate, iar unele stabilizate politic și economic. 
Capacitatea tehnică şi inovativă a tinerilor specialiști români depăşeşte de multe ori 
aşteptările. Avem capacitatea de a produce și adăuga valoare multor soluţii/produse, 
dar nu considerăm acest fapt o prioritate în strategiile de dezvoltare economică. 
 
Sectoarele cu valoare adăugată ridicată și cu un nivel de salarizare peste medie (IT&C, 
intermedieri financiare, activități științifice, tehnice și profesionale etc.), deși se află 
într-o continuă expansiune mai ales în centrele urbane mari, ocupă mai puțin de 15% 
din forța de muncă totală. Exporturile de servicii ale României s-au cifrat în 2014 la 
circa 15 miliarde de euro, în timp ce exporturile de bunuri la peste 50, dezechilibru 
care va trebui redus în viitor pentru a asigura competitivitatea economiei naționale. 
 
Piețele financiare și accesul la finanțare 
Dacă sistemul bancar este bine utilizat, piața de capital nu este încă o alternativă reală 
de finanțare a economiei. Activând într-o economie fără un număr semnficativ de 
firme-campion cu capital local eligibile pentru listare și neajutată de un program 
semnificativ de privatizări prin IPO, Bursa de Valori București are volume reduse 
pentru regiune și o participare slabă din partea micilor investitori. Aceste motive, la 
care se adaugă corupția, lipsa de predictibilitate legislativă și infrastructura insuficient 
dezvoltată, stau și la baza slabei dezvoltări a sectorului de private equity și venture 
capital11.  
 
Companiile de stat 
În ciuda emiterii OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a companiilor de stat, 
gestionarea acestora de către stat este încă realizată deficitar. Statul nu are o strategie 
integrată privind managementul portofoliului său, ceea ce duce la performanțe sub-
optime și se răsfrânge, printre altele, și asupra dezvoltării piețelor de capital. 
 
 

Poziționare 
România trebuie să identifice treptat resursele 
endogene pentru a asigura creșterea economiei pe 
termen lung 

O viziune integrată pentru economia României trebuie să se sprijine pe câțiva piloni 
importanți. În primul rând, statul trebuie să își recapete credibilitatea de bun manager 
al avuției naționale. Aceasta trebuie să înceapă cu o evaluare completă, profesionistă, 
a întregii averi a statului (de la companii la terenuri agricole). Apoi este necesară 
crearea unei entități în care cele mai mari astfel de companii sunt aduse sub aceeași 
gestiune, pentru un management de portofoliu mai eficient. 
 
Apoi, statul trebuie să răspundă la câteva întrebări: „Cum poziționăm România în 
mintea investitorului? Care este elevator pitch-ul economiei noastre?”; „Vom fi o 
economie recunoscută pentru industriile creative, pentru agricultură, pentru service 
centres, pentru preturile mici de producție?”  

                                                           
11 În 2014, fondurile de Private Equity au investit doar EUR 78m în Romania, spre deosebire de 
Cehia, unde au fost investite EUR 300m. 
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Acest mediu de afaceri are nevoie de structuri de finanțare la cel mai înalt nivel, care 
să permită firmelor să tranzacționeze cu încredere cu partenerii de afaceri, precum și 
să își finanțeze extinderea la costuri mici. Stabilitatea finanțelor publice va fi și ea, 
cheie. Demografia României și a Europei se anunță a avea efecte adverse asupra 
sistemului de pensii începând cu 2030, iar pregătirea trebuie să înceapă acum.  
 
Nu în ultimul rând, o economie prosperă are la bază un sistem de învățământ sănătos: 
cu un program de consiliere academică și vocațională, care să aloce resursele umane 
optim; cu fonduri suficiente pentru atragerea de profesori buni și reținerea de copii 
cu risc de abandon școlar; cu resurse și cursuri moderne, adaptate educației secolului 
21.  
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

Soluția 1 

Dezvoltarea comerțului și industriei – competitivitate 
economică 
 
1.  Agenția de Promovare a Comerțului și Investițiilor 

 Se impune crearea unui organism cu mai multe 
obiective: 

o Stimularea relațiilor comerciale ale firmelor 
românești în străinătate; 

o Atragerea de investiții străine în România; 
o Încurajarea principalelor sectoare 

exportatoare (auto, energie, IT, textile) 
precum și a clusterelor formate în jurul 
acestor sectoare; 

o Facilitarea investițiilor firmelor românești în 
străinătate și promovarea produselor 
românești în străinătate, inclusiv pe piețe 
emergente din America Centrală și de Sud, 
Asia, Africa și Orientul Mijlociu. 

 Această instituție trebuie să beneficieze de aportul 
de expertiză din structurile existente la nivelul 
Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor 
Publice, dar și de scheme de performanță și 
motivare financiară pentru angajați aliniate cu 
standardele în domeniu 

 
2.  Înființarea unei structuri de sprijin al companiilor 
pentru creșterea valorii adăgate pe lanțul valoric al 
produselor (evoluția dinspre o economie bazată pe 
materii prime înspre o economie bazată pe produse 
finite) 
 
3.  Crearea de forumuri de dezvoltare la nivel sectorial 

 Această colaborare s-ar afla la intersecția dintre 
ministerele de resort și mediul privat. Ele se pot 
concretiza în structuri consultative sau grupuri de 
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lucru pentru implementarea unor proiecte sau 
reforme – în beneficiul ambelor părți (stat și mediul 
privat) 

 
La nivelul întregii Soluții 4 există sinergii cu grupul de 
Dezvoltare Urbană și Regională (în particular Soluția 2 a 
acestuia) 
 

Soluția 2 

Consolidarea finanțelor publice 
 
1. Pensiile 

 Pe termen lung, statul trebuie să găsească o soluție 
pentru povara pe care îmbătrânirea și emigrarea 
populației o pun asupra pensiilor – în România, în 
2040, un angajat va fi nevoit să susțină 2,5 
pensionari, spre deosebire de 1,3 în prezent  

 Se impune, așadar: 
o Respectarea calendarului de creștere a 

contribuțiilor pentru pilonul 2 de pensii, 
respectarea angajamentelor și revenirea la 
stabilitatea cerută de participanții la piață 

o Creșterea contribuțiilor la pilonul 2 de pensii, 
pentru realizarea unei mai bune gestiuni a 
activelor și asigurarea unei predictibilități 
mai mari a venitului, ferită de potențialele 
interese pe termen scurt ale guvernării 

o Crearea de conturi virtuale ale 
contribuabililor, pentru vizibilitate asupra 
contribuțiilor acumulate și asupra gestiunii 
acestora 

 
2. Reforme fiscale 

 Implementarea unei soluții de netting – decontare 
netă a datoriilor mutuale 

 Funcționarea planificării bugetare pe perioade de 
minimum 5 ani, pentru a asigura consistență și 
predictibilitate 

 Adoptare graduală, predictibilă a legislațiilor (phase-
in) 
 

Soluția 3 

Îmbunătățirea accesului la finanțare al companiilor 
 

1. Finanțarea pe piețele de capital 

 Stabilirea unui cadru și legislații favorabile fondurilor 
cu capital de risc, care pot finanța stadiul inițial de 
dezvoltare al companiilor (venture capital) 

 Crearea cadrului legislativ pentru finanțări de tip 
crowdfunding (modalitate de finanțare prin 



79 
 

atragerea de împrumuturi de sume mici și foarte 
mici de la un număr mare de persoane, folosită 
pentru finanțarea unei idei antreprenoriale) 

 Reintroducerea de facilități fiscale menită să creeze 
lichiditate prin sporirea participării populației la 
investițiile pe piețele de capital (de exemplu, impozit 
redus pentru câștigurile de capital survenite din 
deținerile cu termen mai mare de un an pe bursă) 

 
2. Finanțarea comercială – Centrala Riscului de 
Contrapartidă 
Înființarea unui sistem (Centrala Riscului de 
Contrapartidă) care să ofere transparență asupra bonității 
companiilor, în beneficiul partenerilor comerciali ai 
acestora, pe principiul Centralei Incidentelor de Plăți și al 
Centralei Riscului de Credit gestionate de BNR. 
Transparența va scădea riscul comercial, deblocând astfel 
o sursă valoroasă de finanțare și consolidând încrederea 
între partenerii comerciali 
 

Soluția 4 

Reforma gestiunii activelor statului 
 
1. Politica de deținere a participațiilor statului 

 Înaintea înființării fondului suveran, se impune 

efectuarea unei analize detaliate asupra strategiei 

statului privitoare la participațiile statului, incluzând 

externalitățile aferente 

 Această analiză ar cuprinde: 

o Evaluarea completă, la zi, a patrimoniului 

statului, în prezent insuficient cunoscut 

o Considerente asupra industriilor strategice 

(de exemplu, oportunitatea implicării statului 

în dezvoltarea de tehnologii-cheie pentru 

viitor) 

o Considerente de ordinul siguranței naționale 

o Considerente privind dezvoltarea pieței de 

capital, prin analiza oportunității continuării 

programului de privatizări și/sau vânzării de 

pachete minoritare în companiile de stat – 

trebuie avut în vedere efectul de multiplicare 

al unui asemenea program asupra dezvoltării 

companiilor, prin înlesnirea accesului la 

finanțare și creșterea volumului de investiții 

o Considerente privind dezvoltarea regională și 

efectele disruptive asupra anumitor industrii  
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2. Accelerarea implementării principiilor de guvernanță 
corporativă  

 Cu respectarea OUG 109 / 2011, adăugirilor la aceasta 

și luând în considerare soluțiile propuse de instituțiile 

financiare internaționale 

3.  Fondul suveran – vehicul pentru creșterea averii 
statului și realizarea de investiții strategice  

 Se impune crearea unei entități de tip fond suveran, 

care să preia gestiunea participațiilor statului în 

companii, în afara influenței guvernamentale 

 Acesta ar funcționa după principiile de portfolio 

management existente în sectorul privat, cu scopul 

maximizării profitului și respectând principiile 

guvernanței corporative. În plus față de un fond de 

investiții privat, fondul suveran ar trebui să aibă în 

vedere obiectivele strategice ale statului.12 

 Fondul ar fi gestionat de profesioniști atât din mediul 

privat, cât și din structurile existente ale statului 

(Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Energiei, 

ANRE, etc.), care se impune a fi motivați financiar la 

standardele industriei financiare 

Structura ar beneficia de capacitate de finanțare 
asemenea unei bănci de stat și ar avea libertatea de a 
reinvesti profitul, devenind astfel un vehicul pentru 
dezvoltarea sectoarelor strategice pentru stat (de 
exemplu, infrastructură, energie, noi tehnologii etc.) 
 

Soluția 5 

Educația – incluziune și racordarea sistemului de 
învățământ la economie 
 
1. Incluziunea financiară 

 Accelerarea penetrării soluțiilor existente (de 
exemplu, ghiseul.ro) 

 Crearea unei rețele naționale de educație financiară  

 Participarea la PISA 2018 (educație financiară) 
 
2. Racordarea sistemului de învățământ la economie 

 Alinierea programei școlare și a producției de 
specialiști cu necesitățile de resurse umane ale 
economiei 

                                                           
12 Exemplu: dacă CSAT (Consiliul Suprem de Apărare a Țării) impune păstrarea facilităților de 
depozitare de gaze ale Romgaz în proprietatea statului, aceasta se va reflecta în obiectivele 
impuse managementului Romgaz de către acționarul principal – statul – chiar dacă logica pur 
economică ar determina vânzarea acestora către o companie privată. Însă imixtiunea statului 
se va opri aici, în rest aplicându-se principiile guvernanței corporative și maximizării profitului. 
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 Introducerea unui program național obligatoriu de 
consiliere academică și de carieră, menit să identifice 
potențialul individual al tinerilor și să îi îndrepte spre 
valorificarea acestuia în moduri optime pentru 
economie și pentru dezvoltarea lor individuală 

 
A se vedea Soluția 1 din grupul de Educație 

 

Coordonare și 
armonizare 

„Programul Național de Reformă” 
„Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-
2020” 

 

Aproape fiecare strategie de dezvoltare are un efect direct sau indirect asupra 
economiei unei țări. Două documente strategice, însă, au o relevanță mai mare în 
acest sens: „Programul Național de Reformă” și „Strategia Națională pentru 
Competitivitate 2014-2020”. 

 

„Programul Național de Reformă” prezintă principalele reforme și priorități de 
dezvoltare economică pe termen scurt și mediu (2015-2016) pentru România în 
conformitate cu recomandările specifice de țară și obiectivele asumate în cadrul 
Strategiei Europa 2020: 
1. Consolidarea politicii fiscal-bugetare 

 Gestionarea eficientă a investițiilor publice 

 Îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor 
2. Administrație publică: 

 Sporirea eficienței administrației publice 

 Îmbunătățirea condițiilor privind locuirea la nivel național 

 Îmbunătățirea administrării fondurilor europene 

 Asigurarea securității rețelelor și a sistemelor informatice 

 Continuarea reformei privind sistemul de achiziții publice 
3. Îmbunătățirea mediului de afaceri: 

 Diversificarea instrumentelor financiare destinate susținerii IMM-urilor 
cu capacitate de dezvoltare rapidă 

 Dezvoltarea mentoratului pentru susținerea IMM-urilor în accesarea 
instrumentelor financiare 

 Dezvoltarea serviciilor suport pentru stimularea antreprenoriatului și a 
creativității 

 Crearea unui mediu investițional favorabil realizării investițiilor publice și 
private 

 Promovarea sectoarelor de viitor (turism și eco-turism; textile și pielărie; 
lemn și mobilă; industrii creative; industria auto și componente; TIC; 
procesarea băuturilor și alimentelor; sănătate și produse farmaceutice; 
energie și management de mediu; bio-economie) 

 
4. Ocuparea forței de muncă: 
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 Promovarea sustenabilității și a calității ocupării, precum și susținerea 
mobilității forței de muncă 

5. Cercetare, dezvoltare, inovare: 

 Stimularea creșterii investițiilor private în CDI 

 Îmbunătățirea capacității și a performanțelor sistemului de cercetare 
pentru creșterea eficienței investițiilor în domeniul CDI 

6. Mediu și schimbări climatice: 

 Operaționalizarea Strategiei Naționale privind Schimbările Climatice 
2013-2020 

 Îmbunătățirea sistemelor de protecție împotriva riscului de inundații 

 Instruirea personalului implicat în aplicarea efectivă a legislației de 
mediu a UE referitoare la evaluarea strategică de mediu (SEA) și la 
evaluarea impactului asupra mediului (EIA) 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviației civile 

 Promovarea în rândul autorităților locale și a populației a necesității 
valorificării energetice a deșeurilor solide municipale în instalații de 
cogenerare de înaltă eficiență 

7. Surse regenerabile de energie: 

 Îmbunătățirea eficienței sistemelor de sprijin pentru energia din surse 
regenerabile 

 Finanțarea proiectelor de investiții în domeniul surselor regenerabile de 
energie 

 Eficientizarea politicii energetice naționale 
8. Eficiență energetică: 

 Îmbunătățirea eficienței energetice 
9. Educație: 

 Continuarea reformelor în domeniul educației și formării profesionale 
pentru asigurarea unui învățământ adaptat cerințelor pieței muncii și 
centrat pe dezvoltare personală și socială 

 Asigurarea deschiderii sistemului de educație și formare către toți tinerii 
și asigurarea accesului egal la educație, în special pentru grupurile cu 
riscuri particulare 

 Asigurarea unui învățământ superior deschis, de calitate, competitiv și 
adaptat pieței muncii 

 Crearea și dezvoltarea unui cadru de învățare pe tot parcursul vieții 
deschis și accesibil 

10. Incluziune socială: 

 Promovarea incluziunii sociale, reducerea riscului de sărăcie și 
combaterea oricăror forme de discriminare 

 Îmbunătățirea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate 

 Îmbunătățirea eficienței și a sustenabilității financiare a sistemului de 
sănătate 

 Gestionarea infrastructurii de sănătate și asistență medicală la nivel 
regional 

 Creșterea accesului persoanelor la servicii medicale de calitate 
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„Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020” asigură o abordare 

comprehensivă și orizontală în ceea ce privește politicile de dezvoltare în următoarele 

sectoare: competitivitate industrială și CDI, clustere, specializare inteligentă 

regională, IMM-uri, eco-inovare și industrii verzi, industrii creative, mediul de afaceri. 

Prioritățile de investiții se concentrează în acele zone în care România are avantaje 

competitive. Prioritățile strategice formulate în cadrul strategiei sunt:  

 Prioritatea 1: Îmbunătățirea mediului de reglementare (un cadru legislativ mai 
predictibil și mai puțin volatil, o taxare mai puțin excesivă, o mai mare 
transparență a autorităților publice, un acces mai facil la finanțare al IMM-urilor). 

 Prioritatea 2: Acțiuni parteneriale între mediul public și mediul privat (o mai bună 
colaborare între mediul privat și universități și instituții de cercetare și inovare). 

 Prioritatea 3: Factori și servicii suport (extinderea infrastructurii hard și soft, 
educarea și formarea unei forțe de muncă calificate, sprijinirea cercetării și 
dezvoltării). 

 Prioritatea 4: Promovarea celor 10 sectoare de viitor: 
o Turism și ecoturism 
o Textile și pielărie 
o Lemn și mobilă 
o Industrii creative 
o Industria auto și componente 
o Tehnologia informațiilor și comunicațiilor 
o Procesarea alimentelor și a băuturilor 
o Sănătate și produse farmaceutice 
o Energie și management de mediu 
o Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), 

biofarmaceutică și biotehnologii 

 Prioritatea 5: Pregătirea Generației 2050 și provocări societale (asigurarea 
fundamentelor educaționale adaptate societății moderne, implementarea unui 
sistem flexibil și inovativ de învățământ, favorizarea deschiderii intelectuale către 
valorile civilizației contemporane și crearea unor punți de legătură cu diaspora 
prin mecanisme durabile de cooperare, o creștere a vârstei de pensionare). 
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Monitorizare și 
evaluare 

Indicatori și ținte cheie – Orizont 2023 

 
Distribuția forței de muncă pe sectoare 
[Țintă 2023: 55% din forța de muncă lucrând în sectorul serviciilor] 

 
Sursă date: Banca Mondială (World Development Indicators) 
 
Valoarea adaugată creată în economie pe sectoare (% din PIB) 

 

Sursă date: Banca Mondială 
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Exporturi ca procent din PIB 
[Țintă 2023: 40% ponderea exporturilor în PIB] 

 
Sursă date: Banca Mondială (World Development Indicators) 
 
 
Credite acordate sectorului privat ca pondere din PIB  

 
Sursă date: Banca Mondială (World Development Indicators) 
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Numărul de taxe plătite de companiile private 
[Țintă 2023: Numărul taxelor plătite de companiile private = 10] 

 
Sursă date: Banca Mondială (Doing Business Indicators) 
BP = Best Performance (cea mai bună perfomanță pe indicator la nivel mondial) 

 
Ponderea taxelor în profituri (Ponderea tuturor taxelor plătite de firmele private în 
profiturile generate de ele)  

 
Sursă date: Banca Mondială (Doing Business Indicators) 
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Rulajul anual pe piața de capital din România (milioane euro) 

 
Sursă date: Bursa de Valori București 
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Contextualizare 
Educația este o prioritate pentru majoritatea 
guvernelor 

Indiferent de poziționarea dogmatică a partidelor din România, există un consens 
politic clar privind importanța sectorului educațional. Din păcate, faptul că acest 
sector este prioritar, nu înseamnă și că soluțiile potrivite au fost găsite. Conform 
obiectivelor stabilite cu ajutorul Uniunii Europene, până în 2020, România s-a angajat 
să reducă rata celor care părăsesc școala timpuriu de la 17,4% (în 2013) la 11,3%. În 
plus, ponderea celor care termină învățământul terțiar ar trebui să crească de la 22,5% 
(în 2013) la 26,7%. Acest ultim deziderat va fi deosebit de greu de realizat având în 
vedere declinul demografic major din ultimii ani și reducerea estimată a numărului de 
studenți cu aproximativ 40% până în 2025. Acest declin demografic va fi 
contrabalansat cu greu în absența unor măsuri ambițioase de îmbunătățire a calității 
educației din România. În fața provocărilor legate de integrare și performanța 
profesionlă pe piața muncii, România își asumă tot în domeniul educației o creștere 
semnificativă a ratei participanților la învățare pe tot parcursul vieții până la 10% în 
2020, față de numai 1,5% în 2014. 
 
În privința resurselor alocate procesului educațional există un risc simultan în anii 
următori, atât din punct de vedere al nivelului scăzut de resurse materiale investite în 
sistemul public de învățământ, cât și din punct de vedere al resursei umane. Cele mai 
mari deficite de resurse materiale și umane se înregistrează în mediul rural, la nivelul 
centrelor de educație primară și secundară. Alocările bugetare sunt mai reduse în 
România decât în alte state membre UE pentru sectorul educației. Mult mai scăzute, 
însă, sunt salariile, astfel încât pe cadrul legislativ actual, creșterea alocărilor bugetare 
ar contracara problema dotărilor deficitare (de exemplu cărți, infrastructură), dar nu 
neapărat atractivitatea domeniului profesional pentru tineri absolvenți.   
 
 

Diagnostic 
Sectorul educațional din România se confruntă cu 
probleme complexe 

Sub-finanțarea sectorului educațional este o realitate cunoscută. În 2011, conform 
datelor EuroStat, România aloca aproximativ 3,07% din PIB pentru educație (una 
dintre cele mai scăzute rate din UE), față de 5,25% care este media în UE. Salariile de 
pornire din sectorul educațional sunt printre cele mai scăzute din Europa (doar în 
Bulgaria sunt mai scăzute), ceea ce nu încurajează atragerea unor canditați bine 
calificați în această profesie. Cheltuielile mici în acest sector și salariile mici ale 
personalului se traduc într-o peformanță scăzută, de cauză simplă și directă în 
educația românească. 
 
Rezultatele testelor PISA (Programul Internațional pentru Evaluarea Elevilor) din 2012 
arată că 37,3% dintre elevii din România sunt analfabeți funcțional (adică, știu să 
citească, însă nu înțeleg ce citesc), cu un ecart mare între elevii ce provin din familii 
înstărite și cei care provin din familii sărace. Diferența la competențe matematice 
între un elev din România și media pe țările OECD este de aproximativ 1,5 ani de 
școlarizare. Mai exact, elevii din România ar trebui în medie să petreacă 1,5 ani în plus 
la școală pentru a atinge nivelul mediu de competență matematică din OECD. Studii 
preliminare (Volintiru, Ștefan și Gherman 2015) arată că la nivelul statelor OECD, 
există o corelație puternică între performanțe scăzute încă din ciclul gimnazial, 
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măsurate după rezultatele testelor PISA, și rata tinerilor inactivi, la nivelul populației. 
Aceste informații ne arată de ce nu putem trata criza financiară ca pe o cauză singulară 
a creșterii numărului de tineri inactivi.  
 
România se situează, din păcate, printe statele Uniunii Europene cu cea mai mare rată 
de tineri inactivi – 17% pentru categoria de vârstă 15-24 de ani și aproximativ 20% 
dacă extindem plafonul pe categoria de vârstă 15-29 ani. În regiunile Sud-Muntenia și 
Sud-Est, mai mult de 1 din 5 tineri este inactiv, iar în regiunea Centru, 1 din 4. Potrivit 
datelor INSSE, se estimează că numărul tinerilor inactivi neidentificați la nivelul anului 
2013 a fost de 441.000 de persoane, sugerând o amploare chiar mai mare a acestui 
fenomen. O tendință corelată cu această situație este creșterea ratei părăsirii timpurii 
a școlii, ajungând la 18,5% în 2014. Mai mult decât atât, deși România are o rată 
generală de ocupare bună în raport cu alte state membre UE, are o rată de șomaj în 
rândul tinerilor peste media UE (12% în 2014), fiind mai mare pentru absolvenții 
studiilor terțiare (15,5% în 2014) față de cei cu studii medii (13,5% în 2014).  
 
Există rezultate slabe în sectorul educațional din România și în ceea ce privește 
pregătirea și competențele profesionale cerute de piața muncii. Rata de angajare 
pentru absolvenții din grupa de vârstă 20-34 ani care au terminat școala cu 1-3 ani în 
urmă a scăzut de la 77,6% în 2009 la 69,4% în 2012. Numărul studenților din educația 
terțiară (universitate) a scăzut cu aproximativ 35% între 2006 și 2013, pe fundalul 
declinului demografic major de după 1989 și pe fundalul unei scăderi de eficiență a 
sectorului secundar. De exemplu, rata de promovare la bacalaureat a scăzut de la 87% 
în 2002 la 43% în 2012. Mai mult, 20% din cei din grupa de vârstă 18-24 ani părăsesc 
sistemul educațional înainte de a completa ciclul secundar (liceu/școală profesională), 
cu o rată mai mare pentru cei din mediul rural (30%) și o rată mult mai mare pentru 
cei de etnie romă (90%). În ceea ce privește calitatea contractelor de muncă, din ce în 
ce mai mulți tineri se regăsesc în situații precare de angajare, cu contracte temporare. 
În timp ce flexibilizarea pieței muncii poate fi o tendință contemporană adaptată 
noilor forme de muncă, mulți se regăsesc în contracte temporare din lipsă de 
alternative. În 2014, 91,6% dintre angajații temporari din România, cu vârste cuprinse 
între 25 și 49 de ani, nu puteau găsi condiții de angajare pe durată nedeterminată, 
față de 79,1% în 2004. Incertitudinea parcursului profesional afectează negativ 
alegerile de viață (de exemplu, întemeierea unei familii).  
 
Din punct de vedere socio-economic, elevii din mediul rural, cei de etnie romă, cei din 
zone izolate și cei din familii sărace nu au performanțe la aproape toți indicatorii 
educaționali. România are cea mai mare pondere de elevi în zone rurale (37%) din 
orice țară UE; tot la noi, numai 37% din copiii roma cu vârsta între 3 și 6 ani sunt înscriși 
la grădiniță (ceea ce le afectează grav șansa de a performa mai târziu în viață) și 25% 
din populația roma este analfabetă; ratele de abandon școlar sunt cele mai mari în 
perioada de tranziție (de la clasa 4 la clasa 5 și de la clasa 8 la clasa 9) când mulți elevi 
din zone izolate renunță la școală datorită distanței mari până la un gimnaziu/liceu și 
datorită lipsei resurselor pentru cămin. Deciziile de acest tip rămân, însă, pe umerii 
familiei în aceste cazuri, copiii fiind prea mici pentru a lua o decizie conștientă și bine 
informată. Astfel, considerăm că este necesar să privim situația copiilor ce au 
abandonat școala în contextul mai larg al situației socio-economice a familiei din care 
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provin. Raportarea absențelor către asistenții sociali este în acest sens un pas 
important pe care inspectoratele școlare ar trebui să îl coordoneze sistematic.   
 
În ceea ce privește învățământul universitar din România, acesta se confruntă cu două 
tipuri de provocări în momentul de față. În plan național, nu există o evidență clară a 
nivelului de corelare între formarea universitară, pe de-o parte, și cantitatea și 
calitatea absorbției pe piața muncii, pe de altă parte. Cu alte cuvinte, nu avem 
indicatori clari de performanță a instituțiilor de învățământ superior, publice sau 
private, în raport cu piața muncii. În plan internațional, competitivitatea 
universităților românești față de cele din alte state este relativ scăzută, având numai 
4 universități românești (Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, 
Universitatea Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara) nominalizate 
în ierarhia primelor 800 la nivel mondial, și nici una între primele 300. Această 
competitivitate scăzută este în principal datorată unui grad scăzut de 
internaționalizare, atât la nivelul corupului de studenți, cât și la nivelul cadrelor 
didactice. Mai mult decât atât, există un decalaj în ceea ce privește activitatea de 
cercetare, existând și performanțe individuale scăzute în rândul cadrelor didactice 
universitare în raport cu evaluările standardizate internaționale, dar și un angajament 
foarte redus al mediului privat în finanțarea proiectelor de cercetare în România.  
 
Pe axele complementare parcursului educațional teoretic și disciplinar, regăsim 
provocări în domeniul sportului și al culturii. În ceea ce privește sportul, există în 
momentul de față o problemă de diferențiere între educația fizică practicată în cadrul 
programului școlar și sportul ca activitate extra-curriculară. Mai mult decât atât, în 
ceea ce privește educația universitară a sportivilor de performanță, nu există un cadru 
bine pus la punct de susținere a tranziței acestora către activitățile profesionale ce 
urmează carierei de performanță – dual careers. În ceea ce privește cultura, există o 
slabă corelare a perspectivelor profesionale din domeniul cultural și artistic și educația 
școlară. 
 
 

Poziționare Consens național pe reforma sistemului educațional 

Nu există partid care, cel puțin la nivel declarativ, să nu susțină reforma sistemului 
educațional. În mod evident, resursele limitate alocate acestui sector sunt parțial 
responsabile pentru situația destul de critică în care se află sectorul. Soluțiile nu sunt 
simple și nu pot fi gândite în mod individual. E nevoie de un program național dedicat 
acestui sector. Principalele probleme ce afectează performanța sistemului 
educațional românesc se remarcă în momentele de tranziție de la un ciclu la altul. 
Astfel, măsurile platformatice trebuie să se concentreze, în special pe aceste tranziții 
ale parcursului educațional: educație primară-secundară, educație secundară –
terțiară / profesională și, în final, tranziția de la educația terțiară și/sau profesională 
către piața muncii și viața activă.  
 
La nivel de infrastructură, trebuie gândită o strategie de consolidare, modernizare și 
reabilitare a infrastructurii educaționale existente. Declinul demografic și migrația a 
dus la o scădere dramatică a populației de vârstă școlară în unele localități, ceea ce va 
necesita consolidarea unor școli pentru a avea economiile de scară necesare 
funcționării eficiente a acestor școli. Ministerul Educației pregătește împreună cu 
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un plan de investiții în 
infrastructura școlară. O atenție sporită va trebui acordată însă elevilor din zonele 
izolate, copii în clasele a 4-a și a 8-a, și trebuie identificate soluții pentru a preveni 
abandonul școlar al elevilor din zone izolate și la depărtare de o școală gimnazială, un 
liceu, sau o școală profesională. 
 
La nivel socio-economic, o atenție sporită trebuie acordată școlilor aflate în zonele 
rurale și/sau în zone cu comunități marginalizate. Ar trebui găsite metode / resurse 
pentru a suplimenta salariile profesorilor din aceste zone, pentru a face aceste poziții 
mai atractive. Momentan, școlile din zonele rurale și din zone marginalizate nu 
reușesc să rețină profesorii pe posturi deschise pentru prea mult timp. Mai mult, în 
procesul de consolidare al școlilor, o atenție sporită a fost acordată școlilor cu 
personalitate juridică și mai puțină atenție școlilor subordonate. Practic, școlile 
subordonate au fost sub-finanțate în ultimii ani deși o statistică clară nu există în acest 
sens. 
 
La nivel profesional, instituțiile educaționale din ciclul secundar și terțiar ar trebui 
încurajate să întărească legăturile cu mediul privat și să își revizuiască curricula în 
funcție de cerințele pieții. De asemenea, ar trebui alocate mai multe resurse pentru 
cercetare și ar trebui amplificate legăturile cu universitățile străine. Lipsa sau cvasi-
inexistența finanțării cercetării în domenii cheie precum educația, tehnologia înaltă, 
mediul, transporturile, construcțiile, dovedește o situație anacronică a României față 
de alte state. 
 
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

Soluția 1 

Consiliere vocațională exercitată în momentul tranziției 
de la un ciclu educațional la altul, prin centre regionale; 
resursa umană să fie utilizată în manieră consolidată, pe 
un interval cât mai consistent ca durată; centre de alumni 
la nivel gimnazial, liceal și universitar cu activități reactive 
de monitorizare cantitativă și calitativă pe baza unei 
metodologii standardizate, precum și activități proactive 
de tip „zilele carierei”.  

Probleme abordate: evaluarea instituțiilor de învățământ 
și a diferitelor facultăți și specializări; creșterea șanselor 
de succes în carieră a elevilor și studenților; creșterea 
calității procesului educațional prin atragerea de experți; 
atragerea de fonduri adiționale.  

Descriere: Recomandăm organizarea de birouri de alumni, 
menținute de personal pregătit în această privință. La 
nivelul fiecărei instituții de învățământ liceal și universitar, 
scopul acestor birouri va fi de a menține contactul cu 
absolvenții respectivelor instituții. Personalul acestor 
birouri va avea sarcina de a contacta periodic absolvenții, 
electronic și prin poștă, pentru a-i informa despre 
activitatea instituției de învățământ, pentru a-i invita la 
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evenimentele importante ale instituției, și pentru a cere, 
pe baza de voluntariat, detalii cu privire la dezolatoarea 
profesională și personală a absolvenților. 

Efecte: 

 Bază de date cu absolvenții instituției și parcursul lor 
profesional. Această bază de date permite evaluarea 
instituției de învățământ, în general, și a diferitelor 
facultăți sau specializări, pe baza ratei de succes în 
carieră a absolvenților. Astfel de informații pot fi 
oferite studenților pentru a-i informa la ce se pot 
aștepta, cu privire la joburi și salarizare, de la fiecare 
specializare. Datele de contact ale absolvenților pot fi 
comunicate, la cerere, altor absolvenți sau 
studenților instituției de învățământ, în scopul 
consilierii cu privire la o anumită carieră sau pentru a 
oferi sfaturi în ceea ce privește angajarea în cadrul 
unei anumite companii sau instituții. 

 Permite fiecărei instituții de învățământ să invite 
absolvenți care au acumulat un nivel ridicat de 
expertiză, pentru a reveni în cadrul diferitelor 
evenimente (workshopuri, cursuri speciale) spre a-și 
împărtăși experiența și expertiza cu studenții și 
angajații instituției de învățământ. 

 Creșterea simțului de apartenență la o anumită 
instituție de învățământ a absolvenților. Acest lucru 
poate aduce beneficii financiare majore, prin donații 
sau colaborări. 

Soluția 2 

Transformarea profundă a arhitecturii curriculare 
curente cu accent pe competențe transversale, 
interdisciplinaritate și „soft skills” și, de asemenea, o 
reformă structurală a formării inițiale pentru profesia 
didactică (licență, master educațional). 
 

Soluția 3 

Dezvoltarea unei platforme publice (online) a bunelor 
practici și inițiative private în domeniul educațional și 
cultural, diseminată la nivelul tuturor cadrelor didactice 
din România și a asociaților de părinți. 

Probleme abordate: lipsa informării asupra inițiativelor 
private deja dezvoltate cu succes la nivel local / regional; 
preluarea de bune practici în scopul implementării 
acestora în învățământul public la nivel național (de 
exemplu Programul Teach for Romania care a stabilit un 
parteneriat cu Ministerul Educației Naționale)  

Descriere:  
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 Crearea unei baze de date online cu toate inițiativele 
private dezvoltate de ONGuri în domeniul 
educațional / cultural (cu amplasarea acestora pe 
harta României) 

 Diseminarea acesteia la nivel de minister, inițiative 
private și asociații de părinți 

 Stabilirea unor puncte de contact în instituțiile de stat 
și respectivele ONGuri pentru a facilita parteneriate 

 Preluarea bunelor practici existente și 
implementarea acestora în învățământul public la 
nivel național 

Efecte: 

 Conștientizarea de către reprezentanții ministerului a 
inițiativelor private implementate cu succes în țară 
pentru ca roata să nu fie reinventată, irosind resurse 
cu fiecare iterație 

Dezvoltarea învățământului public românesc prin 
integrarea bunelor practici a căror utilitate a fost deja 
dovedită 
 

Soluția 4 
Măsuri care să susțină educația fizică și crearea unui cadru 
legislativ pentru stimularea sportului de masă. 
 

Soluția 5 

Asigurarea competitivității educației universitare prin 
aplicarea unui set de măsuri care să încurajeze 
internaționalizarea universităților și creșterea 
interdisciplinarității și interconectivității: 

 Pachete educaționale modulare; 

 Timp alocat activităților de cercetare; 

 Dezvoltarea de departamente universitare în 
logica abordării Smart Specialisation, nu doar 
structuri academice globale, fără identitate 
competitivă la nivel de cercetare-dezvoltare ; 

 Asigurarea unor traiectorii diferite de carieră 
universitară, asociate cu indicatori de 
performanță specifici ; 

 Crearea și dezvoltarea unor departamente de 
legătură cu organele de finanțare națională și 
internațională – evaluarea și sancționarea 
eventualelor nereguli semnalate 

Probleme abordate: Capacitatea scăzută de 
identificare și atragere de fonduri naționale și 
internaționale pentru cercetare în instituțiile 
de învățământ superior 
Descriere:  
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o Crearea unui departament dedicat 
legăturii cu organele de finanțare 
națională și internațională în fiecare 
instituție de învățământ superior care nu 
are deja un astfel de departament, cu un 
număr mic de angajați specializați pe zona 
găsirii și atragerii de fonduri (este posibilă 
formarea pe acest domeniu a unor 
angajați deja existenți) 

o Elaborarea unor obiective clare de 
finanțare pe termen mediu și lung  

o Evaluarea perfomanței departamentelor 
deja existente, răsplătirea performanței 
cu bonusuri concrete și sancționarea 
eventualelor nereguli semnalate, acolo 
unde acestea nu produc suficiente 
rezultate materiale 

o Folosirea bazei de date a cercetătorilor 
români din străinătate cu scopul de a crea 
parteneriate cu instituțiile la care lucrează 
și de a atrage finanțare pentru 
cercetătorii din România prin legătura cu 
aceștia 

Efecte: 
o Organizarea și dezvoltarea capacității 

instituțiilor de învățământ superior din 
România de atragere a fondurilor pentru 
finanțarea cercetării, crescând astfel 
competitivitatea acestora și rating-ul în 
clasamentele internaționale 

o Stabilirea unui grad ridicat de 
independență financiară a acestor 
instituții 

 

 Crearea unei baze de date a cercetătorilor români 
din România și a celor din străinătate în vederea 
atragerii de parteneriate cu universități străine 

Probleme abordate: ponderea scăzută de 
implicare a universităților din România în 
parteneriate internaționale care vizează 
atragerea de fonduri pentru cercetare 
Descriere:  
o Crearea unei baze de date online cu toți 

cercetătorii români din străinătate și din 
România și a domeniilor pe care aceștia 
fac cercetare, lucrări și articole publicate 
etc. 
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o Stabilirea unor filtre de căutare în funcție 
de domeniul de cercetare, amplasare 
geografică etc., pentru a facilita contactul 
între cercetători 

Efecte: 
o Este posibil ca cercetătorii români din 

străinătate să poată facilita parteneriate 
între instituțiile de cercetare la care 
lucrează și instituțiile din România, pentru 
a-și înlesni astfel întoarcerea în țară. Ei vor 
aduce cu sine și expertiza dezvoltată în 
străinătate pe modalități și oportunități 
de finanțare. Astfel, capitalul uman 
extrem de valoros care lucrează 
momentan în beneficiul altor țări ar fi, 
într-o oarecare măsură, recâștigat. 
Ulterior, acești cercetători ar putea 
decide să se întoarcă permanent în 
România 

o Cercetătorii din România ar beneficia prin 
aceste parteneriate de un acces mai mare 
la programe majore de finanțare a 
cercetării și de expertiza unor instituții din 
alte țări 

 Stimulente fiscale acordate companiilor private 
pentru a face parteneriate cu universități de stat 
(în cercetare și predare) 

 Organizarea  unui eveniment consultativ pentru a 
stabili orientarea României în privința alocării de 
fonduri cercetării (europene vs. naționale) 

 MOOCs pentru a complementa, nu a suplini 
procesul educațional (noțiuni introductive / 
caracterizarea disciplinei de curs) 

 

Coordonare și 
armonizare 

Legea Nr. 1/2011 
„Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii” 
„Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 
2015-2020” 
„Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-
2020” 

Legea Nr. 1/2011 este documentul cheie ce ghidează sectorul educațional. Legea 
determină sectorul educațional ca fiind o prioritate națională și propune „promovarea 
unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive 
şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi 
de utilitate directă, în profesie şi în societate.” Conform legii, sistemul educațional 
român trebuie să asigure educația și formarea profesională a copiilor, tinerilor și 
adulților din România cu scopul de formare a competențelor, înțelese ca „ansamblul 
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multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi / abilități și aptitudini, 
necesare pentru: 

a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, 
conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul 
vieţii;  

b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;  

c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei 
economii durabile;  

d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe 
cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural;  

e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului;  

f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi 
a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.” 
 
„Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (PTȘ) în România”13 abordează 
o problemă cheie și de maximă urgență a sectorului educațional român și își propune 
atingerea unor obiective importante pe termen scurt, mediu și lung: 

 Obiectiv pe termen scurt: Implementarea unui sistem eficient de politici și măsuri 
de prevenire, intervenție și compensare pentru a soluționa cauzele majore ale 
PTȘ, cu accent pe tinerii care se află deja în grupa de vârstă 11-17 ani.  

 Obiectiv pe termen mediu: Până în 2020, reducerea la maximum 11,3%, a ratei 
de tineri între 18-24 de ani care au finalizat cel mult ciclul de învățământ secundar 
inferior și care nu sunt înscriși în nicio formă de continuare a studiilor sau formare 
profesională.  

 Obiectiv pe termen lung: Contribuirea la creșterea inteligentă și incluzivă a 
României, prin reducerea numărului de persoane în risc de șomaj, sărăcie și 
excluziune socială. 

Strategia propune o serie de intervenții organizate pe 4 piloni și 6 programe 
reprezentative. Printre intervențiile propuse găsim: 

 Recunoașterea rolurilor importante ale familiilor (copii 0-3 ani) prin implicarea lor 
directă în educație parentală și programe de conștientizare și oferirea de 
stimulente financiare pentru a le sprijini. 

 Implicarea autorităților locale, a comunităților părinților și a altor factori interesați 
pentru a asigura sprijinul adecvat în scopuri de înscriere și retenție a copiilor în 
sistemul de educație. 

 Elaborarea de noi abordări pentru a asigura furnizarea unui număr suficient de 
cadre didactice calificate în toate zonele geografice, în special în zonele rurale / 
dezavantajate (inclusiv stimulente financiare, scheme de mobilitate). 

 Elaborarea și implementarea planurilor care să ofere acces adecvat la educație de 
calitate, în special pentru copiii din grupurile aflate în situație de risc. 

 Înființarea unui sistem de dezvoltare continuă pentru cadrele didactice. 

                                                           
13 Părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) este definită ca „procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 
18-24 de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei a opta) și 
care nu mai urmează nicio altă formă de școlarizare, sau formare profesională.” 
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 Sprijinirea comunităților și a școlilor să realizeze un echilibru al grupurilor etnice 
reprezentative în sălile de clasă. 

 Elaborarea unor sisteme de avertizare și intervenție timpurie pentru a-i detecta 
pe copiii aflați în risc de repetenție sau abandon școlar. 

 Reformarea și îmbunătățirea sistemului de învățare pe tot parcursul vieții prin 
reformă curriculară și formarea personalului didactic și consolidarea 
managementului prin legături mai puternice cu piața muncii. 

 Stabilirea unei mai bune continuități financiare în implementarea strategiei 
pentru a elimina asimetriile finaciare și schimbările abrupte. 

 
„Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020”, își propune ca până în 
2020 învățământul terțiar să devină motorul creșterii economice a României, să 
contribuie la creșterea productivității și să promoveze coeziunea socială într-o 
economie bazată pe cunoaștere. O serie de intervenții sunt propuse în jurul a 3 piloni 
principali: Pilonul 1: Îmbunătățirea participării în învățământul terțiar; Pilonul 2: 
Programe flexibile, relevante și de înaltă calitate; Pilonul 3: Angajament strategic față 
de sectorul economic. Câteva intervenții propuse în strategie includ: 

 Crearea unor rute progresive clare de trecere de la învățământul secundar la 
învățământul terțiar; 

 Îmbunătățirea sistemului de acordare a burselor prin creșterea numărului de 
burse sociale pe bază de nevoi; 

 Încurajarea atragerii studenților din grupuri subreprezentate sau netradiționale, 
inclusiv a adulților; 

 Mecanisme de asigurare a calității educației din România; 

 Îmbunătățirea ofertelor TIC pentru a completa ofertele existente; 

 Proiectarea de curriculum universitar pornind de la competențe profesionale 
solicitate pe piața muncii; 

 Elaborarea unui program care să încurajeze dialogul dinamic și continuu între 
instituțiile de învățământ și mediul economic; 

 Crearea unui punct de legătură cu agenții economici în cadrul fiecărei instituții; 

 Implicarea angajatorilor în proiectarea și furnizarea de programe, sprijinirea 
schimburilor de personal și includerea experienței practice în cursuri; 

 Utilizarea de stimulente financiare (finanțarea suplimentară) pentru instituțiile 
care au elaborat programe noi cu privire la competențele transversale și 
antreprenoriale; 

 Promovarea mobilității personalului didactic și de cercetare; 

 Promovarea unei formări de calitate a cadrelor didactice la toate nivelurile 
învățământului terțiar cu prioritate în sectoarele economice cu potențial 
competitiv și în domeniile de specializare inteligentă; 

 Asigurarea transparenței datelor pentru părțile interesate, inclusiv a celor ce 
privesc calitatea programelor de studii. 

 
„Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020”, își propune să 
ofere „tuturor persoanelor, pe întreaga durată a vieții acestora, oportunitatea de a 
participa pe deplin la viața economică, socială și civică și de a le permite să își 
exploateze potențialul personal”. Strategia propune o serie de intervenții în jurul a 3 
piloni: Pilonul 1: Acces și stimulente pentru participare; Pilonul 2: Calitate și relevanță; 
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Pilonul 3: Parteneriate pentru o mai bună informare. Spre deosebire de alte strategii, 
majoritatea intervențiilor propuse vin cu ținte clare de atins până în 2020: 

 Sprijinirea participării a 151.200 de persoane în activități de consiliere, evaluare 
și/sau validarea competențelor acestora. 

 Furnizarea de formare pentru 36.540 de persoane în vederea dezvoltării de 
competențe antreprenoriale. 

 Asigurarea sprijinului a 7.800 profesori care participă la formare privind educația 
pentru adulți. 

 Formarea a 596 de cadre de conducere din școli și universități în vederea asigurării 
unei bune gestiuni a programelor de formare continuă. 

 Asigurarea formării și certificării competențelor pentru un număr de 75.000 
adulți. 

 Asigurarea accesului la programele de mobilitate ERASMUS+ pentru 25.000 de 
adulți (personal din învățământul superior și preuniversitar, directori, consilieri, 
formatori, inspectori, lucrători de tineret). 

 Asigurarea accesului la programe de mobilitate, pentru a obține competențe 
practice / tehnice pentru 38.000 de elevi și studenți. 

 Sprijinirea participării, în vederea încheierii a 125.000 de contracte de ucenicie 
pentru persoanele cu un nivel redus de calificare. 

 Furnizarea de stimulente financiare / subvenții pentru 100.000 de angajați cu 
competențe reduse pentru a dobândi competențe transversale. 

 Furnizarea de stimulente financiare / subvenții angajatorilor pentru recrutarea 
șomerilor și a persoanelor inactive în programe de ucenicie, stagii de practică și 
plasare de locuri de muncă. 

 Sprijinirea activităților de consiliere pentru 130.000 de persoane, membri ai 
comunităților marginalizate.  

 Implementarea unor campanii mass-media cu privire la educația non-formală și 
informală. 

 
 

Monitorizare și 
evaluare 

Indicatori și ținte cheie – Orizont 2023 

Rata participării în educație timpurie (Ponderea populației cu vârsta de 4-5 ani 
înscrisă la grădiniță) 

 
Sursă date: EuroStat 
BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 
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Ponderea populației cu vârstă de 3-6 ani din mediul rural care merge la grădiniță 
[Țintă 2023: 85% din copiii din mediul rural, cu vârsta de 3-6 ani, înrolați într-o grădiniță] 

 
Sursă date: INS – TEMPO On-line 
Notă: BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 
 

Rata părăsirii timpurii a școlii (Ponderea populației din grupa de vârstă 18-24 fără 
educație liceală și neaflată într-un program vocațional, sau de educație continuă) 

 
Sursă date: EuroStat 
Notă: BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 
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Rata populației cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei forme de educație terțiară  

 
Sursă date: EuroStat 
Notă: BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 

 
Învățarea pe întreg parcursul vieții (Ponderea populației cu vârsta de 25-64 care au 
fost parte a unui program de învățare continuă în ultimele 4 săptămâni înaintea 
efectuării chestionarului) 

 
Sursă date: EuroStat 
Notă: BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 

 
Țintă realistă = o propunere CAESAR, având în vedere că ținta Europa 2020 a fost 
stabilită pentru întreaga Uniune Europeană. Nu există o țintă stabilită aparte pentru 
România. 
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Rata de angajare a proaspeților absolvenți (Ponderea absolvenților unui liceu sau a 
unei universități, cu vârsta de 20-34 care și-au găsit un loc de muncă) 
[Țintă 2023: 89% din proaspeții absolvenți, angajați] 

 
Sursă date: EuroStat 
Notă: BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 

 
Performanța pe testul PISA 

 
Sursă date: OECD 
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Cheltuieli cu educația ca pondere din PIB 

 
Sursă date: Banca Mondială 
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Contextualizare 

Dezvoltarea economică durabilă a României este 
condiționată de fiabilitatea sistemului energetic 
național și de gestionarea corespunzătoare a mediului 
înconjurător 

Dezvoltarea economică durabilă a României este condiționată de fiabilitatea 
sistemului energetic național și de gestionarea corespunzătoare a mediului 
înconjurător. Departe însă de a fi flexibil, eficient și nepoluant, sectorul energetic 
național este puțin adaptat nevoilor economiei și societății în următoarele decenii, iar 
respectul pentru natură este puțin dezvoltat în conștiința și practica românească 
recentă. Între timp, acordul internațional de la Paris din decembrie 2015, cu privire la 
combaterea încălzirii globale și adaptarea la schimbările climatice, consolidează 
direcția și ritmul de reformă a sectoarelor energetic și de protecție a mediului la 
nivelul Uniunii Europene. Țintele ambițioase asumate de România în acest cadru 
pentru anul 2030 pot fi atinse, însă doar prin investiții substanțiale, coroborate cu 
schimbări de atitudine și participare a cetățenilor și a agenților economici. Cu alte 
cuvinte, sunt necesare transformări structurale profunde în sectoarele energetic și 
de mediu în următoarele decenii, pentru a atinge dezideratele României în 3D.  
 
 

Diagnostic 
Un sector energetic și de management al resurselor 
naturale de secol XX 

 
A) Sectorul energetic: Infrastructura energetică a României – explorare, extracție, 
procesare, transport, distribuție, generare de electricitate, consum – și-a depășit în 
mare parte durata de viață, în lipsa investițiilor necesare din ultimele trei decenii. 
Instabilitatea cadrului legislativ și lipsa de transparență decizională și operațională 
sunt factorii principali ce afectează investițiile, atât ritmul de transformare și 
modernizare a sectorului energetic, cât și alegerea uneori inoportună a proiectelor în 
care se investește. Această situație periclitează securitatea aprovizionării, crește 
costul energiei la consumatorii finali (reducând, implicit, competitivitatea / nivelul de 
trai al acestora) și degradează mediul înconjurător. 
 
În ultimul deceniu, au avut loc totuși numeroase încercări de reformă a sectorului 
energetic românesc și au fost demarate / finalizate o serie de proiecte importante, cu 
precădere prin aport de expertiză și capital privat. Privatizarea parțială sau integrală 
a companiilor energetice cu capital de stat a avut în ansamblu un impact pozitiv 
asupra activității acestora, în timp ce companiile cu capital integral de stat sunt în 
continuare gestionate inadecvat. Programul de privatizare trebuie continuat, iar în 
acest document ne concentrăm asupra câtorva soluții concrete pe care procesul de 
reformă, respectiv  de implementare a strategiilor naționale în domeniu ar trebui să 
le adopte. 
 
B) Mediul înconjurător: Calitatea aerului, apelor și a solului, precum și gestiunea 
fondului forestier, a deşeurilor şi a siturilor contaminate sunt adresate 
necorespunzător în România. Din multe puncte de vedere, indicatorii de mediu 
plasează România la coada clasamentului european, cu excepția biodiversității și a 
calității apelor / solului (care sunt într-o stare deficitară în celelalte state membre). În 
România, protecția mediului este percepută adeseori ca o obligație costisitoare și 
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aproape inutilă, fiind rar abordată ca o oportunitate și o investiție pe termen lung. 
Această situație se regăsește atât la nivel politic, al cetățenilor, cât și al agenților 
economici. Mobilizarea exemplară a societății civile în cazul Roșia Montană este o 
excepție îmbucurătoare. Spre deosebire de sectorul energetic, unde o parte dintre 
proiectele realizate au avut o motivație economică, investițiile în domeniul protecției 
mediului sunt aproape în totalitate rezultatul standardelor și legislației europene 
cărora România trebuie să  se conformeze. 
 
Principalele cauze ale poluării aerului sunt dependența ridicată de cărbune inferior / 
lignit în generarea de electricitate (în unități ineficiente și inflexibile, deși 
modernizate), respectiv de lemn pentru încălzire în mediul rural (în sobe ineficiente, 
cu ardere deschisă și fără filtre), urmate de traficul rutier cu un parc de autovehicule 
învechit și în creștere continuă (pe străzi și șosele aglomerate). Poluarea industrială, 
specifică perioadei comuniste, a scăzut considerabil o dată cu închiderea 
mastodonților industriei grele și modernizarea celor transformați în companii 
profitabile cu capital privat. În multe orașe din România se înregistrează depășiri la 
indicatorul pulberi în suspensie, mai ales din cauza traficului rutier intens, pentru 
municipiul București fiind chiar inițiată o procedură de preinfringement pe această 
temă. De asemenea, măsurătorile realizate în mai multe orașe mari din România 
indică atât formarea unor insule de căldură urbană în zonele cu blocuri înalte din 
beton și cu trafic intens, precum și depășiri ale poluării fonice maxim admise. O altă 
problemă o reprezintă riscurile tehnologice de poluare generate de centrala de la 
Kozlodui din nordul Bulgariei, la granița cu România.  
 
În ceea ce privește poluarea apelor și a solului, cauza principală o reprezintă 
depozitarea inadecvată a deșeurilor și lipsa tratării corespunzătoare a apelor uzate 
în mediul urban și cel rural, atât în sectorul rezidențial, cât și la agenții economici. 
Situația este agravată de creșterea consumului, de modul inadecvat de utilizare a 
infrastructurii existente, precum și de ritmul scăzut al noilor investiții în infrastructură 
modernă (colectare selectivă, valorificare energetică / reciclare, tratare a apelor 
uzate, canalizare etc). Majoritatea depozitelor neconforme de deșeuri din mediul 
urban și rural au fost deja închise sau se vor închide până în 2020, când toate sistemele 
integrate de management al deșeurilor ar trebui să fie finalizate și operaționale. Din 
păcate, deși au beneficiat de finanțări POS MEDIU în perioada anterioară de 
programare, aceste sisteme sunt încă în curs de execuție în majoritatea județelor. 
Totuși, finalizarea infrastructurii de profil nu este suficientă pentru a asigura gestiunea 
corespunzătoare a deșeurilor, fiind necesară informarea și conștientizarea populației, 
a agenților economici și a autorităților locale cu privire la importanța colectării 
selective a deșeurilor, a depozitării acestora doar în locurile amenajate în acest sens 
etc. 
 
De asemenea, poluarea cu nitrați generată de sectorul agricol crează probleme 
majore în Câmpia Română, în nordul Moldovei și în Câmpia Transilvaniei, mai ales în 
contextul în care 38% din populația României nu are acces la sistemul centralizat de 
alimentare cu apă potabilă.  
 
Fondul forestier este gestionat deficitar datorită situației proprietarilor privați de 
păduri (lipsa cadastrului, proprietăți mici gestionate deficitar la nivel de localitate, 
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cadru inadecvat pentru gestionarea sustenabilă a pădurilor), a aplicării 
necorespunzătoare a Codului Silvic, precum și a insuficienței programelor de 
reîmpădurire. În acest context, unele zone din România, precum sudul județului Dolj 
sunt expuse riscului de deșertificare / aridizare. În privința situaţiei siturilor 
contaminate, în România nu există un cadru juridic adecvat, în care termenul „arie 
contaminată” să fie clar definit şi care să impună standarde de reabilitare. Presiunile 
asupra biodiversității din România sunt legate mai ales de exploatarea ilegală a 
lemnului, depozitarea de deșeuri, extragerea de resurse materiale (de exemplu 
balastierele), suprapășunatul, realizarea ilegală de construcții, practicarea turismului 
neorganizat, pescuitul ilegal și braconajul, construcția de microhidrocentrale în zonele 
montane etc. Unele intervenții din perioada comunistă, precum modificarea 
antropică a Luncii și Deltei Dunării au dus, de asemenea, la instabilitatea unor habitate 
care necesită lucrări de reconstrucție ecologică. De asemenea, există multe situri 
Natura 2000 care nu dispun de administrator / custode și pentru care nu au fost 
elaborate și implementate planuri de management, în condițiile în care sunt supuse 
unei presiuni de mediu tot mai mari.  
 
Schimbările climatice își fac tot mai simțită prezența în România. În perioada 2000-
2010 temperatura medie anuală a fost cu 1,1 grade mai ridicată decât norma 
climatologică standard din perioada 1960-1990. Frecvența, intensitatea și persistența 
valurilor de căldură au crescut semnificativ în ultimele două decenii, comparativ cu 
cele precedente, mai ales în regiunile din afara arcului carpatic. Frecvența și 
intensitatea secetelor, a viscolelor și a inundațiilor tind, de asemenea, să crească. Nu 
doar sectorul agricol este afectat de aceste fenomene, ci și toate activitățile umane, 
de la industrie, la transport, la alimentarea cu apă, planificarea urbană etc.  
 
Adaptarea României la schimbările climatice este una deficitară. Cele mai multe orașe 
se confruntă cu un deficit semnificativ de spații verzi (acestea au crescut după 1990 
cu doar 11,5%, în timp ce suprafața intravilană s-a dublat), zone pietonale și trotuare 
umbrite, de piste de biciclete sigure și interconectate. În altă ordine de idei, peste 70% 
dintre locuințe nu sunt reabilitate termic, generând costuri mai ridicate cu încălzirea 
pe durata iernii, iar lucrările de termoizolare nu se realizează pe baza unui ghid 
cromatic care să asigure și un aspect urban plăcut și să fie reflectorizante, pentru a nu 
accentua insulele de căldură urbană deja existente.  
 
O problemă și mai mare a României o reprezintă riscul de inundații, de degradare a 
terenurilor și de alunecări de teren. Hărțile de hazard realizate de Apele Române 
indică faptul că o bună parte din țară (Lunca Dunării, a Mureșului, a Someșului, a 
Siretului, a Prutului, a Crasnei, a Crișurilor etc.) prezintă risc semnificativ la inundații, 
situație confirmată de evenimentele de acest tip care au loc anual în țară și produc 
pagube materiale și uneori și pierderi de vieți omenești. De asemenea, circa 1.000 de 
UAT-uri din țară (o treime din total) sunt expuse riscului de alunecări de teren, cele 
mai multe fiind amplasate în zona Subcarpaților, Podișului Transilvaniei și Moldovei.   
 
Degradarea terenurilor agricole prin eroziune, exces de umiditate, gleizare, 
pseudogleizare, poluare, sărăturare etc. este un fenomen tot mai prezent în România, 
afectând o mare parte din țară, context în care unele localități au statut de zone 
defavorizate și primesc subvenții dedicate pentru fermieri. Peste 3 milioane de 
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hectare sunt amenajate pentru irigații, însă acestea se aplică efectiv pe doar 5% din 
această suprafață, în pofida existenței organizațiilor de utilizatori de apă, pe fondul 
uzurii infrastructurii, al distrugerii acesteia, al prețului ridicat al apei, dar și a slabei 
dezvoltări a spiritului asociativ. Alte 3,15 milioane de hectare sunt amenajate cu 
lucrări de desecare, 2,28 milioane cu lucrări de combatere a eroziunii și de ameliorare 
a terenurilor, iar 250.000 de hectare cu lucrări de drenaj. Cele mai multe astfel de 
lucrări au fost realizate în perioada comunistă și sunt degradate, fondurile și 
personalul ANIF fiind insuficiente pentru întreținerea și dezvoltarea lor.  
 

Poziționare 
Un sector energetic și de management al resurselor 
naturale de secol XXI 

 
A) Sectorul energetic: Sectorul energetic al României în 3D, bine integrat (inclusiv prin 
atingerea țintelor asumate) în Uniunea Energetică Europeană la orizontul anului 2030, 
poate fi realizat doar prin schimbări de paradigmă asumate transpartinic, în condiții 
de predictibilitate legislativă într-un cadru fiscal ce încurajează investițiile de-a lungul 
întregului lanț valoric. Se impune, astfel, finalizarea și adoptarea unei strategii 
energetice naționale, cu ținte clare pentru anul 2030 și o viziune ambițioasă pentru 
anul 2050. Aceasta trebuie adoptată prin consens trans-partinic și urmată de măsuri 
de realizare a obiectivelor stabilite în fiecare ramură a sectorului energetic. O 
prioritate cheie ar trebui să fie securitatea energetică și consolidarea poziției 
României de exportator de energie. 
 
B) Mediul înconjurător: O Românie demnă și dezvoltată trebuie să respecte și să 
gestioneze în mod durabil resursele și serviciile oferite de către mediul înconjurător. 
Pentru atingerea acestui deziderat, se impune implementarea integrală și la timp a 
strategiei privind combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele acestora. 
De asemenea, sunt necesare proiecte de ameliorare a calității aerului, apelor și a 
solului, precum și protejarea biodiversității. Fondurile europene pentru perioada 
2014-2020 vor contribui în continuare în mod semnificativ la conturarea proiectelor 
de mediu ca oportunități, însă este necesară în același timp și așezarea principiilor 
dezvoltării durabile mult mai adânc în conștiința și practica românească. 
 
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

ENERGIE 

Soluția 1 

Sporirea atractivității investițiilor în explorarea 
resurselor de hidrocarburi de mare adâncime 
 
Un cadru legislativ și financiar atractiv pentru a accelera 
/ prioritiza explorarea resurselor din subsolul României, 
astfel încât să fie realizată o hartă detaliată a acestora și a 
potențialului de exploatare pe termen mediu și lung. 
Măsuri de încurajare a acestor activități ar putea fi: 

 Delimitarea perimetrelor și concesiunilor de explorare 
/ exploatare atât ca suprafață, cât și ca adâncime, cu 
definirea și gestionarea corespunzătoare a situațiilor 
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în care actori diferiți dețin concesiuni pe aceeași 
suprafață, dar la adâncimi diferite. 

 Desecretizarea bazelor de date cu resursele de subsol 
din perimetre neconcesionate și geologia de mare 
adâncime a României, aflate în proprietatea statului 
român, oferind în mare măsură acces public la aceste 
date, la un cost echitabil ce încurajează actori noi și 
soluții inovative în explorare.  

 Asigurarea deductibilității (pe termen lung) a 
costurilor cu explorarea din veniturile viitoare din 
exploatare pentru toți actorii interesați să investească 
într-un program de explorare ambițios în România. 
Companiile cu activitate predominant de explorare ar 
putea beneficia de un cadru fiscal mai atractiv, ori de 
garanții că statul român va achiziționa rezultatele 
programului de explorare în lipsa unor cumpărători 
privați. 

 Regândirea alocării veniturilor din taxarea exploatării 
resurselor naturale, prin descentralizare și atribuirea 
echitabilă a acestora între comunitățile locale și 
bugetul de stat. Acest aspect este important în special 
pentru activitatea de exploatare, însă îmbunătățește 
climatul de colaborare cu comunitățile locale și în 
activitatea de explorare. 

 La nivel generic, ar contribui pozitiv la costul și ritmul 
activităților de explorare și finalizarea retrocedărilor, 
a lucrărilor de cadastru și a digitalizării situației 
proprietăților din România. 

 
Motivele pentru care aceste măsuri sunt oportune în 
prezent în România: 

 Prețul scăzut al petrolului și al gazelor naturale la nivel 
mondial, ce a redus substanțial ritmul de explorare și, 
implicit, costul închirierii sondelor și utilajelor de foraj. 
România poate folosi această oportunitate pentru a 
încuraja explorarea cu tehnologii de ultimă oră. 

 Există riscul ca resurse considerabile de petrol și gaze 
naturale, de care în prezent România are nevoie, să 
rămână nedescoperite pentru o perioadă 
îndelungată, iar consumul național să fie acoperit din 
import. În măsura în care aceste resurse există și ele 
pot fi exploatate în condiții economice și fără a 
periclita situația mediului înconjurător, activitatea 
asociată lor ar fi binevenită pentru economia 
României, locuri de muncă create, venituri bugetare 
etc. 

 În urma acordului de la Paris privind schimbările 
climatice, orizontul de timp al utilizării la scară largă a 
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combustibililor fosili se va îngusta treptat. 
Zăcămintele de mare adâncime descoperite peste 20-
30 de ani, pe măsură ce tehnologiile de ultimă oră ale 
prezentului se maturizează, ar putea rămâne 
neexploatate, întrucât cererea de energie va fi 
acoperită din resurse alternative cu impact mai scăzut 
asupra mediului. 

 
În fine, este important de menționat faptul că atât 
activitățile de explorare, cât și cele de exploatare, trebuie 
derulate în mod transparent, cu protecția strictă a 
mediului înconjurător, în dialog și pentru beneficiul 
comunităților locale și a cetățenilor României. Pe baza 
rezultatelor programului de explorare de mare adâncime, 
ar trebui elaborat un plan de exploatare pe termen mediu, 
iar cadrul fiscal pentru aceste activități ar trebui ajustat ca 
atare, în dialog cu părțile implicate – urmând ca ulterior 
acesta să rămână cât mai stabil și predictibil. 
 

Soluția 2 

Reforma sistemului de sprijin pentru noi capacități de 
energie regenerabilă 
 
În ultimul deceniu, investiții substanțiale în cercetare, 
dezvoltare și industrializare au redus considerabil costul 
tehnologiilor de generare a electricității din surse 
regenerabile, cu precădere energia eoliană și cea solară. 
O dată cu scăderea costurilor, s-a redus îmbucurător de 
rapid și nevoia de subvenții pentru investitorii în aceste 
tehnologii. Asemeni altor state europene, România a 
oferit în ultimii ani subvenții generoase pentru investitorii 
în capacități de generare eoliană, solară, pe biomasă, 
respectiv în microhidrocentrale. Subvențiile au fost de 
fapt mult prea generoase la început, întrucât aplicarea 
Legii nr. 220 din 2008 a fost amânată nejustificat de mult 
timp, iar la momentul intrării în vigoare a schemei de 
sprijin pe bază de certificate verzi, costul tehnologiilor 
scăzuse considerabil. 
 
Statul român a fost avertizat de această situație de către 
Comisia Europeană, însă a ales să ignore recomandarea de 
a oferi subvenții mai scăzute, în tact cu scăderea costului 
tehnologiilor încurajate. Astfel, primilor investitori din 
România li s-a oferit un număr prea mare de certificate 
verzi. În mod previzibil, această supracompensare a atras 
investiții într-un ritm superior celui necesar pe termen 
lung pentru a atinge țintele de electricitate din surse 
regenerabile în mixul de electricitate stabilite în cadrul 
Uniunii Europene. Costul certificatelor verzi în factura 
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consumatorului final a crescut simțitor. Pentru a gestiona 
situația, statul a intervenit la scurt timp pentru a coborî 
subvențiile pentru fiecare tehnologie în parte la un nivel 
rezonabil pentru orice noi investiții. Totodată, a avut loc o 
intervenție retroactivă pentru primii investitori, aflați în 
situație de supracompensare – plata unui număr de 
certificate verzi pe care aceștia le primesc pentru 
electricitatea generată a fost amânată pentru a reduce pe 
termen scurt impactul asupra facturii la consumatorul 
final. 
 
Pentru atingerea țintelor pentru anul 2030 cu privire la 
generarea de electricitate din surse regenerabile este în 
prezent nevoie de un sistem de sprijin diferențiat, 
predictibil, echitabil, ce încurajează un ritm susținut și 
constant al investițiilor în tehnologiile cu potențial în 
România, la un cost ce nu periclitează competitivitatea 
economiei (în special microîntreprinderi) și nu depășește 
nivelul de suportabilitate al consumatorilor casnici. Pentru 
concizie, nu aducem în discuție nevoia de echilibrare a 
sistemului energetic național, investiții în infrastructură, 
sau soluții de stocare a electricității. Soluția propusă se 
referă exclusiv la reforma sistemului actual de sprijin 
pentru noi capacități în energie regenerabilă. 
 
Propunem, astfel, simplificarea sistemului de subvenție pe 
baza certificatelor verzi prin: 

 Acordarea pe viitor a unui singur certificat verde 
pentru toate tipurile de tehnologie construite la 
scară comercială. Astfel, vor avea în orice moment 
prioritate investițiile în tehnologiile cu costul cel mai 
redus pentru consumatorul final. Decizia alegerii 
tehnologiei de generare și a locației proiectului va 
reveni exclusiv în sarcina investitorului. Intervenția 
repetată a statului, chiar în mod predictibil și la 
intervale regulate (ceea ce nu a fost cazul până în 
prezent în România), pentru a stabili un nivel echitabil 
de sprijinire a fiecărei tehnologii în parte este 
ineficientă. Ea alege în mod arbitrar tehnologii 
câștigătoare fără niciun beneficiu conex (cum ar fi 
dezvoltarea de tehnologii autohtone cu potențial 
internațional, cum a fost cazul Germaniei), și nu 
optimizează atingerea țintelor asumate la nivel 
internațional în funcție de costul suportat de 
consumatorul final. Dimpotrivă, creează nevoie de 
intervenții arbitrare ulterioare, cu efectul devastator 
asupra investitorilor al lipsei de stabilitate a schemei 
de sprijin. 
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 Eliminarea valorilor minime și maxime ale prețului 
pentru un certificat verde. În momentul în care 
fiecare tehnologie beneficiază de subvenție printr-un 
singur certificat verde, prețul acestuia devine 
indicatorul unic urmărit de investitori, oferind 
simplitate în prioritizarea investițiilor. Existența unei 
valori minime / maxime a prețului certificatului verde, 
inițial adoptată pentru a oferi stabilitate schemei de 
sprijin, nu este necesară. Un preț al certificatului 
verde crește costul electricității la consumatorul final, 
iar un preț maxim poate încetini ritmul investițiilor 
necesare pentru a atinge țintele stabilite. Prin 
eliminarea restricțiilor cu privire la prețul pe care îl 
poate avea un certificat verde, nivelul de intervenție 
al statului ar fi în acest fel minimizat.  

 Stabilirea profilului pe termen lung al cotei anuale 
din electricitatea consumată ce trebuie să fie 
acoperită de certificate verzi. Pentru a asigura 
stabilitatea și predictibilitatea sistemului de sprijin, 
profilul anual al acestei cote ar trebui stabilit încă de 
la început, până la finalul schemei de sprijin inclusiv 
pentru investiții realizate la orizontul anului 2030, în 
funcție de prognoza consumului final de electricitate 
pe sectoare. Această cotă anuală este în prezent 
ajustată în fiecare an pentru balansarea prețului 
certificatului verde. Propunerea este ca acesta să 
devină singurul mecanism necesar de balansare a 
prețului certificatului verde, în raport cu traiectoria 
optimă pentru a atinge țintele asumate. 

 Alegerea unui mecanism unic și transparent de 
ajustare, la intervale regulate de timp a profilului 
cotelor anuale (spre exemplu, o dată la 3 ani). 
Ajustarea va ține cont de consumul final total de 
electricitate, consumul de către consumatorii care 
suportă costul certificatelor verzi, respectiv totalul 
generat din surse regenerabile într-un an normal (și 
variațiile în jurul acestuia), pe baza capacității 
instalate. Acest mecanism devine singura măsură de 
intervenție a statului în optimizarea schemei de sprijin 
și singurul aspect cu privire la nivelul subvenției ce va 
fi discutat cu investitorii. Acest model este aplicat cu 
succes în piața comună a certificatelor verzi a Suediei 
și Norvegiei. 

 Definitivarea listei cu (categoriile de) consumatori 
industriali care sunt scutiți de la participarea la piața 
certificatelor verzi, în conformitate cu reglementările 
europene. Acest aspect este necesar pentru a aduce 
predictibilitate pentru restul consumatorilor în ceea 
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ce privește costul pe care trebuie să îl suporte. În 
condițiile în care țintele asumate vor trebui atinse, 
reforma sugerată aici este cu atât mai importantă și 
oportună, cu cât mai puțini consumatori contribuie și 
se impune minimizarea costului schemei de sprijin. 

 
Această propunere se referă exclusiv la investitorii, 
persoane juridice, cu proiecte la scară comercială. În ceea 
ce privește investițiile în microgenerare din surse 
regenerabile, în locul participării la piața certificatelor 
verzi, pot fi introduse tarife fixe la livrarea în rețea, în 
funcție de sursa energiei și tehnologia de generare. Aici 
este vorba doar despre acele investiții al căror obiectiv 
principal este acoperirea consumului propriu, în special în 
cadrul microîntreprinderilor, gospodăriilor individuale sau 
asociațiilor de proprietari. Soluția 5 (Definirea noilor 
tehnologii și soluții în cadrul de reglementare românesc) 
aduce în discuție și câteva alte modificări necesare pentru 
a asigura sustenabilitatea microgenerării și integrarea 
acesteia la scară largă în sistemul energetic național.  
 
În fine, este necesară definirea în cadrul noii strategii 
energetice naționale a unei abordări sustenabile pentru 
utilizarea eficientă a potențialului biomasei în generarea 
de electricitate din surse regenerabile – în stare solidă 
(lemn, peleți), lichidă (biodiesel, bioetanol etc.) și gazoasă 
(biogaz). Aceasta trebuie să fie în concordanță cu 
managementul sustenabil al fondului forestier, utilizarea 
sustenabilă a terenurilor agricole și reziduurilor acestora, 
respectiv utilizarea masei lemnoase pentru încălzire. 
 

Soluția 3 

Managementul profesionist și transparența companiilor 
energetice 
 
Fără a stabili termene fixe, viziunea statului român ar 
trebui să fie ca, la orizontul anului 2030, să nu mai dețină 
participații majoritare la nicio companie din sectorul 
energetic. În fiecare caz, trebuie însă ținut cont că 
privatizarea este o decizie complexă, cu implicații 
substanțiale, care trebuie adaptată la contextul tehnic și 
economic al sistemului energetic românesc. Listarea la 
bursă, fie (i) listarea la bursă numai de pachete minoritare, 
fie (ii) listarea la bursă a unui pachet minoritar + vânzare 
de pachet majoritar / minoritar către un investitor 
strategic, ar putea fi deseori preferabilă selecției cu 
precădere a unor investitori strategici.  
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Prin deținerea de pachete minoritare în companiile 
energetice strategice, statul român va continua să 
supravegheze activitatea acestora în consiliul de 
administrație. Activitatea de supraveghere se poate 
realiza prin crearea uneia sau a mai multor companii de 
stat care să mențină participații minoritare (10-35%). De 
asemenea, capacitatea de supervizare, control și 
intervenție a autorităților va trebui sporită, cu precădere 
în ceea ce privește rețelele de transmisie și distribuție, și 
activitatea centralelor nucleare. În acest fel, vor fi 
încurajate investițiile private în noi unități, moderne, 
eficiente și mai puțin poluante. De asemenea, se va putea 
asigura transparență în crearea generatorilor de 
electricitate cu mix energetic diversificat. 
 
Pe termen scurt este prioritară finalizarea procesului de 
îmbunătățire a managementului la companiile 
energetice de stat. Pentru a realiza acest obiectiv, sunt 
necesare: 

 Selectarea concurențială pentru toate companiile 
energetice cu capital de stat a unor echipe 
competente de management, fiecare cu experiență 
îndelungată în sectorul privat. Procesul ar trebui 
gestionat în exclusivitate de către companii 
specializate, iar între criteriile de recrutare ar trebui 
prevăzută lipsa implicării în activitate politică în ultimii 
ani. 

 Stabilirea criteriilor de performanță și etică în baza 
cărora echipele de management privat își desfășoară 
activitatea, fără posibilitatea de a-i înlocui pe membrii 
acestora mai devreme de finalul mandatului atât timp 
cât îndeplinesc condițiile contractuale. 

 Publicarea regulată de rapoarte detaliate ale situației 
și a strategiei de dezvoltare pentru companiile 
nelistate, deținute majoritar de stat, asemenea 
companiilor listate. Nivelul de transparență ar trebui 
să fie asemănător celui obișnuit pentru companii 
similare din Marea Britanie, Germania etc.  

 Privatizarea parțială prin listarea la bursă a unui 
pachet minoritar în cadrul tuturor companiilor 
deținute integral de stat, cu perspectiva vânzării, la 
momentul oportun, a pachetului majoritar.  

 Creșterea transparenței în gestionarea și 
modernizarea rețelelor de distribuție a electricității și 
a gazelor naturale. Acest lucru se poate realiza prin 
publicarea regulată a planului de dezvoltare a rețelei 
pe termen mediu și lung (cu consultarea părților 
afectate), prin publicarea indicatorilor operaționali în 



116 
 

mod similar operatorilor naționali de sistem, respectiv 
prin obligativitatea realizării de achiziții publice 
pentru toate proiectele de investiții în rețelele de 
distribuție. 

 

Soluția 4 

Definirea noilor tehnologii și soluții în cadrul de 
reglementare românesc 
 
Sectorul energetic trece prin schimbări rapide și 
substanțiale, la nivel mondial. În paralel, au loc: 

 Instalarea de capacități considerabile de generare a 
electricității din surse regenerabile cu profil 
intermitent și impredictibil, cu cost marginal foarte 
scăzut, care îngreunează echilibrarea rețelelor și 
subminează modelul de afaceri al generatorilor 
convenționali pe bază de combustibili fosili. 

 Un proces de informatizare și de realizare a rețelelor 
inteligente cu flux bidirecțional și structură 
descentralizată. Este vorba despre digitalizarea 
monitorizării / managementului rețelelor de 
electricitate și gaz natural și a fluxurilor prin acestea, 
respectiv despre transformarea consumatorilor finali 
în mici producători intermitenți ce interacționează cu 
rețeaua. 

 Dezvoltarea în ritm accelerat a noi tehnologii și 
modele de afaceri, al căror potențial poate fi realizat 
doar prin reglementarea flexibilă, transparentă și 
echitabilă, dar timpurie. 

 
Este importantă ca atare definierea și diferențierea 
acestor tehnologii și soluții, pentru ca fiecare să poată fi 
gestionată ca atare, cu avantajele și dezavantajele 
specifice. Au fost identificate următoarele aspecte ce ar 
trebui reglementate cât mai curând în România: 

 Contractele de investiții private în eficiența energetică 
în sectorul public, prin sistem ESCO, unde finanțatorul 
își recuperează investiția prin dreptul la o parte din 
economia de cost cu energia, generată de 
eficientizarea energetică. În prezent autoritățile 
publice se află în dificultate datorită lipsei unui 
contract cadru flexibil în baza căruia să poată 
desfășura licitații publice pentru lucrări de investiții 
prin sistem ESCO, cu scopul de a spori eficiența 
energetică a clădirilor aflate în patrimoniu. 

 Standarde minime pentru calitatea lucrărilor de 
anvelopare a clădirilor pentru sporirea eficienței 
energetice, cu sprijin din fonduri publice (fonduri 
structurale, bugetul de stat, bugetul local șamd). 
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 Fluxul bidirecțional de electricitate la 
microproducători de energie regenerabilă, spre 
exemplu panouri solare pe acoperișul locuinței. 
Pentru a facilita extinderea acestei oportunități, sunt 
necesare soluții cu privire la tariful operatorului de 
distribuție aplicat electricității livrate / extrase din 
rețea, respectiv prioritatea accesului în funcție de 
gradul de încărcare a rețelei. 

 Stocarea surplusurilor de electricitate din rețea în 
baterii, care în acest moment sunt taxate atât ca 
utilizator la extragerea din rețea, cât și ca producător 
la livrarea electricității stocate în rețea. Pentru a 
beneficia de servicii de stocare, pe măsură ce costul 
bateriilor scade, ar fi oportună definirea procesului 
de stocare a electricității (extragere, urmată de 
reinjectare în rețea) ca o activitate de sine stătătoare 
în rețea, cu un tarif aferent ce reflectă costul și 
valoarea specifice serviciului de stocare pentru 
operatorul de rețea. Stocarea electricității și cea a 
gazului natural pot fi definite în paralel, ținând cont de 
specificitatea fiecăruia. 

 Stocarea surplusurilor de electricitate din rețea sau de 
la producătorul de energie regenerabilă înainte de 
livrarea în rețea, sub formă de gaz metan fără emisii 
nete de gaze cu efect de seră (electroliză a apei și 
adăugare a dioxidului de carbon la atomii de 
hidrogen). Această soluție asigură interoperabilitatea 
rețelelor de electricitate și gaz natural, deși la un 
randament scăzut. Soluția este o alternativă la 
stocarea în baterii, însă tehnologia nu este 
reglementată. Sunt necesare soluții cu privire la tariful 
operațiilor de distribuție aplicat electricității și gazului 
livrate / extrase din rețea. (Ar fi oportună realizarea 
unui studiu de fezabilitate pentru introducerea unei 
cote procentuale de capacitate de stocare la puterile 
instalate pe bază de tehnologii intermitente, 
asemănător Californiei.) 

 Gazeificarea fracțiunii organice a deșeurilor ca 
tehnologie de sine stătătoare, diferită de incinerarea 
deșeurilor și de digestia anaerobă în producerea 
biogazului din resturi organice din agricultură, sau din 
prelucrarea apelor uzate. În acest sens este necesară 
preluarea legislației UE și a soluților CEDO în domeniul 
gazeificării. 

 

Soluția 5 
Mix energetic sustenabil 
 
Electricitate 
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Mixul de electricitate în România este bine diversificat, cu 
un rol important pentru cărbunele inferior și a huilei în 
asigurarea generării în bandă, alături de energia nucleară. 
O cantitate tot mai însemnată de energie eoliană și solară 
are prioritate în rețea și este livrată intermitent atunci 
când este disponibilă, sporind nevoia de echilibrare a 
sistemului național. Consumul la orele de vârf și 
echilibrarea rețelei sunt asigurate în principal de către 
hidroenergie și, secundar, de către gazul natural. În 
prezent, problemele fundamentale ale sectorului 
generării de electricitate sunt: 

 Managementul deficitar al companiilor cu capital 
integral de stat ce generează electricitate în România, 
care acoperă aproximativ 80% din electricitatea 
livrată în rețea. Multe dintre unitățile convenționale 
de generare sunt învechite, ineficiente și poluante, iar 
programele de investiții în modernizare sau 
construcția de unități noi nu dispun de finanțarea 
necesară, sau nu sunt calibrate cu evoluția pieței de 
electricitate europene și cu nevoile consumatorilor. 
Complexul Energetic Hunedoara (CEH) și 
Hidroelectrica se află în insolvență, iar Complexul 
Energetic Oltenia (CEO) riscă aceeași soartă. 
Încercările de a atrage investitori privați prin listare la 
bursă au fost amânate, însă este puțin probabil să 
existe cumpărători pentru alte companii decât 
Hidroelectrica. 

 Portofoliul unităților de generare aflate în 
proprietatea statului este structurat în mod deficitar, 
pe baza sursei energiei și a tehnologiei de generare: 
cărbune superior, cărbune inferior, nuclear, hidro. 
Suprapunând acestei structuri disfuncționale și lipsa 
de transparență a activității fiecărei companii, este de 
înțeles lipsa de interes a investitorilor privați pentru 
acestea. 

 În perspectiva creșterii cererii de electricitate și a 
producției din surse regenerabile, sunt necesare 
investiții în unități noi de generare a electricității, 
flexibile, eficiente și cu emisii scăzute de gaze cu efect 
de seră. Strategia energetică propune însă investiții 
substanțiale în unitățile învechite pe bază de lignit și 
proiecte puțin fezabile, cu riscuri mari, costuri ridicate 
și durată mare de implementare (Tarnița Lăpuștești, 
reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă). 

 
În acest context, următoarele soluții ar putea fi 
considerate: 
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 Închiderea unităților de generare neviabile, sau 
trecerea acestora într-un program de capacitate de 
rezervă cu regim special gestionat de către 
Transelectrica, pentru siguranța aprovizionării 
sistemului național. După procesul de 
transparentizare și îmbunătățire a calității 
managementului la toate companiile ce generează 
electricitate deținute integral sau majoritar de stat, 
acest proces ar trebui prioritizat, pentru a clarifica 
nevoia de investiții în modernizare și unități noi de 
generare. Doar unitățile viabile, în urma unor studii de 
fezabilitate cu consultanți avizați, ar trebui să 
participe la programele de investiții de modernizare. 

 În urma implementării soluției anterioare, realizarea 
unui studiu de fezabilitate din punct de vedere tehnic, 
comercial și juridic, în vederea reorganizării unităților 
viabile ale producătorilor de electricitate cu capital 
integral de stat în companii cu profil mixt de generare, 
cu respectarea legislației europene.   

o O soluție posibilă ar fi crearea a patru 
companii naționale cu profil mixt ce le 
înlocuiesc pe cele patru mari companii 
existente, prin realocarea echilibrată a 
unităților de generare. Spre exemplu, la 
Complexul Energetic Oltenia, grupurile de pe 
platformele de la Craiova, Ișalnița, Turceni și 
Rovinari pot fi deținute de companii cu capital 
integral de stat diferite (acționari), iar 
managementul să rămână la nivelul 
complexului. Ulterior, noile companii cu profil 
mixt pot fi listate la bursă sau privatizate 
majoritar. 

o O alternativă la această soluție este 
eliminarea pasului reorganizării și privatizarea 
integrală a fiecărei unități de generare sau 
platforme în parte, prin listarea la bursă. 

 În situația în care o parte a unităților neviabile pe 
cărbune ale CEO și CEH urmează a fi închise, o soluție 
promițătoare, dar puțin discutată în prezent, pare a fi 
înlocuirea acestora cu capacitate de generare pe gaz 
natural, ori în apropierea platformelor utilizate în 
prezent pentru generarea pe cărbune (Mintia-Deva, 
Turceni, Rovinari, Craiova). 

o Generarea de electricitate pe bază de gaz 
natural este eficientă, flexibilă și mult mai 
puțin poluantă decât alternativa pe cărbune. 
De asemenea, costul și durata realizării 
proiectelor este scăzută (maximum 5 ani).  
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o Investițiile suplimentare pentru asigurarea 
aprovizionării cu gaz natural sunt scăzute, în 
condițiile realizării gazoductului BRUA cu 
traseu în apropierea acestor platforme. 
Dimensionarea conductei ar trebui însă 
realizată astfel încât să facă posibilă 
funcționarea la parametrii optimi în condiții 
de înlocuire graduală a unităților pe cărbune 
cu cele pe gaz natural. 

o Pe termen lung, dacă se găsește o soluție 
pentru gestionarea emisiilor de CO2, aceste 
unități de generare pe bază de gaz natural ar 
putea folosi inclusiv gaz de sinteză din 
carierele de lignit din zona Turceni-Rovinari, 
prelungind durata de exploatare a acestora. 

o Astfel, se creează locuri de muncă în zone cu 
risc ridicat de șomaj, se exploatează sinergiile 
sistemului energetic național la preluarea în 
rețea, iar România își atinge cu mai multă 
ușurință țintele asumate pentru anul 2030 în 
privința emisiilor de gaze cu efect de seră. Nu 
în ultimul rând, generarea flexibilă pe bază de 
gaz natural facilitează echilibrarea sistemului 
energetic național pe termen mediu și lung, 
pe măsură ce se instalează noi capacități de 
generare intermitente.  

o Necesarul pentru a înlocui 20 TWh pe bază de 
cărbune cu gaz natural este de 4 miliarde de 
metri cubi, ce poate fi acoperit prin creșterea 
producției interne, ori din import odată ce 
interconexiunile cu statele vecine sunt 
realizate. 

 Investițiile în noi capacități de generare ar trebui 
realizate de către investitori privați, participarea 
statului român fiind doar aceea de facilitator pentru a 
realiza sinergiile între sistemul energetic național, 
rețeaua de transmisie a gazelor naturale, asigurarea 
locurilor de muncă în zonele cu activitate în minerit 
tot mai scăzută ș.a.m.d. 

 
Încălzirea 
Elaborarea de scheme pilot pentru cogenerare de înaltă 
eficiență pe gaz natural / biomasă, la nivel de 
microcartier pentru blocurile de locuințe, ca soluție la 
ineficiența sistemelor centralizate de încălzire rămase în 
funcțiune și a centralelor individuale de apartament 
exclusiv pe electricitate. 
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Transport: 
Încurajarea autoturismelor cu emisii scăzute, în special pe 
electricitate, biogaz, gaz natural, hidrogen la scară pilot / 
test în parcuri captive de autovehicule, cu precădere 
autobuze în transport public urban / regional. Promovarea 
transportului de marfă pe calea ferată prin facilități fiscale 
și investiții în infrastructură. 
 

MEDIU 

Soluția 1 

Creșterea eficienței energetice a clădirilor și proceselor 
industriale în România 
 

 Studiu de fezabilitate și proiect pilot pentru încălzirea 
blocurilor de locuințe prin centrale noi pe gaze 
naturale în cogenerare, la nivel de microcartier (2-5 
scări de bloc), în locul sistemelor centralizate 
(cogenerare cu distribuție pe distanțe considerabile, 
cu pierderi ridicate) și a centralelor individuale de 
apartament (căldură) 

 Bugetarea fondului de eficiență energetică 

 Aplicarea cotei reduse de TVA pentru materiale, 
tehnologii, soluții eficiente energetic 

 Aplicarea la scară națională a unei scheme de sprijin 
pentru clădiri sustenabile cu consum scăzut de energie 
(fie nou construite, fie renovate). Taxele locale pe 
proprietate sunt reduse pentru o perioadă 
determinată până în 2020, în funcție de gradul de 
eficiență energetică și sustenabilitate al clădirii (clasa 
A plus un certificat de clădire verde la cele mai înalte 
standarde). Modelul este o schemă pilot de succes din 
câteva orașe ale țării. O astfel de schemă încurajează 
investițiile, crearea locurilor de muncă, protejarea 
mediului, reducerea emisiilor de CO2, dezvoltarea 
durabilă. 

 Proiectarea de locuințe eficiente energetic pentru 
noile construcții finanțate de stat, exemplu locuințe 
sociale, locuințe pentru tineret. 

 Achiziții cu condiții minime impuse de standarde de 
mediu în renovarea clădirilor publice și construcția 
celor noi (în special cele finanțate de către stat 
precum locuințele sociale, cele pentru tineret). 

 

Soluția 2 

Gestionarea durabilă a fondului forestier și a deșeurilor 
 

 Acces transparent la baza de date a Ministerului 
Mediului ce arată în timp real locurile unde se încarcă 
lemn din defrișări, pentru ca ulterior să fie comparate 
datele cu ceea ce se declară în foile de transport, 
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pentru a preveni tăierile ilegale. Această acțiune 
poate contribui la depistarea, sancționarea și 
prevenirea despăduririlor ilegale. Folosirea dedicată a 
taxei pentru reîmpădurire la tăiere, pentru 
reîmpăduriri. 

 Crearea unui sistem de monitorizare a traseului 
deșeurilor de la operatorul ce colectează, la cel care 
recepționează și procesează / valorifică / depozitează 
deșeurile. Această măsură ar preveni depozitarea 
ilegală și ar facilita valorificarea deșeurilor. 

 

Soluția 3 

Educație în spiritul dezvoltării durabile, la nivelul 
populației și a celor din poziții de decizie 
 

 Workshop-uri cu mass media, personalul ministerelor 
și autorităților relevante, cu privire la schimbările 
climatice și soluții posibile pentru a îndeplini țintele 
UE pentru 2030. Scopul este acela de a disemina 
problematica și soluțiile către cetățeni și personalul 
din ministere și agenții de resort. 

 Campanii media și de informare, precum cele legate 
de consumul de alcool, tutun, zahăr, sare și grăsimi – 
cu privire la biodiversitate, poluare, schimbări 
climatice, pădure ș.a.m.d., pentru a creşte gradul de 
informare şi conştientizare a populației cu privire la 
impactul schimbărilor climatice şi adaptarea la 
acestea. 

 Elaborarea de programe de informare, educare 
formală şi informală, cercetare științifică, precum şi 
programe de comunicare pentru schimbări climatice, 
diseminate într-un limbaj simplificat, cu format 
accesibil şi creativ. 

 

Soluția 4 

Consolidarea capacității instituționale pentru  
îndeplinirea țintelor de emisii gaze cu efect de seră 
pentru 2020 / 2030 
 
• Schimbările climatice vor trebui considerate o 

prioritate națională, integrată în totalitate la toate 
nivelurile procesului de elaborare a politicilor și 
planificare a bugetelor, pentru a crea măsuri eficiente 
de consolidare a capacității instituționale. În ultimii 
ani, domeniul schimbărilor climatice a beneficiat de 
fonduri reduse alocate. Totuși, o condiție a acordării 
fondurilor europene pentru programele operaționale 
2014-2020 este ca cel puțin 20% dintre acestea să fie 
folosite pentru măsuri în materie de climă, iar emisiile 
de gaze cu efect de seră sunt în prezent monitorizate 
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ca indicatori pentru unele programe operaționale. 
Astfel, bugetele naționale și locale vor trebui să 
cuprindă în mod activ aspecte referitoare la schimbări 
climatice și să permită planificarea pe termen lung, iar 
parteneriatele public-private și proiectele pilot vor fi 
resurse importante pentru implementarea acțiunilor 
în domeniul schimbărilor climatice. 

• Adoptarea si implementarea la nivel național a 
Strategiei CRESC (Strategia națională privind 
schimbările climatice și creșterea economică bazată 
pe emisii reduse de carbon 2016-2030, dezvoltată prin 
programul OPERA-CLIMA de către Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, prin servicii de asistență 
tehnică oferită de Banca Mondială) și a Planului de 
acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice. În 
cadrul strategiei CRESC, s-au identificat 60 de 
obiective sectoriale pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră, creșterea capacității naturale de 
absorbție a CO2 din atmosferă și adaptarea la 
schimbările climatice în 13 sectoare cheie (agricultură, 
resursele de apă, gestionarea deșeurilor, 
infrastructură și urbanism, transport, industrie, 
energie, turism, silvicultură, biodiversitate, sănătate, 
educație, asigurări) pentru atingerea țintelor de emisii 
pentru 2030.  

 

 

Coordonare și 
armonizare 

„Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 
României Orizonturi 2013-2020-2030” 
„Strategia Energetică a României 2007-2013” 
„Strategia națională a României privind schimbărle 
climatice 2013-2020” 
„Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-
2020” 
„Strategia Națională și Planul Național de Acțiune 
pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România” 

În domeniul energiei și mediului există numeroase strategii, planuri și masterplanuri, 
elaborate în mare parte la cererea Uniuni Europene. Unele dintre aceste strategii 
trebuie actualizate (de exemplu, strategia în domeniu), altele nu există și ar trebui 
elaborate (de exemplu, în domeniul împăduririlor). 
 
„Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-
2030” identifică o serie de obiective privind atingerea nivelului mediu actual al țărilor 
UE la principalii indicatori ai dezvoltării durabile până în 2020. În ceea ce privește ținta 
de atins pentru orizontul de timp 2030, Strategia urmărește apropierea semnificativă 
a României de nivelul mediu din acel an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere 
al indicatorilor dezvoltării durabile. Majoritatea obiectivelor propuse sunt relativ vagi 
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(nu există indicatori clari de monitorizare) și nu este clar dacă vreo entitate a urmărit 
atingerea acestor obiective. 
 
„Strategia Energetică a României 2007-2020” transpune Directiva 2006/32/EC privind 
eficiența utilizării finale a energiei și serviciile în domeniul energiei. Strategia are 
componente dedicate eficienței energetice în industrie, transport, consumul public și 
rezidențial și energie regenerabilă. Obiectivul general al strategiei sectorului energetic 
îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen 
mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și 
unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu 
respectarea principiilor dezvoltării durabile. Direcțiile principale de acțiune sunt 
aliniate cu cele ale politicii energetice ale UE și includ: 

 creşterea siguranţei în alimentarea cu energie atât din punct de vedere al mixului 
de combustibili, cât şi al infrastructurii de reţea; 

 alegerea unui mix de energie echilibrat, care să confere sectorului energetic 
competitivitate şi securitate în aprovizionare cu accent pe utilizarea resurselor 
interne, respectiv a cărbunelui, a potenţialului hidroenergetic economic 
amenajabil, a energiei nucleare şi a surselor energetice regenerabile; 

 gestionarea eficientă şi exploatarea raţională în condiţii de securitate a surselor 
energetice primare epuizabile din România şi menţinerea la un nivel acceptabil 
(din punct de vedere economic şi al securităţii), a importului de surse energetice 
primare (dependenţa limitată / controlată); 

 diversificarea surselor de aprovizionare cu uraniu prin combinarea exploatării 
raţionale a surselor naţionale cu importul de uraniu şi/sau concesionarea de 
zăcăminte uranifere în afara României în vederea exploatării acestora; 

 creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul: extracţie – producere – transport, 
distribuţie – consum; România nu îşi mai poate permite să irosească energia în 
situaţia reducerii disponibilităţii şi a creşterii costului surselor energetice; 
eficienţa energetică este cea mai rentabilă metodă de reducere a emisiilor, de 
îmbunătăţire a securităţii şi competitivităţii şi de scădere a facturii serviciului 
energetic; 

 promovarea utilizării surselor energetice regenerabile, în conformitate cu 
practicile din Uniunea Europeană, conform Planului Naţional de Acţiune în 
domeniul Resurselor Regenerabile de Energie – PNAER, elaborat în anul 2010; 

 îmbunătăţirea competivităţii pieţelor de energie electrică şi gaze naturale, 
corelarea acestora şi participarea activă la formarea pieţei interne de energie a 
Uniunii Europene şi la dezvoltarea schimburilor transfrontaliere cu luarea în 
considerare a intereselor consumatorilor din România şi a companiilor româneşti; 

 crearea de condiţii de piaţă care să stimuleze economii mai mari de energie şi 
creşterea investiţiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon; operatorul pieței 
de energie electrică Opcom va asigura prețul de referință pe termen scurt (piața 
spot) și prețul de referință la termen (piața forward), în condiții de lichiditate 
asigurate de concentrarea tranzacțiilor pe piețele administrate. 

 transformarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice în reţele 
inteligente şi implementarea pe scară largă a sistemelor inteligente de 
contorizare; acestea vor reprezenta instrumente pentru integrarea pe scară largă 
a energiei din surse regenerabile, vor contribui la îmbunătăţirea eficienţei 
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energetice şi vor face consumatorii participanţi activi în funcţionarea sistemului 
energetic; 

 asigurarea investiţiilor pentru dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv prin 
atragerea de capital privat şi a fondurilor puse la dispoziţie de UE; 

 se va acorda o atenţie deosebită facilitării investiţiilor în acele proiecte care 
contribuie la realizarea obiectivelor stabilite pentru anul 2020 conform politicii 
UE, a proiectelor transfrontaliere privind reţelele de transport a energiei; se vor 
avea în vedere acordarea de garanţii pentru împrumuturi în cazul parteneriatelor 
publice private şi mecanisme de partajare a riscurilor (în special pentru riscurile 
prezentate de tehnologii noi); 

 creşterea capacităţii de inovaţie şi dezvoltare tehnologică; 

 realizarea obiectivelor de protecţie a mediului şi reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră; 

 implementarea în condiţii de securitate a tehnologiilor de management a 
deşeurilor radioactive; 

 reducerea vulnerabilităţii şi creşterea securităţii infrastructurii critice din sectorul 
energetic – marile centrale hidroelectrice, centrala nuclearoelectrică, reţele de 
transport energie; 

 participarea proactivă la eforturile Uniunii Europene de formulare a unei strategii 
energetice pentru Europa, cu urmărirea şi promovarea intereselor României; 

 susţinerea cercetării - dezvoltării în domeniul noilor tehnologii privind creşterea 
eficienţei producţiei şi consumului de energie şi de protecţie a mediului, precum 
şi a învăţământului de specialitate. 

 
Strategia Energetică se numără printre strategiile bine elaborate din România, 
indicând o bună înțelegere a problemelor cheie. Lipsește, însă, o prioritizare clară a 
intervențiilor, nu se definesc termene pentru implementarea principalelor obiective, 
și nu au fost identificate ținte clare.   
 
„Strategia națională privind schimbările climatice 2013-2020” este documentul de 
ghidare pentru planul național de acțiune privind schimbările climatice ce are ca scop 
atingerea țelurilor Europa 2020 – reducerea cu 20% a emisiilor de GHG (emisii de gaze 
cu efect de seră), îmbunătățirea cu 20% a eficienței energetice și creșterea cu 20% a 
surselor de energie regenerabilă. Strategia evidențiază provocările sectoriale și 
recomandă adaptare sectorială corespunzătoare și politici de reducere. O serie de 
acțiuni mari sunt propuse la nivel național: 

 Actualizarea scenariilor climatice; 

 Susținerea activităților de cercetare în domeniul schimbărilor climatice și crearea 
unei baze naționale de date privind schimbările climatice; 

 Estimarea costurilor schimbărilor climatice pentru fiecare sector prioritar; 

 Elaborarea Agendei Naționale de Adaptare la Efectele Schimbărilor Climatice și 
integrarea ei în politica existentă și viitoare; 

 Elaborarea și implementarea unei campanii pentru creșterea conștientizării 
tuturor actorilor implicați, în special a populației; 

 Monitorizarea procesului de adaptare la efectele schimbărilor climatice. 
 
„Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020” are ca scop îndreptarea 
României către o „societate a reciclării” prin: ordonarea după prioritate a eforturilor 
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din domeniul gestionării deșeurilor în conformitate cu ierarhia deșeurilor; încurajarea 
prevenirii generării deșeurilor și reutilizarea pentru o mai mare eficiență a resurselor; 
dezvoltarea și extinderea sistemelor de colectare separată a deșeurilor în vederea 
promovării unei reciclări de înaltă calitate; dezvoltarea / implementarea tehnologiilor 
/ instalațiilor de reciclare și/sau valorificarea cu randament ridicat de extragere și 
utilizare a materiei prime din deșeuri; susținerea recuperării energiei din deșeuri, 
după caz, pentru deșeurile care nu pot fi reciclate; reducerea cantităților de deșeuri 
eliminate prin depozitare. 
 
„Strategia Națională și Planul Național de Acțiune pentru Gestionarea Siturilor 
Contaminate din România” are ca obiectiv general protejarea sănătăţii umane şi 
mediului de efectele factorilor contaminanţi rezultaţi din activităţile antropice cu 
respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă. Obiective specifice includ: 

 Obiective specifice de mediu 
o Reducerea suprafeţei ocupate de situri contaminate şi a numărului 

acestora; 
o Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din zonele de amplasare şi 

implementarea unei gestionări unitare la nivel naţional. 

 Obiective specifice socio-economice 
o Remedierea siturilor contaminate trebuie astfel făcută încât să fie atinsă 

o stare corespunzătoare pentru folosinţa ulterioară planificată; 
o Asigurarea protecţiei resurselor de apă, a securităţii alimentare şi a 

sănătăţii umane; 
o Promovarea utilizării viitoare a siturilor remediate pentru dezvoltarea 

economică şi socială în detrimentul scoaterii din circuitul agricol şi silvic a 
terenurilor productive. 

 Obiective specifice tehnice 
o Dezvoltarea, armonizarea şi punerea în aplicare a cadrului legislativ 

pentru remedierea siturilor contaminate şi încurajarea reutilizării 
acestora cu prioritate; 

o Dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru gestionarea siturilor 
contaminate; 

o Dezvoltarea pieţei serviciilor în domeniul investigării şi remedierii siturilor 
contaminate; 

o Dezvoltarea şi aplicarea celor mai bune tehnici existente, ce nu generează 
costuri excesive, pentru investigarea şi remedierea siturilor contaminate; 

o Promovarea şi implementarea conceptului privind riscul acceptabil. 
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Monitorizare și 
evaluare 

Indicatori și ținte cheie – Orizont 2023 

 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră față de anul de bază 1990 

 
Sursă date: EuroStat 
Notă: Graficul indică o performanță bună în România, cu o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră de aproximativ 54% față de 1990 în 2013, față de ținta UE propusă de 20%. 
BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 

 
Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie  
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Sursă date: EuroStat 
Notă: Graficul indică o performanță bună în România, cu o pondere a energiei produsă din 
resurse regenerabile mai mare cu aproape 10% față de media UE28. 
BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 

Creșterea eficienței energetice (exprimată ca reducere a consumului de energie 
primară, în milioane tone de petrol echivalent) 

 
Sursă date: EuroStat 
Notă: Graficul indică o performanță bună în România, cu un trend pozitiv în ceea ce privește 
atingerea țintei privind reducerea consumului de energie primară. 
BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 
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Contextualizare 

JUSTIȚIE: Un sistem judiciar transpartent și independent 
reprezintă premisa unei Românii democratice 
 
AFACERI INTERNE: Asigurarea siguranței și securității 
cetățenilor trebuie să constituie prioritatea zero a 
României 

A) Justiție: România a înregistrat progrese în ceea ce privește sistemul judiciar, fapt 
reflectat în creșterea încrederii populației în actul de justiție. În următoarea perioadă, 
România are nevoie, pe de o parte, de acțiuni care să consolideze progresul înregistrat 
și să asigure durabilitatea, iar pe de alta, de continuarea, cu același dinamism, a 
procesului de reformă. Independența justiției și integritatea sunt elemente cheie ale 
unui sistem judiciar transparent și modern. Pentru a atinge acest obiectiv, România 
are nevoie de atingerea unui obiectiv mai general de îmbunătățire a administrației 
publice și de implementare a unor politici publice mai eficiente în acest domeniu.  
 
B) Afaceri Interne: Într-un context internațional dominat de o intensificare a 
amenințărilor generate de intensificarea migrației ilegale, a traficului de ființe umane, 
traficului de droguri, criminalitatea informatică și infracțiunile economice, România 
are nevoie de direcții clare de acțiune pentru a garanta drepturile și libertățile 
cetățenești și securitatea cetățenilor. 
 

Diagnostic Progrese substanțiale ce trebuie menținute 

A) Justitie: România a înregistrat progrese în ceea ce privește sistemul judiciar, 
începând cu lupta împotriva corupției și până la consolidarea statului de drept, cu 
toate acestea țara noastră este încă departe de nivelul celorlalte state europene la 
acest capitol. Conform Raportului MCV (2015), România trebuie să facă în continuare 
eforturi în următoarele direcții: reforma sistemului judiciar – în special în ceea ce 
privește modificările aduse codurilor penale și creării cadrului de implementare a 
Strategiei de Dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, independența justiției 
(numirile în funcție să se facă pe criteriul transparenței), integritate (cu precădere să 
aplice verificarea ex ante de către ANI a conflictelor de interese în special în ceea ce 
privește achizițiile publice), lupta împotriva corupției (să îmbunătățească culegerea 
de date statistice privind recuperarea eficace a activelor și să se asigure că noua 
agenție poate asigura o mai bună administrare a bunurilor înghețate și poate coopera 
cu ANAF pentru a îmbunătăți ratele de recuperare efectivă, să asigure eliminarea 
conflictelor de interese, a favoritismului și a fraudelor în materie de achiziții publice).  
 
Un sistem juridic eficient nu poate fi decât unul orientat către cetățeni, oferindu-le 
acestora un acces clar, real și sigur la justiție. Pentru realizarea acestui scop sistemul 
de justiție se vrea informatizat și transparent, pentru o mai bună colaborare între 
magistrați și ceilați profesioniști din acest domeniu și cetățeni. Crearea unui dosar 
electronic „e-guvernare/guvernare electronică” ar permite pe lângă eficientizarea 
sistemului juridic și o mai simplă colaborare a magistraților și o transparentizare a 
sistemului juridic și posibilitatea creșterii predictibilității pe termen lung. De 
asemenea, digitalizarea justiției ar permite reducerea fizică a documentelor, 
reducerea duratei procedurilor judiciare și asigurarea unor hotărâri judecătorești mai 
relevante și motivate cu temei.   
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Resursa umană reprezintă calea către un sistem judiciar eficient. O primă problemă o 
constituie aceea referitoare la volumul mare de muncă. În acest sens, în anul 2014, 
printr-un procent crescut alocat acestui domeniu, s-au finanțat posturi în cadrul 
instanțelor și parchetelor, inclusiv 200 de noi posturi de funcționari auxiliari. Școala 
Națională de Grefieri, Institutul Național al Magistraturii și Consiliul Superior al 
Magistraturii au organizat stagii de formare și concursuri pentru ocuparea posturilor 
noi. Conform „Strategiei de Dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020” este necesară 
introducerea de educație juridică pentru cetățeni, fie că vorbim de educație digitală 
și traducerea datelor pentru justițiabili sau de educație timpurie în sistemul de 
învățământ. La această nevoie se adaugă și regândirea modului de formare a 
profesioniștilor din sistem. 
 
O altă problemă constatată în domeniul judiciar a fost cea a necesității îmbunătățirii 
accesului la informații privind starea justiției a publicului larg, ceea ce ar avea ca și 
efect creșterea gradului de încredere a cetățenilor în sistemul juridic, dar și 
accesibilitatea justițiabililor la asistența juridică adaptat nevoilor lor. Cu alte cuvinte, 
realizarea unei baze de date accesibile cu informații incluzând persoanele care doresc 
să ofere consiliere juridică în diverse domenii va oferi cetățenilor posibilitatea de a se 
adresa direct persoanei potrivite pentru serviciul de care are nevoie garantând astfel 
și accesul liber și transparent la justiție.  
 
În ceea ce privește eficiența sistemului judiciar românesc, câteva progrese sunt de 
menționat: printr-o lege vizând aspecte de duplicare din cadrul procesului de 
executare a hotărârilor judecătorești, au fost scoase de pe rolul instanțelor civile 
aproximativ 300.000 de cauze, crearea instanțele „mobile” sau ruperea paralelismului 
dintre funcționarea instanțelor și a parchetelor (Raportul MCV, 2015).  Dincolo de 
progresul înregistrat, este încă necesară îmbunătățirea duratei procedurilor judiciare 
și a executării hotărârilor judecătorești, cât și eficientizarea investigaților financiare și 
a mecanismelor de confiscare a bunurilor provenite din infracțiuni. În cazul 
infracțiunilor grave și de corupție, sistemul juridic are nevoie de dezvoltatrea unui 
mecanism coercitiv de confiscare a bunurilor și recuperarea lor de către bugetul de 
stat. 
 
În ceea ce privește continuarea luptei împotriva corupției s-ar putea lua în considerare 
introducerea instituției de “Corporate Compliance” în sistemul românesc urmând 
exemplul SUA, UK. Australia, Germania, Franța, Italia sau Spania. Printre beneficiile 
acestui sistem putem enumera: 1) s-ar crea un filtru la nivel privat de luptă împotriva 
actelor de corupție; 2) s-ar preveni acțiuni ilegale în mediul privat; 2) s-ar 
“profesionaliza” sistemul privat din România. În momentul de față doar companii 
internaționale a sisteme de “Corporate Compliance” în România și aceasta se 
datorează faptului că societatea mamă are sediul social într-o țară ce cere expres 
acest lucru. 
 
Noile coduri juridice, noul Cod Penal și noul Cod de procedură penală reprezintă o 
reușită. Punerea în aplicare nu a fost totuși lipsită de complicații, proces ce se 
regăsește în continuare pe agenda României în ceea ce privește reforma sistemului 
judiciar. Procedurile de achiziții publice, în special la nivel local, sunt în continuare 
grevate de acte de corupție și de conflicte de interese — un fapt recunoscut pe scară 
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largă de autoritățile române în materie de integritate și de aplicare a legii. Acest lucru 
a avut consecințe negative asupra absorbției fondurilor UE. 
 
B) Afaceri Interne:  Principalele riscuri și vulnerabilități cu care se confruntă România 
sunt: consumul și traficul de droguri – poziția geografică transformând România într-
o zonă de tranzit și de depozitare a drogurilor de mare risc; traficul de persoane (în 
special exploatarea sexuala și munca forțată) – România este atât țară sursă, cât și 
țară de tranzit; frauda și evaziunea fiscală, corupția, criminalitatea cibernetică – s-a 
înregistrat o creștere a numărului fraudelor prin internet, a celor cu carduri bancare.14 
România ocupă încă o poziție fruntașă în UE în ceea ce privește evaziunea fiscală – 
aceasta atingând, în 2013, 16,2% din PIB. Aproximativ 75% din aceasta este generată 
de TVA15. Unul dintre domeniile puternic afectate de corupție în România îl constituie 
cel al achizițiilor publice, Sistemul Electronic de Achiziții (SEAP) fiind un bun indicator 
al lipsei de transparență și competitivitate. 
 
Pentru a combate toate aceste forme noi de criminalitate este nevoie de 
eficientizarea sistemului de ordine publică și asigurarea protecției cetățeanului printr-
o abordare efectivă și proactivă. Adecvarea la situații operaționale curente a 
programelor de formare profesională și perfecționarea și profesionalizarea 
personalului sunt cerințe necesare pentru eficientizarea sistemului.  
 
În plus, pentru eficientizarea activităților în aceste domenii, o mai bună coordonare 
instituțională este necesară. În domeniul afacerilor interne, România are nevoie de 
întărirea strategiilor și a structurilor care au atribuții în domeniul migrației ilegale și 
de interoperabilitatea și de schimbul de informații. 
 
Crearea climatului de ordine și siguranță publică trebuie să fie obiectivul principal în 
domeniul afacerilor interne. Garantarea drepturilor cetățeanului și asigurarea 
siguranței sunt direct dependente de dezvoltarea politicilor de combatere a 
criminalității organizate, a combaterii infracțiunilor, a corupției, a traficului de 
persoane etc. Creșterea gradului de sensibilizare și conștientizare a populației privind 
riscurile pe care le are economia subterană trebuie să devină una din prioritățile pe 
termen scurt. Cooperarea internațională și europeană trebuie intensificată pentru 
combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a traficului de persoane. 
 
 

Poziționare 
Un sistem judiciar puternic și o politică de securitate 
internă sunt premisele unei Românii democratice 

România are nevoie de continuarea procesului de reformă a justiției și a structurilor 
care aparțin Ministerului Afacerilor Interne. Eficientizarea și transparentizarea 
instituțională sunt esențiale pentru ca cetățenii să aibă încredere în sistemul de 
justiție și în capacitatea statului de a le oferi siguranța necesară. Siguranța și 
securitatea cetățeanului, alături de continuarea reformei sistemului judiciar și 

                                                           
14 Startegia națională de ordine și siguranță publică 2015-2020, 
http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/SNOSP%202015-2020%20.pdf 
15 Fiscal Council, http://www.fiscalcouncil.ro/RA2013Engleza.pdf) 

http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/SNOSP%202015-2020%20.pdf
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asigurării durabilității, trebuie să constituie prioritatea zero a României. Fondurile UE 
au avut și au în continuare un rol important în acest demers.  
 
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

AFACERI INTERNE 

Soluția 1 

Crearea unui Comitet Național de Coordonare 
Operațională pentru Securitate Internă: responsabil de 
cooperarea pe probleme precum îngrădirea drepturilor 
cetățenilor europeni, trafic de persoane, criza refugiaților, 
combaterea criminalității organizate etc., rediscutarea 
unor probleme precum Schenghen, agenții europene de 
intelligence, management și border control.  
 

Soluția 2 

Adecvarea la situațiile operaționale curente a 
programelor de formare profesională și a perfecționării 
pentru persoanele implicate în procesele de aplicare a 
legii. Problema se extinde și în materia funcționarilor 
publici.  
 

Soluția 3 

Crearea unei aplicații care să coordoneze bazele de date 
interoperabile între instituțiile publice cu respectarea 
principiilor: interoperabilitate și cooperare pe 
orizontală.  
 

JUSTIȚIE 

Soluția 1 
Digitalizarea justiției și accesul oricărui justițiabil la 
informații de interes general 

Soluția 2 

Educație etică și juridică la nivel de școli, licee și facultăți 
de drept și instituții de specializare (INM, BAROU etc.), 
dar și cursuri de formare continuă în străinătate și în țară 
pentru experții MAI și MJ 

Soluția 3 

Investigații financiare eficientizate și îmbunătățirea 
mecanismelor de confiscare a bunurilor provenite din 
infracțiuni (confiscare extinsă). Dezvoltarea unui sistem 
de evidență și înregistrare a veniturilor, prin introducerea 
unui sistem de coerciție (confiscarea veniturilor 
nejustificate) eficace și respectând garanțiile 
constituționale. 
 

Soluția 4 
DIICOT-ul să beneficieze de poliție judiciară proprie 
(urmând modelul DNA) 
 

Soluția 5 

Recalibrarea legislației prin codificare, pentru eliminarea 
paralelismelor și stabilirea clară a atribuțiilor instituțiilor 
administrației publice. Problema codului administrativ și 
de procedură administrativă și a motivării actelor. 
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Propuneri comune 

Soluția 1 
Eficientizarea achizițiilor publice: necesitatea reformării 
legislației actuale și verificarea formei existente în 
Parlament. 

Soluția 2 

Dezvoltarea unei politici de personal adecvate 
necesităților, atât în Ministerul Afacerilor Interne, în 
instanțele judecătorești, în Ministerul Justiției; eliminarea 
detașărilor judecătorilor și procurorilor. O 
redimensionare a bugetelor instituțiilor însărcinate cu 
aplicarea legii, astfel încât cea mai mare parte a acestora 
să nu fie dedicate doar plății personalului. 

 

Coordonare și 
armonizare 

„Raportul MCV” 
„Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015-
2020” 
„Strategia Națională Anticorupție 2012-2015” 

Există o multitudine de documente strategice în domeniul justiției. Documentul cu 
rata cea mai mare de punere în practică este Raportul MCV (Mecanismul de 
Cooperare și Verificare). Ca în multe alte cazuri, ne mobilizăm mai bine atunci când 
vin presiuni din afară. Propunerile cele mai importante din ultimul raport MCV includ: 

 

 Independența justiției 
o Să se asigure că în Codul de conduită al parlamentarilor sunt incluse 

dispoziții clare care să garanteze respectarea independenței sistemului 
judiciar de către parlamentari și în cadrul procesului parlamentar; 

o În cadrul discuțiilor privind Constituția, să mențină în centrul dezbaterii 
preocuparea pentru asigurarea independenței justiției și a rolului acesteia 
în contextul echilibrului puterilor în stat. 

 

 Reforma sistemului judiciar 
o Să elaboreze un plan de acțiune operațional pentru punerea în aplicare a 

strategiei de reformă a sistemului judiciar, cu termene clare și cu 
implicarea în acest proces atât a Ministerului Justiției, cât și a CSM, și 
asigurând faptul că toate părțile interesate au ocazia să își spună punctul 
de vedere; să doteze conducerea sistemului judiciar cu instrumente de 
informare mai puternice referitoare la funcționarea sistemului judiciar 
(cum ar fi instrumente statistice, gestionarea cauzelor, sondaje în rândul 
utilizatorilor și al personalului) pentru a-i permite să ia decizii în 
cunoștință de cauză și să demonstreze progresele înregistrate; 

o Să îmbunătățească asigurarea aplicării hotărârilor judecătorești la toate 
nivelurile pentru a se asigura că hotărârile judecătorești și sancțiunile 
financiare sunt puse în aplicare în mod corespunzător. 

 

 Integritatea 
o Să reexamineze modul în care se poate garanta faptul că hotărârile 

judecătorești referitoare la suspendarea din funcție a parlamentarilor 
sunt aplicate în mod automat de către Parlament; 
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o Să aplice verificarea ex ante de către ANI a conflictelor de interese în 
cadrul procedurilor de achiziții publice; să asigure legături mai strânse 
între organele de urmărire penală și ANI, astfel încât eventualele 
infracțiuni legate de cazurile ANI să fie investigate în mod corespunzător; 

 

 Lupta împotriva corupției 
o Să îmbunătățească culegerea de date statistice privind recuperarea 

eficace a activelor și să se asigure că noua agenție poate asigura o mai 
bună administrare a bunurilor înghețate și poate coopera cu ANAF pentru 
a îmbunătăți ratele de recuperare efectivă. Alte segmente ale 
administrației publice ar trebui să fie în mod clar responsabile dacă se 
dovedesc incapabile să soluționeze aceste chestiuni; 

o Să intensifice acțiunile preventive și represive direcționate împotriva 
conflictelor de interese, a favoritismului, a fraudei și a corupției în 
achizițiile publice și să acorde o atenție deosebită unor domenii-cheie, 
cum ar fi sistemul judiciar; 

o Să recurgă la Strategia națională anticorupție pentru a identifica mai bine 
domeniile expuse riscului de corupție și să adopte măsuri educative și 
preventive, cu sprijinul ONGurilor și profitând de oportunitățile oferite de 
fondurile UE. 

o Să continue să îmbunătățească măsurile de combatere a micii corupții, 

atât prin măsuri de prevenire, cât și prin sancțiuni disuasive. 

 

„Strategia Națională Anticorupție 2012-2015” trasează o serie de obiective specifice 
care ar trebui urmate și în anii următori: 

 Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea 
sistematică a măsurilor preventive; 

 Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a 
datelor publice deschise (open data16) puse la dispoziţie de către autorităţile 
publice; 

 Consolidarea integrităţii şi transparenţei sistemului judiciar prin promovarea 
măsurilor anticorupţie şi a standardelor etice profesionale; 

                                                           
16 Datele publice deschise sunt acele date puse la dispoziţie de către autorităţile publice şi care 
sunt liber de accesat, reutilizat şi redistribuit. Ca principale caracteristici, datele deschise sunt 
procesabile (pot fi prelucrate prin mijloace automate) şi sunt furnizate într-un format deschis 
(asupra căruia nicio entitate nu deţine control exclusiv) şi sub o licenţă deschisă (care permite 
folosirea liberă a datelor, fără ca acestea să fie limitate prin drepturi de proprietate 
intelectuală – drepturi de autor, drept sui-generis cu privire la bazele de date, mărci, sau 
secrete comerciale). La nivel european, principiul reutilizării datelor publice este abordat în 
Directiva 2003/98/CE, care a fost transpusă în legislaţia românească prin Legea nr. 109/2007 
privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările ulterioare. Legea 
prevede că reutilizarea documentelor deţinute de către instituţiile publice este liberă pentru 
toţi participanţii potenţiali de pe piaţă şi că instituţiile publice trebuie să asigure condiţii pentru 
facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, în special prin elaborarea 
de liste şi directoare, în cazul utilizării mijloacelor electronice, cu cele mai importante 
documente destinate reutilizării. Acest obiectiv transpune în SNA conceptul de open data, la 
care România s-a angajat prin procedurile de aderare la Parteneriatul pentru o Guvernare 
Deschisă (Open Government Partnership). 
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 Creşterea transparenţei finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale; 

 Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor 
publice; 

 Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului 
de corupţie. 

 

Monitorizare și 
evaluare 

Indicatori și ținte cheie – Orizont 2023 

 
Indicele de percepție al corupției 

[Țintă 2023: Indice al Corupției = 70] 

Rangul la nivel 
mondial 

Țara Scorul 

1 Danemarca 92 

3 Finlanda 89 

4 Suedia 87 

8 Olanda 83 

9 Luxemburg 82 

12 Germania 79 

14 Anglia 78 

15 Belgia 76 

17 Irlanda 74 

23 Austria 72 

26 Estonia 69 

26 Franța 69 

31 Cipru 63 

31 Portugalia 63 

35 Polonia 61 

37 Spania 60 

39 Lituania 58 

39 Slovenia 58 

43 Latvia 55 

43 Malta 55 

47 Ungaria 54 

53 Cehia 51 

54 Slovacia 50 

61 Croatia 48 

69 Bulgaria 43 

69 Grecia 43 

69 Italia 43 

69 ROMÂNIA 43 
Sursă date: Transparency International  
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Contextualizare 
Investițiile în infrastructură sunt vitale pentru o creștere 
economică și socială durabilă 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rețelelor vitale pentru creșterea 
economică și socială ar trebui să reprezinte un obiectiv principal pentru Guvernul 
României. Starea infrastructurii rețelelor de interes național din transportul rutier, 
feroviar, naval și aerian, a infrastructurii de producție și transport a energiei electrice 
și termice, a fondului construit existent din cadrul localităților compus din clădiri civile 
și industriale și a rețelelor de transport și edilitare din localitățile urbane și rurale, s-a 
degradat accentuat în ultimele două decenii. Implicarea autorităților publice în 
modernizarea și dezvoltarea acestor infrastructuri a fost ineficientă. Cauzele care au 
condus la această situație, au fost analizate de către toate guvernele în cadrul a sute 
de documentații, rapoarte, strategii. Soluțiile oferite de acestea nu și-au dovedit pe 
deplin eficiența, iar astăzi ne situăm în partea inferioară a clasamentului dezvoltării 
economice și sociale, la nivelul Uniunii Europene. 
 

Diagnostic 
România se poziționează pe ultimul loc în UE în ceea ce 
privește calitatea infrastructurii 

România este fruntașă în UE în ceea ce privește alocările din PIB pentru investiții de 
capital, însă se află pe ultimul loc în UE în ceea ce privește calitatea infrastructurii 
publice de transport. Spre exemplificare, România se poziționează pe ultimul loc în 
ceea ce privește calitatea drumurilor, pe locul 26/28 în ceea ce privește calitatea 
transportului aerian și pe locul 22/23 în ceea ce privește calitatea infrastructurii 
portuare (EU Transport Scoreboard, 2014). Slaba calitate a infrastructurii naționale de 
transport determină și lipsa de interes pentru mobilizarea investițiilor private majore 
în economie. Sunt bine cunoscute cazuri în care investitori strategici s-au retras, 
amenință cu retragerea, sau au ales să investească pe teritoriul statelor vecine, una 
dintre cauze fiind și lipsa infrastructurii necesare dezvoltării investițiilor.  
 

Poziționare 
Un sistem integrat și eficient de implementare al 
investițiilor în infrastructură 

Pentru perioada de programare 2007-2013 rata de absorbție a fondurilor europene a 
fost în medie de 60%, iar gradul de contractare la unele dintre programele 
operationale a fost de 120%. Aceasta demonstrează faptul că beneficiarii fondurilor, 
adică autoritățile publice, dar și investitorii privați întâmpină probleme deosebite în 
faza de implementare a proiectelor. Pentru perioada de programare 2014-2020 
trebuie luate o serie de măsuri critice, care să conducă la eficientizarea utilizării 
fondurilor alocate pentru investiții și la finalizarea proiectelor contractate într-o 
perioadă rezonabilă de timp.  

 
Programele de investiții implementate de autoritățile centrale, județene și locale, dar 
si de companiile de stat, trebuie profesionalizate și organizate după regulile și 
principiile ce guvernează investițiile la nivel internațional. La un nivel de proiect de 
infrastructură publică, ar trebu: 1) să dispună de un cadru legislativ clar și simplificat 
în domeniile: achiziții publice, urbanism și construcții; 2) să dispună de bugetare 
multianuală pentru finanțarea în condiții optime a diferitelor etape de realizare; 3) să 
se bazeze în implementare pe reguli simple și responsabilități clare pentru toți actorii 
implicați adică atât pentru beneficiari, cât și pentru cei care aprobă și verifică 
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cheltuielile; 4) să fie coordonate și armonizate cu investițiile făcute din fonduri private 
în economia locală, județeană și națională, pentru a multiplica efectele acestor 
investiții în economie; 5) să permită mobilizarea fondurilor private în investiții publice 
prin intermediul PPP. 
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

Soluția 1 

Achiziții publice 
 
Soluții pe termen scurt (2-4 luni) 

 Aplicarea la scară extinsă a achizițiilor electronice 
inclusiv pentru lucrări. 

 Sprijinul autorităților contractante în procesul de 
achiziție prin: asistență de specialitate în procesul de 
achiziție, elaborarea unor ghiduri pentru achiziții 
publice necesare autorităților contractante. 

 Aprobarea și aplicarea unor forme standard de 
contract pentru diferite tipuri de contracte încheiate 
de autoritățile publice județene și locale: contracte 
pentru servicii de proiectare, contracte pentru servicii 
de dirigenție de șantier, contracte pentru servicii de 
verificare de proiect tehnic, contracte pentru servicii 
de management de proiect, contracte de execuție sau 
proiectare și execuție, contracte de operare și 
întreținere etc. 

 Preluarea rolului de autoritate contractantă a 
administrației publice județene sau centrale, în cazul 
în care administrația publică locală nu are capacitate 
tehnică de a organiza achiziția si de a implementa un 
proiect de infrastructură 

 Actualizarea și aplicarea contractelor de tip 
Parteneriat Public Privat pentru dezvoltarea și 
exploatarea investițiilor.    
 

Soluții pe termen mediu (1 an) și lung (2-4 ani) 

 Împreună și în consultare cu Ministerul Justiției 
crearea unor complete specializate pe problema 
achizițiilor publice în cadrul Curților de Apel pentru 
reducerea termenelor de judecată. 

 Pregătirea continuă a personalului implicat în achiziții 
publice din cadrul autorităților contractante. 
Pregătirea trebuie făcută în parteneriat de către 
autoritatea ce trebuie să acorde consiliere 
metodologică în procesul de atribuire a contractelor, 
dar și controlul modului în care autoritățile atribuie 
contractele (ANAP), împreună cu universitățile de 
profil. Pregătirea continuă a magistraților specializați 
în achiziții publice făcută de către INM în colaborare 
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cu ANAP și Universitățile de profil. Aceste proiecte pot 
fi finanțate prin POCU și prin POAT.  

 

Soluția 2 

Legislație și reglementări tehnice 
 
Soluții pe termen scurt (2-4 luni) 

 Simplificarea procedurilor privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții. 

 Definirea clară a rolurilor și responsabilităților pentru: 
proiectant, verificator de proiect, diriginte de șantier, 
responsabil tehnic cu execuția, expert tehnic, 
beneficiar în toate fazele de dezvoltare a unei 
investiții. 

 Eliminarea posibilității de a executa clădiri de locuit 
sau birouri în regie proprie, fără a angaja firme 
specializate și specialiști în construcții, dacă aceste 
construcții depășesc regimul de înălțime (P+M). 
Apartamentele sau spațiile de birouri aplasate în 
clădiri încadrate în clasa I de risc seismic, să poată fi 
închiriate sau vândute doar cu acordul scris, în fața 
notarului. Aceleași condiții să fie aplicabile și 
construcțiilor executate fără AC, sau fără firme și 
specialiști în construcții. 

 Introducerea auditului tehnic și financiar la toate 
proiectele finanțate din fonduri publice și definirea 
clară a răspunderii celui ce realizează acest tip de 
audit.  

 Aplicarea legislației și a reglementărilor privind 
controlul execuției lucrărilor de construcții.  

  
Soluții pe termen mediu (1 an) și lung (2-4 ani) 

 Actualizarea și armonizarea legislației privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

 Armonizarea legislației în construcții (Legi, Ordonanțe 
de Urgență, HG-uri, Ordine de Ministru, Normative, 
Standarde etc., pentru evitarea necorelărilor, a 
suprapunerilor de atribuții și responsabilități având ca 
efect disiparea răspunderii în procesul de realizare sau 
reabilitare a unei construcții. 

 Executarea cadastrului și legiferarea clară a 
domeniului public și privat pentru toate Unitățile 
Administrativ Teritoriale. Este un prim pas pentru a 
evita furtul din domeniul public și privat al statului și 
pentru deblocarea anumitor proiecte de dezvoltare a 
utilităților sau rețelelor de drumuri.  

 Stabilirea clară a intravilanului localităților și a zonelor 
expuse riscului la inundații și alunecărilor de teren.  
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Soluția 3 

Exploatarea și întreținerea 
 
Soluții pe termen scurt (2-4 luni) 

 Publicarea tuturor contractelor de întreținere și 
reabilitare a infrastructurii naționale și județene 
pentru toate modurile de transport. 

 Publicarea tuturor contractelor de întreținere și 
reabilitare a infrastructurii companiilor din sectorul 
energetic în care statul este acționar majoritar.   

 Aplicarea programelor software specializate pentru 
monitorizarea și evaluarea întreținerii proiectelor de 
infrastructură națională de transport și din sectorul 
energetic unde statul este proprietar. Acces 
transparent la rezultatele evaluărilor periodice a stării 
infrastructurii critice. 

  
Soluții pe termen mediu (1 an) și lung (2-4 ani) 

 Implicarea mediului privat în finanțarea exploatării și 
întreținerii infrastructurii localităților și județelor prin 
intermediul contractelor de tip PPP.   

 Introducerea contractelor bazate pe criterii de 
performanță la nivelul instituțiilor / autorităților 
publice care gestionează bani pentru întreținere 
drumuri. 

 Aplicarea programelor software specializate pentru 
analiza, planificarea, managementul și evaluarea 
întreținerii drumurilor. Acestea vor fi folosite și în 
procesul de prioritizare a investițiilor în infrastructura 
rutieră la nivel local, regional și național. 

 

Soluția 4 

Programe finanțate de Guvern sau din fonduri externe 
 
Soluții pe termen scurt (2-4 luni) 

 Inițierea urgentă a procedurilor pentru demararea / 
continuarea / deblocarea proiectelor ce asigură 
unirea provinciilor istorice: 

1) Autostrada Pitești – Sibiu 
2) Autostrada Comarnic – Brașov 
3) Autostrada Pitești – Craiova 
3) Autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni 
4) Autostrada Ploiești – Buzău – Focșani – Suceava 

 Deblocarea urgentă a lucrărilor la autostrăzile și 
construcțiile aflate în stadiu avansat de execuție și 
blocate datorită birocrației;  

 Alocarea fondurilor necesare pentru un Program 
național de consolidare a clădirilor publice și pentru 
cofinanțarea proiectelor finanțate prin POR și PNDR. 
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Soluții pe termen mediu (1 an) și lung (2-4 ani) 

 Urgentarea terminării lucrărilor la infrastructura 
națională de transport. 

 Începerea lucrărilor de consolidare a clădirilor în 
cadrul Programului național de consolidare a clădirilor 
publice din educație și sănătate. 

 Reînceperea lucrărilor la canalul Siret – Baragan 
necesar investitorilor în agricultură. 

 Continuarea investițiilor în sectorul hidro-energetic și 
finalizarea reactoarelor la CNE Cernavodă pentru 
asigurarea independenței și securității energetice a 
României. 

 Utilizarea eficientă a fondurilor structurale alocate 
pentru infrastructura publică locală. 

 Program de numire de manageri privați la 
conducerea companiilor de stat, coordonat de Primul 
Ministru. 
  

Soluția 5 

Resursa Umană în domeniul Ingineriei Civile 
 
Soluții pe termen scurt (2-4 luni) 

 Atestări profesionale și pregătire profesională 
continuă pentru persoanele implicate în 
implementarea proiectelor de infrastructură. 

 Introducerea de fișe de post cu competențe în 
ingineria civilă pentru posturile din administrația 
publică ce implică responsabilități în fazele de 
elaborare, aprobare, realizare și operare a proiectelor 
de construcții. 

 
Soluții pe termen mediu (1 an) și lung (2-4 ani) 

  Armonizarea Planurilor de Învățământ pornind de 
la competențele oferite prin colaborarea universități 
- angajatori. 

 Atestări profesionale și pregătire profesională 
continuă. 

 Introducerea de fișe de post cu competențe în 
ingineria civilă pentru posturile din administrația 
publică ce implică responsabilități în fazele de 
elaborare, aprobare realizare și operare a proiectelor 
de construcții. 
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Contextualizare 
Incluziunea și protecția socială nu pot fi realizate 
eficient fără intervenția statului 

Sistemul de protecție socială din România este complex și în același timp vital pentru 
populație. Acesta acoperă piața muncii, sistemul de pensii, și asistența socială. 
Aproape 84% din populația țării beneficiază de cel puțin un program social (beneficii 
monetare, beneficii nemonetare, sau servicii sociale), iar cheltuilelile pentru protecția 
socială au reprezentat 15,6% din PIB-ul României în 2012. În lipsa tuturor 
transferurilor sociale (de exemplu pensii și asistență socială), aproximativ 50% din 
populația României ar fi trăit în sărăcie relativă în 2012, față de 22,6% după aceste 
transferuri. Practic, statul joacă un rol primordial purtând reponsabilitatea de a 
asigura accesul unui grup mare de oameni la standarde mai bune de trai. 
 
 

Diagnostic 
România implementează o politică socială lipsită de 
transparență și direcții strategice 

Într-un context economico-social dificil, marcat în ultimii ani de evenimente de 
anvergură europeană și chiar internațională – criza zonei euro, criza refugiaților – 
România se confruntă de ceva vreme cu probleme majore legate de sărăcie și de 
excluziune socială. Acestor provocări se adaugă și o politică socială lipsită de 
transparență și de direcții strategice. Contextul social sensibil și lipsa unor strategii 
durabile face ca România să fie nevoită să aplice noi reforme de politică socială 
susținute de trei elemente cheie: (1) respect pentru persoană, (2) transparență și (3) 
durabilitate. 

Expunerea populației la un risc crescut de sărăcie și excluziune socială este o 
dimensiune complexă marcată de un grad de sensibilitate foarte ridicat. Abordarea 
acestui risc, fără a acorda importanța necesară noțiunii de redobândire a respectului 
pentru persoană poate fi simțită ca o amenințare la demnitatea acesteia. România nu 
mai poate continua să abordeze probleme specifice cu soluții generale neadaptate 
contextului, care pe de o parte nu pot fi sustenabile, iar pe de altă parte, ele nu 
corespund cerințelor individuale la nivelul comunităților. 

Printre altele, una dintre cele mai grave realități este lipsa transparenței, sau lipsa de 
conștientizare publică cu privire la complexitatea problematicii sociale, inclusiv a 
implicațiilor pe termen mediu și lung a lipsei de investiție în capitalul social. 
Numeroase studii au abordat această problemă, iar o analiză detaliată a Băncii 
Mondiale oferă la nivel național, o imagine de ansamblu cu privire la nevoile reale ale 
sistemului social. Multe dintre rezultate au fundamentat  actuala „Strategie națională 
privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020” care este considerată ca 
fiind un pas înainte în procesul de reformare a sistemului social. Pe lângă soluțiile 
propuse, România trebuie să dezvolte mecanisme de monitorizare și evaluare pentru 
buna implementare și desfășurare a programelor. 

De asemenea, sistemul informatizat ar trebui să fie dezvoltat pentru a include atât 
partea de diagnoză, cât și pe cea de intervenție. Un sistem de management al 
informațiilor performant este crucial pentru a asigura transparența și evaluarea 
programelor care sunt în curs de implementare și nu în cele din urmă, pentru a putea 
aloca resursele disponibile cât mai eficient. 

Un alt element cheie în redefinirea viziunii de politică socială trebuie să îl constituie 
atributul de durabilitate în definirea strategiilor, care asumate, vor crea măsuri 
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realiste permițând un acces mai facil la piața muncii pentru comunități marginalizate, 
pentru persoane cu handicap, pentru persoane vârstnice și pentru tineri. 

Pe o scală mai largă, atât combaterea sărăciei, cât și respectul drepturilor omului se 
înscriu în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Uniunii Europene și reprezintă o 
adevărată provocare pentru aceasta. Analizele efectuate la nivel european au 
demonstrat că scăderea generală și îmbătrânirea populației pun presiuni importante 
pe sistemul de protecție socială al oricărui stat. În România, din 2014 până în 2020 
populația în vârstă de muncă (20-64 ani) este estimată să scadă cu aproximativ 
557.000, în timp ce populația în vârstă (peste 65 ani) va crește cu aproximativ 437.000. 
„Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020” 
indică faptul că rata sărăciei relative17 era aproximativ 22,4% în 2013, iar din cei aflați 
în sărăcie relativă, marea majoritate – aproximativ 81% - trăiau în sărăcie 
persistentă18. Sărăcia persistentă atinge în România o rată aproape dublă față de 
media UE – 18,2% față de 10,2%.  
 
Din punct de vedere teritorial, 38% din populația din zonele rurale este expusă riscului 
de sărăcie, față de numai 11% în zonele urbane. Din punct de vedere demografic, 
copiii și tinerii sunt cei mai afectați. Astfel, în 2012, 34% din populația cu vârstă între 
0-17 ani și 31,4% din populația cu vârstă între 18-24 ani trăiau în sărăcie relativă. Mai 
mult, 50% din copiii din zonele rurale trăiau în 2012 în sărăcie relativă – față de 17% 
dintre copiii din zonele urbane. Din punct de vedere etnic, populația romă a fost 
expusă unui risc de sărăcie de 10 ori mai mare decât restul populației.   
 
O analiză făcută de Prof. Dumitru Sandu indică o legătură clară între gradul de sărăcie 
al unei localități rurale și mărimea acestei localități, conectivitatea localității la o zonă 
urbană și ponderea medie a populației rome. Per ansamblu, o localitate rurală este cu 
atât mai săracă, cu cât este: mai mică; la o mai mare distanță de un centru urban și, 
cu o pondere mai mare a populației rome. 

 
 

Caracteristici ale comunelor sărace din România 

  

Comună (funcție de categoria Indicelui de Dezvoltare Umană Locală) 

foarte săracă săracă 
mediu 

dezvoltată dezvoltată foarte dezvoltată 

Populatie medie, 2011 2290 3152 3994 5109 8110 

Indice conectivitate urbană (medie) 1,32 1,49 1,54 1,72 2,02 

Ponderea medie a populației rome, 2011 6,0 5,3 4,5 3,9 2,4 

 
În același timp, un număr mare de oameni expuși riscului de sărăcie și excluziune 
socială și marginalizare se află în zone urbane – comunități precum cea din Ferentari 

                                                           
17 Persoanele expuse riscului de sărăcie relativă sunt acelea al căror venit disponibil anual este 
mai mic de 60% din venitul median, raportat la numărul de adulți echivalenți. Numărul de 
adulți echivalenți este suma dintre valoarea 1, atribuită primului adult, numărul celorlalți 
adulți*0.5 și numărul de copii*0.3. Valoarea mediană este venitul obținut de gospodăria 
pentru care jumătate din populație are venituri mai mari și cealaltă jumătate din populație are 
venituri mai mici. 
18 O persoană se află în sărăcie persistentă dacă are venituri sub pragul sărăciei în anul de 
referință și în cel puțin doi din ultimii trei ani. 
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în București, sau cea din Pata Rât în Cluj-Napoca. Banca Mondială a pregătit pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un Atlas al Marginalizării 
Urbane, unde sunt identificate toate comunitățile urbane marginalizate din țară și 
sunt propuse măsuri integrate pentru intervenții în astfel de comunități. În paralel, 
Banca Mondială a elaborat un Atlas al Marginalizării în zonele rurale, pentru 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 
 
Pe lângă expunerea riscului de sărăcie relativă, „Strategia națională privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020” analizează, de asemenea, alți doi 
indicatori: persoanele afectate de deprivare materială severă și persoanele care 
trăiesc în gospodării cu o intensitate a muncii foarte scăzută). Acești trei indicatori 
formează un indicator agregat: persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune 
socială. În 2013, aproximativ 40,4% dintre români erau expuși riscului de sărăcie sau 
excluziune socială. 
 
Pe lângă problemele legate de sărăcie, România are o serie de probleme legate de 
excluziune. Un studiu al Băncii Mondiale arată că dacă eşti un copil rom trăind în 
România de astăzi, probabilitatea ca să te fi născut într-un mediu sub pragul sărăciei 
este de 3 ori mai mare faţă de un copil român. O să creşti într-o locuinţă şi mahala 
supraaglomerată, probabil că nu o să termini şcoala şi şansele tale de a-ți găsi un loc 
de muncă sunt mici.  
 
Populaţia romă este mai expusă la probleme de sănătate datorită condiţiilor socio-
economice în care trăiesc. Iar durata de viaţa a unei persoane rome este cu 6 ani mai 
mică faţă de o persoană non-romă fie datorită unei proaste nutriţii, accesului scăzut 
la servicii de sănătate, sau a discriminării de către personalul medical: 42% din romii 
din România nu beneficiază de servicii medicale. În plus, aceştia se confruntă cu 
severe probleme de angajabilitate datorită ratei mari a abandonului şcolar – doar 29% 
bărbaţi romi şi 18% femei rome peste vârsta de 16 ani mai frecventează şcoala. În 
mod normal, acest lucru duce la scăderea şanselor de angajare, creşterea ratei de 
criminalitate şi lipsuri economice severe. Doar 42% dintre bărbaţii romi şi 19% din 
femeile rome sunt angajate.19 
 

Poziționare 
România nu poate să fie puternică dacă nu știe să aibă 
grijă de cei vulnerabili 

Pentru o dezvoltare reală și viabilă sunt esențiale respectarea drepturilor și libertățile 
tuturor cetățenilor, indiferent de sex, vârstă, etnie, religie, orientare sexuală, sau 
afinitate politică. Astfel, România ca și stat democratic, trebuie să creeze 
instrumentele adecvate pentru a avea grijă atât de cei săraci, cât și de cei 
marginalizați. Acest lucru este important nu numai din punct de vedere social, dar și 
din punct de vedere economic. Un studiu al Băncii Mondiale20 arată că dacă populația 
romă estimată din România ar atinge nivelul mediu de productivitate al populației 
non-rome, PIB-ul României ar crește cu aproximativ 3%. Aceasta este o realitate care 
cu greu poate fi ignorată. 

                                                           
19 World Bank. 2014. „Studiu de diagnosticare și consultanță pentru politicile de sprijinire a 
incluziunii romilor din România”. 
20 Ibid. 
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În ceea ce privește programele de asistență socială, focusul ar trebui să fie pe familie 
și nu pe individ, pentru a putea oferi servicii integrate oricărui membru al familiei, 
indiferent de vârsta acestuia. Sunt necesare, de asemenea, campanii de educație, 
informare și sensibilizare care să atace direct problemele legate de discriminare.  
 
Protecția socială este dreptul fiecărui individ, însă acesta nu poate fi asigurat fără ca 
statul să dispună de resurse necesare unei bune funcționării a sistemului. Pe lângă 
resursele publice alocate de la bugetul de la stat, unul dintre cele mai importante 
instrumente europene de finanțare a sistemului social îl constituie fondurile UE. În 
mod special, pe lângă fondurile alocate de la bugetul de stat, România ar putea folosi 
Fondul Social European pentru finanțarea programelor sociale naționale axate pe 
accesul la piața muncii și incluziune. Cu toate că nevoile sunt multe, rata României de 
absorbție de fonduri UE este extrem de scăzută – aflându-se pe ultimul loc – cu numai 
57,33% din fondurile europene alocate pe 2007-2013 absorbite la 30 noiembrie, 2015. 
În acest sens, România trebuie să determine ca și prioritate majoră pentru perioada 
2015-2020, creșterea capacității de absorbție de fonduri europene.  
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

Soluția 1 

Respect pentru persoană 

 Aplicarea unei reforme de asistență socială care să 
păstreze ca principiu de bază drepturile copilului și 
drepturile omului la protecție socială din partea 
statului, conform principiilor asumate prin Convențiile 
internaționale ratificate de statul român și prin 
Constituție: 

o Centrarea politicilor sociale pe familie și 
abordarea din punct de vedere al 
managementului de caz realizat de asistentul 
social; 

o Alocarea unui buget de intervenție gestionat 
de asistentul social pentru menținerea 
individului în familie și prin acordarea de 
servicii de sprijin de către autorități publice 
sau organizații neguvernamentale (indiferent 
dacă este vorba de sprijin pentru prevenirea 
separării copilului de familie, abandonului 
școlar, servicii de recuperare pentru copilul / 
tânărul cu dizabilități, consiliere, sprijin / 
asistență la domiciliu vârstnici ș.a.m.d.). 

 Reorganizarea actualului Minister al Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în două 
structuri distincte: Ministerul Afacerilor Sociale (cu 
atribuții și buget pentru întreaga sferă a serviciilor 
sociale – pe toată durata vieții oricărei persoane 
indiferent de etnie, sex, vârstă, religie, naționalitate, 
grad de dizabilitate, orientare sexuală, sau 
problematică socială. Ministerul Muncii pentru 
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politicile de formare profesională, ucenicie, ocupare, 
șomaj, pensii și asigurări sociale să aibă buget distinct 
de bugetul alocat asistenței sociale. 

 Integrarea zonelor marginalizate și drepturilor omului: 
o Adresarea problemelor întâmpinate de 

comunitatea romă: segregare, zone de sărăcie 
și inegalități. Există probleme la nivel de 
cunoaștere și înțelegere a culturii romilor. 
Unele soluții pot veni din: mediul academic și 
universitar, media, dezbateri publice, ONG și 
mai ales educaţie. 

 Abordarea persoanelor cu nevoi speciale din punct de 
vedere al abilităților acestora și al opțiunilor de viață 
pe care ele le aleg. Acest lucru implică printre altele, 
evaluarea capabilităților persoanelor cu dizabilități, cu 
scopul de a oferi programe adaptate și de a asigura 
creșterea șanselor de angajare și incluziune socială. 

 Reformarea sistemului de educație pentru copii cu 
nevoie speciale este esențială pentru a asigura 
atingerea maximului de potențial de dezvoltare și 
integrarea acestora în societate. 
 

Soluția 2 

Transparență  

 Dezvoltarea unui sistem IT de management al 
informațiilor și accesibilitatea datelor pentru a asigura 
evaluarea, monitorizarea și transparența programelor 
care sunt în curs de implementare: 

o Cartografierea problemelor sociale de la 
nivelul comunităților pe baza căreia să se 
poată elabora strategiile de intervenție / 
dezvoltare la nivel local, județean și național 
pornind de la problemele reale din 
comunități, oportunități de intervenție 
integrată (corelate cu strategiile de 
dezvoltare economică a zonei) și cu alocare 
corespunzătoare de resurse de la nivel 
național, dacă bugetele locale sau județene 
sunt insuficiente. 

o Sistemul informatizat trebuie să includă atât 
partea de diagnoză / direcții strategice, cât și 
partea de intervenție. Pentru zona de 
intervenție este necesară corelarea 
programelor informatizate existente astfel 
încât să se poată evita dubla finanțare sau 
lipsa de alocare financiară corespunzatoare 
pentru intervenții specifice, corespunzătoare 
ariilor strategice de dezvoltare identificate. 
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o Calcularea raportului cost-beneficiu al oricărui 
proiect / intervenție. („Merită implementat 
din punct de vedere economic și social?”) 

o Evaluarea riguroasă și publicarea costurilor și 
beneficiilor economice și sociale ale fiecărei 
propuneri de proiect. („Cât ne costă și ce 
câștigăm?”)  

o Compararea beneficiilor nete între proiecte 
alternative. („Care este cea mai eficientă 
soluție?”) 

o Instituționalizarea de facto a cerințelor de 
evaluare și executare a studiilor de impact 
care să justifice adoptarea de politici și 
intervenții publice. 

o Înființarea / consolidarea / activarea 
grupurilor de expertiză și evaluare în 
interiorul ministerelor. 

o Publicarea regulată în formă standard a 
propunerilor de politici sociale și intervenții, 
cât și a analizelor cost-beneficiu cu rezultate 
și planuri de implementare (de exemplu, cu 
frecvență trimestrială). 

o Monitorizarea permanentă a proiectelor 
implementate de către auditori independenți. 

o Colectarea și publicarea de date 
administrative și de tip anchetă la nivel de 
individ, familie, organizație, sau comunitate, 
cu urmărirea pe durata și după încheierea 
programelor de intervenție, atât a grupurilor 
țintă, cât și a grupurilor comparabile care nu 
sunt afectate, sau care nu beneficiază de 
programele implementate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

o Publicarea bugetului și a cheltuielilor 
serviciilor sociale într-un format omogen. 

o Stimularea implicării cetățeanului în sens larg. 
Această acțiune poate fi susținută de un 
sistem de evaluare și notare a angajaților din 
ministere și instituții descentralizate de către 
furnizorii / beneficiarii serviciilor sociale, pe 
de o parte, și de implicarea proactivă a 
cetățeanului (identificare de soluții adaptate, 
creare de mecanisme de feedback, consultare 
cetățenească, implicare în luarea deciziilor 
etc). 

 Re-evaluarea mecanismului de finanțare-
reglementare-control absolut necesară pentru a avea 
un sistem de protecție socială profesionist și eficient, 
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cu modalități eficiente de intervenție în cazurile de 
management de slabă calitate. 

 Comunicarea, colaborarea, sau outsourcing-ul 
evaluărilor cu și către institutele de cercetare și 
cercetătorilor din țară și din străinătate.  

 Formarea și consultarea regulată a unei rețele de 
experți din țară și din străinătate care eventual ar fi 
dispuși și capabili să ofere consultanță pro bono sau 
cu costuri minime. 

Soluția 3 

Durabilitate  
 

 Reorganizarea institutelor de cercetare aflate în 
subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice și a Ministerului 
Educației și Cercetării Științifice într-o instituție 
adecvată pentru activități trans-sectoriale de 
cercetare și propuneri de politici sociale 

 România are nevoie de o abordare pe termen mediu 
și lung a modului în care își propune să dezvolte 
rețeaua de Servicii Publice de Asistență Socială (SPAS) 
care să aibă angajați doar asistenți sociali calificați. 
România nu-și mai poate permite să adreseze sărăcia 
generalizată, dependența de ajutoare sociale și lipsa 
de perspectivă socială a familiilor celor mai 
vulnerabile cu un sistem lipsit de profesionalism. În 
acest context este primordial de a lua în calcul 
contractarea cu ONG-uri care au capacitatea 
demonstrată de a livra servicii sociale. 

 Creșterea PIB-ului alocat politicilor sociale nu 
înseamnă cheltuieli, ci investiții în resursa umană, prin 
prisma problemelor sociale care apar, în caz că 
politicile sociale nu sunt implementate complet și 
corect.  

 Fond 2%: Fondul de 2% din impozitul de pe venit – 
restul care rămâne să fie pus într-un fond comun, 
transparent și să se aloce proiectelor sociale. Fiecare 
cetățean trebuie să aibă în continuare libertatea de a 
alege ce vrea să facă cu cei 2% din impozitul pe venit. 

o Organizarea unei campanii de educare a 
contribuabililor cu privire la această facilitate, 
poate și de o „ajustare” din punct de vedere 
legislativ, așa încât să fie introdusă opțiunea ca 
donația să poată fi făcută pe tot parcursul 
anului și dedusă ulterior la momentul 
declarației pe venit global. 

 Fondul pentru handicap: utilizarea fondului creat din 
contribuțiile angajatorilor care nu angajează persoane 
cu dizabilități pentru crearea de servicii de integrare 
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socială pentru persoanele cu dizabilități / soluții de 
angajare. 

o Crearea unui mecanism de administrare 
public-privat format din reprezentanți ai 
Ministerului și ai ONG-urilor care să decidă 
împreună cu privire la direcțiile din strategie 
către care trebuie direcționat acest fond. 

 Creșterea PIB-ului alocat: Creșterea în fiecare an cu 
0,3% a PIB-ului pentru următorii 3 ani pentru servicii 
sociale. 

 Angajarea și antrenarea candidaților cu experiență în 
domeniul evaluării politicilor publice. 

 Stabilirea dialogului și explorarea beneficiilor mutuale 
din colaborarea cu rețeaua deja formată ERMAS 
(Economiștii Români din Mediul Academic din 
Străinătate), un grup de câteva sute de academicieni 
și cercetători  în economie politică și socială care au 
arii variate de expertiză. Pentru mulți dintre aceștia 
ocazia de a se implica în cercetarea problemelor de 
interes pentru România poate reprezenta un 
beneficiu în sine.  

 Agențiile Naționale de ocupare a Forței de Muncă ar 
trebui să ofere o platformă electronică prin care cei 
care sunt în căutarea unui loc de muncă să aibă la 
dispoziție toate avantajele sistemului privat de 
plasare a forței de muncă. Ar putea fi de asemena 
luată în considerare posibilitatea publicării tuturor 
anunțurilor pentru posturi vacante, ale oricăror 
persoane fizice sau juridice autorizate în baza de date 
a ANOFM. În acest fel, atât angajatorul cât și 
potențialul angajat au la dispoziție mijloace automate 
prin care sunt înștiințați de o oportunitate. În 
completare, orice document necesar angajatorului 
sau potențialului angajat, inclusiv în cazul șomajului 
sau ăntreruperii de activitate, sunt puse la dispoziția 
ambelor părți în format electronic. De asemenea, 
orice schimbare a stadiului unei candidaturi este 
automat transmisă și candidaților. 

 Ocupare, angajabilitate, formare profesională și 
măsuri sociale adecvate pentru grupurile vulnerabile: 

o Implementarea / evaluarea impactului 
venitului minim pe inserție. 

o Mărirea intervalului de timp pe care un 
imigrant îl are la dispoziție pentru a-și găsi un 
nou loc de muncă de la 60 de zile la o durată 
rezonabilă pentru condițiile de pe piața 
muncii din România (separarea dreptului de 
ședere de cel de muncă). 
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o Eliminarea necesității obținerii avizului de 
angajare pentru străinii veniți pentru 
reîntregirea familiei cu scopul de a facilita 
accesul acestora la piața muncii. 

o Eliminarea salariului mediu brut ca limită 
minimă de salarizare la angajarea imigranților 
care vin în scop de muncă și alinierea la 
legislația națională, prin adoptarea salariului 
minim brut. 

o Introducerea testului de limbă engleză / 
franceză la recrutarea personalului 
instituțiilor publice și organismelor private 
(ede exemplu, universități) care 
interacționează cu publicul străin 
(Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) și 
celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor 
Interne, Structurile subordonate Ministerului 
Muncii: Agenția Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (ANOFM), agențiile locale, 
inspectoratele teritoriale de muncă (ITM), 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS) și casele județene sau Consiliile 
județene. 

o Reglementarea sectorului de muncă 
domestică din legislația muncii. 
Reglementarea și controlul activității 
agențiilor de recrutare din sectorul domestic. 

o Crearea unei metodologii de echivalare a 
studiilor și a uneia de evaluare a 
competențelor profesionale pentru adulții 
care nu posedă o diplomă / adeverință de 
studii din țara de origine, precum și pentru cei 
ale căror diplome sunt emise de state cu care 
România nu a încheiat acorduri în acest 
domeniu. 

o Programe pre-departure oferite prin 
parteneriate între statul român și țările de 
origine ale imigranților (cu predilecție cele din 
care provin lucrători domestici) cu scopul de a 
transmite informații complete despre 
legislația muncii, instituțiile implicate și 
mecanismele de sesizare și sancționare ale 
situațiilor de abuz, exploatare și discriminare. 
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Coordonare și 
armonizare 

„Strategia Națională privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei” 
„Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 
2013-2020” 

Două strategii sunt cheie în acest domeniu și ar trebui consultate: „Strategia Națională 
privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei” și „Strategia Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 2013-2020”. Primul din aceste documente strategice are 
scopul de a reduce sărăcia printr‐o incluziune activă pe piața muncii a persoanelor 
marginalizate. Documentul va constitui principalul cadru strategic în domeniul 
incluziunii sociale și a reducerii sărăciei, elaborând obiectivele strategice și acțiunile 
prioritare până în 2020. Vor fi elaborate planuri de acțiune separate în domeniul 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei în ceea ce privește serviciile sociale, protecția 
persoanelor vârstnice și îmbătrânirea activă, protecția copiilor și protecția 
persoanelor cu dizabilități. Câteva din acțiunile cheie propuse în strategie sunt 
menționate mai jos: 

 Creșterea ocupării forței de muncă în rândul persoanelor cu venituri reduse și a 
celor din grupuri vulnerabile prin programe personalizate de activare a forței de 
muncă. 

 Creșterea nivelului de susținere a veniturilor populației sărace și introducerea 
stimulentelor pro-muncă pentru beneficiarii programelor. 

 Dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivel comunitar. 

 Îmbunătățirea instrumentelor pentru identificarea școlilor dezavantajate, pentru 
a asigura faptul că toți copiii beneficiază de oportunități egale. 

 Consolidarea serviciilor sociale de protecție a copilului. 

 Dezvoltarea unui instrument pentru identificarea satelor sărace și a comunităților 
rurale marginalizate. 

 Investiții în îmbunătățirea actualului sistem IT, pentru a construi un sistem 
electronic de asistență socială eficient. 

 Dezvoltarea unui sistem de plată modern. 

 Consolidarea mecanismelor de coordonare și dezvoltarea unui sistem de 
monitorizare și evaluare. 

 

„Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2013-2020” propune ca până 
în anul 2020, piața muncii să devină „o piață performantă, dinamică și flexibilă, în care 
minim 70% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 ani vor avea acces la un 
loc de muncă de calitate, conform cu capacitatea și competența lor și venituri care să 
le asigure un trai decent.” Câteva din obiectivele cheie ale strategiei includ: 

 Creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții active a persoanelor în 
vârstă; 

 Îmbunătățirea structurii ocupaționale și participării pe piața muncii în rândul 
femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile; 

 Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare și competențe 
adaptate cerințelor pieței muncii; 
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 Îmbunătățirea mecanismului de fundamentare, implementare, monitorizare și 
evaluare a politicilor cu impact pe piața muncii. 

 

Monitorizare și 
evaluare 

Indicatori și ținte cheie – Orizont 2023 

 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
(față de anul de bază 2008) 

 
Sursă date: EuroStat și „Planul Național de Reformă 2015” 
Notă: Graficul indică o performanță bună în România, cu o tendință de reducere a numărului 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială peste ținta Europa 2020. 
BAU = Business as Usual (urmarea trendului curent fără o intervenție) 

 

 

 

 

  

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Date reale BAU Țintă Europa 2020 Scenariu Mediu-Optimist



155 
 

  



156 
 

Contextualizare 
Politică externă și securitate – motor de dezvoltare și 
creștere economică a unui stat 

Sistemul internaţional actual se confruntă cu provocări importante, unele dintre 
acestea devenind vizibile în cursul anului 2015. Aceste provocări vin pe fondul unei 
contestări tot mai accentuate a ordinii actuale din sistemul internațional de către 
actori statali și non-statali, precum și pe fondul unor derapaje economice și a unor 
fluxuri de imigranți, care devin dificil de organizat. Soluțiile adoptate de către 
comunitatea internațională la aceste crize fie au întârziat să apară, fie au fost 
nesatisfăcătoare, aducând cu ele un sentiment profund de contestare.  

 
În contextul în care Statele Unite și-au redus rolul de leading power în politica externă, 
evoluțiile din Orientul Mijlociu – războiul din Siria, avansul Statului Islamic – au avut 
efecte secundare în Europa prin crize ale refugiaților, atacuri teroriste, creștere a 
numărului de cetățeni radicalizați.  
 
Uniunea Europeană s-a confruntat cu o serie de momente critice,  prima criză politică 
majoră fiind datorată presiunii crizei grecești. A doua criză majoră a fost generată pe 
fondul valului de refugiați, care au sosit în Europa pe parcursul anului 2015. În primele 
patru luni ale anului 2015 au fost înregistrate 242.075 de solicitări de azil în rândul 
statelor membre. Modul în care va fi gestionată această criză din punct de vedere 
politic, administrativ şi social va juca un rol important în viitorul întregii Uniuni 
Europene, dar și a acordului Schengen, care este posibil să sufere modificări.  
 
Crizei refugiaților i se adaugă atacurile teroriste din Paris, care au marcat conștiința 
publică din statele europene, împreună având potențialul de a genera efecte pe 
termen lung în ceea ce privește opțiunile electorale ale cetățenilor europeni. Un prim 
efect s-a manifestat în alegerile regionale care au avut loc în luna decembrie în Franța, 
unde partidul de extremă dreapta Frontul Național a reușit să iasă pe primul loc în 
primul tur. Astfel de schimbări drastice în preferințele votanților au avut loc și în alte 
state din Europa, precum Suedia, Danemarca, Marea Britanie și Olanda.  
 
Nu în ultimul rând, acțiunile destabilizatoare ale Federației Ruse în Ucraina, care au 
condus la un nou conflict înghețat în vecinătatea estică a Europei, au ridicat noi semne 
de întrebare cu privire la conducerea de pe continentul european, având în vedere 
reacția lipsită de fermitate a Uniunii Europene. Războiul hibrid pornit de Federația 
Rusă dă un semnal periculos cu privire la lipsa de predictibilitate în sistemul 
internațional în ceea ce privește modificarea granițelor prin forță. Federația Rusă a 
fost pentru a doua oară în centrul atenției lumii, prin intervenţia militară în Siria.  
 
Amenințarea Marii Britanii de a se retrage din Uniunea Europeană pune în prezent 
presiune pe structura instituțională și valorile Uniunii Europene. Pericolul ascensiunii 
proiectelor revizioniste și populiste este în acest context unul accentuat în Europa, 
într-un moment în care percepțiile par să conteze mai mult decât realitățile și luptele 
duse în planul comunicării publice devin tot mai importante.  
 
În anul 2014, startul a fost dat de alegerile europarlamentare, care au surprins prin 
ascensiunea formațiunilor cu vederi naționaliste și eurosceptice. Partidele extremiste 
şi eurosceptice formează două grupuri în Parlamentul European şi au împreună 84 de 
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mandate din 751. În 2015, formațiunea Podemos a obținut la alegerile legislative din 
Spania aproape 21%. Alte victorii, mai mici sau mai mari, au fost înregistrate de Syriza 
în Grecia, Frontul Naţional din Franţa, Partidul Adevăraţilor Finlandezi, Partidul 
Poporului Danez, Democrații Suedezi şi UKIP din Marea Britanie.  
 
Organizațiile internaționale, precum ONU, OSCE și Consiliul Europei, nu au jucat un rol 
foarte vizibil în soluționarea acestor momente critice. Pe de altă parte, NATO a fost 
absentă pe Flancul Estic. O tranșare a problemei este așteptată la Summitul NATO de 
la Varşovia (iulie 2016).  
 
Membră a Uniunii Europene (2007) și a NATO (2004), România este un stat de drept 
și democratic, împărtășind aceleași valori ca și celelelate state membre: libertatea 
cetățenilor, dreptate și pluralism, demnitate umană, egalitate în fața legii, 
democrație. Securitatea României este garantată de Alianţa Nord‐Atlantică, iar 
menținerea relaţiei transatlantice depinde de păstrarea angajamentului SUA în 
Europa, precum şi de modul în care aliaţii şi partenerii europeni vor aloca resurse 
pentru dezvoltarea propriilor capacităţi de apărare. 
 

Diagnostic 
România conduce o politică externă lipsită de mize 
majore și de resurse 

Într-un context internațional dificil, România este condusă printr-o politică externă 
lipsită de mize majore și de resurse, după atingerea obiectivului de aderare la NATO 
în 2004 și UE în 2007. Contextul internațional sensibil și instabilitatea crescută la estul 
și sudul Uniunii Europene face ca România să fie nevoită să-și reformeze politica 
externă și de securitate pe 3 dimensiuni: (1) viziune, (2) inițiativă și (3) resurse. 
 
O diplomație și o politică de apărare adaptate actualului context pot exista doar cu 
alocare corespunzătoare de resurse. Instituțiile cu atribuții în domeniul politicii 
externe și securității naționale suferă de aceleași probleme care caracterizează 
întreaga administrație românească – politizare excesivă, lipsa unei alocări adecvate a 
resurselor și a prioritizării, lipsa unui management bazat pe performanță, a 
metodologiilor de evaluare a personalului bazate pe gradul de îndeplinire a 
obiectivelor. Aceste instituții se confruntă cu un deficit de personal, ca urmare a 
politicii de blocare a angajărilor în sistemul public. În cazul Ministerului Afacerilor 
Externe, această problemă poate afecta negativ procesul de pregătire a Președinției 
Consiliului UE (2019). 
  
Prin prisma poziției sale geografice (în regiunea strategică extinsă a Mării Negre, 
asigurând frontiera externă estică a NATO şi UE şi fiind la punctul de inflexiune cu 
vecinătatea sudică), România este astăzi atractivă din punct de vedere geopolitic 
pentru partenerii occidentali. Însă geografia nu ar trebui să fie unicul element 
interesant pentru partenerii noștri externi. România ar trebui să investească în 
redescoperirea și dezvoltarea capacității de cunoaştere şi înţelegere a acestor spaţii, 
precum și a bunelor relații cu ele, astfel încât să devină cu adevărat o punte de 
legătură (nu doar geografică) în regiune. 
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Un prim element în redefinirea viziunii de politică externă și securitate națională 
trebuie să îl constituie valorificarea crizelor care afectează sistemul internațional 
actual, ca oportunități de consolidare a profilului României în plan internațional. 
 
În contextul regional de instabilitate geopolitică, ca urmare a agresiunii ruse în 
Ucraina, pentru România devine o prioritate principală consolidarea stabilității la 
granița estică. Summitul NATO de la Varșovia poate constitui o oportunitate pentru 
România de a prelua inițiativa, prin avansarea unor soluții pentru consolidarea 
apărării militare a Flancului Estic, pentru care este necesară o coordonare cu Polonia 
și statele baltice. În paralel, continuarea eforturilor de a susține Republica Moldova și 
alte state în realizarea reformelor care să conducă la integrarea europeană este 
esențială. Criza din Ucraina reprezintă o oportunitate de reafirmare a politicii externe 
a României față de un vecin important, însă neglijat până în prezent. Asigurarea 
securității energetice europene, în special a statelor cu un grad ridicat de dependență 
de resursele provenite din Federația Rusă, trebuie să reprezinte o prioritate în 
perioada următoare, iar România are oportunitatea de a juca și aici un rol important. 
 
Securitatea energetică, securitatea cibernetică și o mai bună coordonare UE-NATO 
sunt subiecte care trebuie să se afle pe agenda promovată de România la Bruxelles. 
 
Este esențial ca România să asigure continuitate în proiectele și propunerile avansate 
în relația cu partenerii euro-atlantici. România trebuie să asigure finalizarea 
implementării măsurilor de reasigurare și adaptare, prevăzute în Planul de Acţiune 
pentru creşterea capacităţii operaţionale a NATO; să urmărească finalizarea 
inițiativelor NATO legate de securitatea în regiunea Mării Negre; să urmărească  
elaborarea unei strategii integrate a NATO „cu două braţe” (vizând vecinătatea sudică, 
estică şi Balcanii de Vest). 
 
Proiectul european este supus unor presiuni crescute, pe fondul crizei grecești, a 
refugiaților, reformelor cerute de Marea Britanie, impactului atacurilor teroriste din 
Paris. Față de acestea, România este nevoită să adopte o poziție clară și neechivocă. 
Anul 2016 va reprezenta un test important pentru Uniunea Europeană din punct de 
vedere politic și instituțional. Prezența atitudinilor naționaliste, xenofobe, contrare 
spiritului european se va accentua. România poate juca un rol în combaterea acestui 
fenomen, prin acțiuni de diplomație publică în țară și în Europa. România are în acest 
context oportunitatea de a se distanța de grupul statelor din Europa centrală cu 
guverne eurosceptice (Ungaria, Cehia, Slovacia și, recent, Polonia) și de a fi un 
partener de încredere în susținerea demersurilor de consolidare a Uniunii. În ceea ce 
privește soluționarea crizei refugiaților, România poate susține eforturile la nivel 
european prin combaterea cauzelor din statele de origine și consolidarea capacității 
statelor de tranzit în a gestiona fluxurile de refugiați. 
 
România trebuie să se implice în combaterea terorismului la nivel internațional, atât 
prin contribuția în cadrul Coaliției internaționale conduse de Statele Unite, cât și prin 
promovarea unor instrumente ca cel privind constituirea unei Curți Internaționale 
pentru combaterea terorismului. 
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Parteneriatul strategic cu SUA rămâne pentru România una dintre cele mai 
importante alianțe, atât pe dimensiunea de securitate, cât și pe dimensiunea 
economică, unde este necesară o aprofundare. Eforturile realizate până în prezent 
trebuie continuate, amplificate și diversificate printr-un accent sporit asupra 
dimensiunilor secundare ale parteneriatului strategic – în special cooperarea în 
domeniul relațiilor economice și a investițiilor, educației, cercetării și inovarii (R&D). 
 
Pentru a fi însă un partener credibil, România trebuie să-și dezvolte capacitatea 
proprie de apărare, prin dotarea armatei naționale cu echipamente moderne și prin 
dezvoltarea industriei locale de apărare. Securitatea națională trebuie să revină în 
centrul agendei decidenților în următoarea perioadă și să fie coordonată cu direcțiile 
de acțiune în politica externă. 
 
În ultimă instanță, instituțiile cu rol în aplicarea politicii externe și de securitate 
națională trebuie să fie capabile să identifice și să reacționeze la noi tipuri de provocări 
și evenimente neprevăzute, care pot schimba cursul politicii sau economiei globale.  
 

Poziționare 
Este nevoie de o nouă viziune integrată de politică 
externă și securitate națională 

În anii ce urmează este necesară definirea unei viziuni integrate de politică externă și 
securitate națională, care să susțină o poziționare corectă a României în cadrul 
schimbărilor care se prefigurează în sistemul internațional. Este necesară o alocare de 
resurse, adecvată unei politici externe și de securitate națională puternice. În același 
timp, este nevoie de o prioritizare și eficientizare a cheltuielilor publice. Securitatea 
națională trebuie să își recapete rolul important pe agenda decidenților, iar relația 
instituțiilor relevante cu societatea civilă trebuie să fie aprofundată, în vederea 
dezvoltării culturii de securitate.  
 
Consolidarea instituțiilor euro-atlantice și a rolului României în cadrul acestora trebuie 
să rămână o prioritate pentru politica externă a României. De asemenea, trebuie 
avută în vedere securitatea cibernetică, o arie de maximă importanță având în vedere 
noile amenințări la nivel internațional 
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

Soluția 1 

Viziune 

 Definirea unei viziuni strategice integrate de politică 
externă şi securitate pentru România, în contextul 
actual de instabilitate geopolitică, pornind de la: 

o Nevoia de a avea o voce mai prezentă în 
Europa referitor la necesitatea contracarării 
efectului destabilizator al acțiunilor 
Federației Ruse 

o Necesitatea de a valorifica actualele crize. Un 
exemplu în acest sens îl poate constitui 
consolidarea relației cu statele din Orientul 
Mijlociu și Africa de Nord, printr-o 
poziționare corectă în problema refugiaților, 
prin implicarea în acțiuni de combatere a 
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islamofobiei și prin intensificarea 
componentei educaționale a politicii de 
asistență pentru dezvoltare acordată statelor 
din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. 

o Posibilitatea de a fi o voce în Europa cu 
privire la combaterea islamofobiei și a altor 
atitudini extremiste, inclusiv prin implicarea 
și capacitarea societății civile în cadrul unor 
demersuri precum deținerea președinției 
IHRA. 

 Creșterea gradului de importanță acordat securității 
naționale pe agenda decidenților, inclusiv prin 
respectarea angajamentului de acordare a 2% din PIB 
pentru apărare. 

 

Soluția 2 

Acțiune 

 Finalizarea procesului de integrare a României în 
Uniunea Europeană, inclusiv prin înlocuirea poziției 
de „wait and see” în ceea ce privește aderarea la 
zona euro cu una de „work and see”. Adoptarea unui 
calendar și a unei „foi de parcurs” clare, realiste și 
fezabile în ceea ce privește realizarea reformelor 
structurale necesare pentru atingerea convergenței 
și pentru aderarea la zona euro, în paralel cu 
identificarea noii paradigme în ceea ce privește 
moneda unică la nivelul Uniunii și poziționarea față 
de aceasta. 

 Adoptarea unui plan privind preluarea președinției 
Consiliului UE în 2019, realizat prin consultare cu 
partidele politice și societatea civilă. 

 Acțiune la nivel european în vederea salvării ideii de 
solidaritate, a principiilor și valorilor care stau la baza 
Uniunii; ralierea la viziunea europeană privind 
problema refugiaților, evitând asocierea cu poziții 
pornite din tendințe xenofobe sau naționaliste; 
poziționarea în favoarea unor demersuri menite să 
consolideze instituțiile europene, precum cele 
privind Procurorul European și gestionarea comună a 
frontierelor UE. Susținerea eforturilor partenerilor 
europeni privind combaterea cauzelor din statele de 
origine, prin măsuri economice, sociale şi 
educaţionale, implicarea în gestionarea crizelor și 
stabilizarea post-conflict, cooperarea cu ţările de 
tranzit și combaterea traficului de persoane. 

 Demararea de campanii de informare și 
conștientizare cu privire la teme de interes pe 
agenda europeană (inclusiv problema migrației 
economice și a refugiaților), în cooperare cu 
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instituțiile de profil și utilizarea instrumentelor 
moderne de comunicare, pentru a atinge un grup 
tinta cât mai extins. 

 Consolidarea profilului de actor internațional al 
României, în asigurarea păcii și stabilității la nivel 
internațional, prin: 

o Promovarea activă a inițiativei de constituire 
a unui Tribunal Penal Internațional pentru 
Terorism, inclusiv prin implicarea actorilor din 
societatea civilă din țară și din diaspora. 

o O implicare crescută în asigurarea unei zone 
de pace, stabilitate și prosperitate în regiune 
(atât în Balcanii de Vest, cât mai ales în 
Vecinătatea Estică), inclusiv prin creșterea 
volumului de asistență pentru dezvoltare 
acordată în acțiuni de susținere a societății 
civile locale și în împărtășirea experienței 
românești de tranziție către democrație și de 
integrare în structurile euro-atlantice. 

o Continuarea și dezvoltarea eforturilor de 
susținere a procesului de integrare europeană 
a Republicii Moldova; 

o Menținerea eforturilor de susținere a 
includerii unei dimensiuni de securitate în 
Politica europeană de vecinătate (PEV), cu 
menținerea eforturilor realizate până în 
prezent în ceea ce privește eficientizarea 
Parteneriatului Estic și implicarea în viitoarele 
formate de cooperare și dialog multilaterale 
propuse de România ca instrument în noua 
PEV. 

 Consolidarea multidimensională a parteneriatului 
strategic cu SUA, prin propunerea de proiecte 
specifice în sectoare strategice precum energie, 
tehnologie, investiții, dezvoltare, educație, cercetare 
și inovare (R&D) și prin constituirea unui sistem 
eficient de lobby românesc în SUA, care să susțină 
aceaste componente ale parteneriatului strategic. 

 Încheierea de noi parteneriate comerciale și de 
promovare a investiților și acordurilor economice cu 
Japonia, coreea de Sud, China și India. Aceste acorduri 
pot aduce investiții tehnologice în România și facilități 
de producție, având ca țintă piețele de desfacere din 
Uniunea Europeană.  

 Redefinirea modelului de reprezentare a intereselor 
economice ale României peste hotare, printr-o mai 
bună coordonare între Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Economiei, în facilitarea accesului 
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întreprinderilor mici și mijlocii la piețe externe și în 
atragerea investițiilor străine; redimensionarea 
numărului de consilieri economici din ambasadele 
cheie și selectarea lor pe bază de competențe 
specifice. 

 Dezvoltarea de aplicații IT pentru asigurarea 
siguranței cibernetice și formarea de experți în 
domeniu prin colaborarea cu partenerii din alianțele 
din care România face parte. 

 Asigurarea continuității și a consecvenței în 
parteneriatele deja identificate. Un exemplu în acest 
sens îl constituie acordul cu Japonia pentru realizarea 
liniei de metrou care să realizeze conexiunea 
București – Aeroportul Otopeni. 

 Apărarea drepturilor comunităţilor românești din 
străinătate, în primul rând prin facilitarea dreptului de 
vot pentru cetățenii români cu domiciliul sau cu 
reședința în străinătate; continuarea eforturilor în 
ceea ce privește eficientizarea serviciilor consulare 
pentru cetăţenii români. 

 Promovarea intereselor României privind asigurarea 
securităţii energetice în cadrul Uniunii Energetice, 
prin promovarea unei interconectări energetice reale 
a României în UE, valorificarea potențialului din 
Marea Neagră și promovarea unei agende energetice 
estice pentru Republica Moldova și Ucraina. 
 

Soluția 3 

Resursele (oameni, instituții) 

 Crearea unui mecanism de comunicare cu mass-
media, mediul academic și organizațiile de cercetare 
la nivel instituțiilor cu atribuții în domeniul 
diplomației și securității naționale, în vederea 
dezvoltării culturii de securitate, inclusiv prin: 

o Reformarea institutelor de cercetare în 
domeniu din cadrul Academiei Române și a 
Institutului Diplomatic Român 

o Introducerea în programa institutelor de 
formare a studiilor prospective cu 
metodologie specifică 

o Legarea cererii de ofertă în mediul 
universitar pe anumite sectoare – studii 
europene, relații internationale și studii de 
securitate. 

 Consolidarea mecanismului de coordonare a 
afacerilor europene, printr-o mai bună colaborare 
inter-instituțională. 

 Constituirea unui program național de „brain regain” 
(întoarcerea românilor din străinătate), prin 
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consultare cu organizații reprezentative pentru 
diaspora românească. 

 Promovarea candidaturilor românești în instituții 
internaționale, prin valorificarea tuturor 
oportunităților existente pentru România în 
ocuparea posturilor disponibile (de exemplu, în 
Serviciul European de Acțiune Externă). 

 Instituirea unui sistem de evaluare a personalului, 
bazat pe rezultate în instituțiile cu atribuții în 
domeniul relațiilor externe și securității naționale.  

 Urgentarea extinderii corpului diplomatic și a 
personalului contractual din Ministerul Afacerilor 
Externe, eficientizarea și creșterea transparenței 
procesului de recrutare pentru ambele categorii de 
personal, în special în vederea pregătirii Președinției 
Consiliului UE (2019). 

 Alocare de fonduri, demarare/concepere programe 
care să susțină proiecte ce se adresează diasporei și 
promovării elementelor culturale românești în 
exteriorul României. 

 

 
 

Coordonare și 
armonizare 

„Strategia Națională de Apărare a Țării” 

Documentul strategic cheie în acest sector este „Strategia Națională de Apărare a 
Țării”. Strategia definește mai multe dimensiuni de intervenție, cu o serie de acțiuni 
propuse. Câteva din acțiunile cheie includ: 
 

 Dimensiunea de apărare: 
o Consolidarea capacității naționale de apărare, inclusiv prin utilizarea 

eficientă a mecanismelor existente în cadrul NATO; 
o Aprofundarea dimensiunii de scuritate a Parteneriatului Strategic cu SUA, 

prin consolidarea cooperării militare, pe teritoriul național și în regiunea 
Mării Negre. 
 

 Dimensiunea de ordine: 
o Identificarea și contracararea activităților derulate de rețele de crimă 

organizată transfrontalieră și destructurarea grupărilor infracționale; 
o Creșterea capacității de răspuns și de gestionare a situațiilor de urgență; 
o Sporirea gradului de siguranță rutieră și a transporturilor. 

 

 Dimensiunea de informații, contrainformații și de securitate: 
o Identificarea și semnalarea actelor de corupție; 
o Identificarea și contracararea rețelelor de crimă organizată 

transfrontalieră ce desfășoară activități cu grad sporit de risc economic și 
social și prevenirea accesului acestora la mecanismele de decizie în stat și 
la resursele economice naționale. 
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 Dimensiunea economică și energetică: 
o Asigurarea cadrului concurențial și a competitivității prin diminuarea 

factorilor care afectează buna funcționare a mediului de afaceri; 
o Asigurarea transparenței piețelor autohtone și a capacității de 

funcționare interconectată a lor cu cele externe. 
 

 Dimensiunea diplomatică: 
o Aprofundarea parteneriatelor strategice, prin extinderea cooperării în 

domeniul economic; 
o Susținerea unor acțiuni de diplomație publică pentru promovarea 

intereselor naționale de securitate și în sprijinul obiectivelor asumate. 
 

 Dimensiunea de management al situațiilor de criză: 
o Perfecționarea sistemului național de management integrat al situațiilor 

de criză; 
o Pregătirea decidenților pentru acțiune și decizie în situații de criză. 
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Contextualizare 
Sistemul medical este unul din pilonii principali de 
dezvoltare a unei țări 

Performanța sistemului de sănătate reprezintă unul dintre pilonii principali ai creșterii 
și dezvoltării unui stat, deoarece starea de sănătate a populației influențează direct 
productivitatea muncii. Mai mult, o Românie demnă este o Românie în care accesul 
fiecărui cetățean la servicii medicale de calitate este respectat. 
 

Diagnostic Sistemul medical românesc funcționează deficitar 

Sistemul medical românesc funcționează deficitar. Țara noastră se poziționează cu 
mult sub media europeană, nu în puține situații ocupând ultimele locuri în 
clasamentele ce vizează performanța sistemelor de sănătate.  
 
Cadrul de performanță și managementul datelor. Existența datelor medicale cu un 
nivel înalt de calitate este fundamentală pentru monitorizarea unui sistem de 
sănătate. Un sistem medical performant are la bază un sistem informațional și un 
sistem de gestionare al datelor eficient, care contribuie fundamental la 
managementul resurselor (remunerarea personalului, prioritizarea investițiilor, 
îmbunătățirea calității serviciilor etc.). În România, modificările legislative repetate și 
lipsa unei viziuni unitare asupra sănătății publice pe termen mediu și lung au condus 
la un management deficitar al datelor. Sistemele de raportare a datelor sunt diferite 
de la o instituție responsabilă la alta, iar responsabilitățile fiecărui actor în ceea ce 
privește managementul datelor nu sunt clar definite. Infrastructura de colectare și 
raportare a datelor a cunoscut o îmbunătățire în ultimii ani, însă nu acoperă toate 
nevoile unui sistem informațional modern. De asemenea, calitatea datelor este 
scăzută, datorită unui cadru legislativ deficitar, care nu încurajează raportarea corectă 
a datelor (subraportarea infecțiilor nozocomiale, lipsa raportării unor costuri reale pe 
caz în sistemul DRG etc.).  
 
Resurse financiare. Un prim indicator, în jurul căruia gravitează toți ceilalți, îl 
reprezintă cheltuiala cu sănătatea (procent din PIB): 4% în România, comparativ cu 
media UE, de aproximativ 7,2% și cu țări precum Franța, de 8,1% (Eurostat, 2013). În 
plus, alocarea resurselor financiare se face cu precădere în favoarea serviciilor 
spitalicești (peste 50%; WHO Health For All Database, 2013), care sunt mai scumpe 
decât cele ambulatorii. 
 
Infrastructura. România are mai puține spitale la 100.000 locuitori (2,47) comparativ 
cu media EU (3,01), însă valoarea indicatorului număr de paturi de spital la 100.000 
locuitori (627,04, comparativ cu media EU de 527,43) ne indică dependența sistemului 
medical de asistența medicală spitalicească (WHO Health For All Database, 2013). 
Această problemă este amplificată și de organizarea și dotarea deficitară a 
ambulatoriilor integrate unităților spitalicești, puține dintre acestea fiind reabilitate și 
modernizate cu fonduri europene. Asistența medicală primară este deficitară și mai 
ales inechitabilă, existând disparități la nivel regional între centrele urbane mari 
(universitare), municipiile reședință de județ și orașele mici, dar și între mediile urban-
rural. Spre exemplu, în România există aproximativ 300 de localități rurale fără medic 
de familie, mai ales în zone izolate sau defavorizate, în pofida unor sporuri acordate 
de autorități. În plus, chiar și în centrele medicale universitare există spitale care 
funcționează în spații improprii, în diferite locații, unele prezentând chiar risc pentru 



167 
 

pacienți și personal, unde nu se pot organiza corespunzător circuite funcționale. O 
altă problemă majoră la nivel național o reprezintă numărul mare de consultații 
acordate în unitățile de primire a urgențelor, multe dintre acestea având capacitate 
limitată și fiind necorespunzător organizate. România nu dispune în prezent de spitale 
regionale de urgență, dotate cu echipamente de ultimă generație și personal adecvat, 
care să degreveze spitalele județene de cazurile cele mai complexe, acestea din urmă 
fiind deja suprasolicitate din cauza deficiențelor de dotare și personal a spitalelor 
orășenești și municipale, care redirecționează mulți pacienți către acestea.  
 
Dotarea cu echipament medical performant confirmă afirmația anterioară: în 2012, în 
România se înregistrau 9,15 computere tomograf la 100.000 locuitori, comparativ cu 
state ca Germania sau Franța, unde valoarea indicatorului este de 18,61, respectiv 
13,49 (Eurostat). Situația unităților IRM este similară: 3,83 aparate la 100.000 locuitori 
în România, 11,29 în Germania și 8,65 în Franța (Eurostat, 2012). O altă problemă o 
constituie faptul că achiziționarea de echipament medical performant nu este 
corelată cu necesitatea acestuia în respectiva unitate spitalicească, sau cu 
disponibilitatea resursei umane calificate pentru utilizarea acestuia. Totuși, cele mai 
multe unități spitalicești din România au aparatură și instrumentar medical depășit și 
insuficient pentru a asigura permanență serviciilor medicale în caz de adresabilitate 
ridicată, unele dispozitive fiind vechi de peste 20-30 de ani.  
 
Resurse umane. În ceea ce privește resursa umană, România se confruntă cu un 
deficit de medici și un adevărat exod al acestora către țările din vestul Europei, dar și 
către sectorul privat, care s-a dezvoltat în ultimii ani. Potrivit Colegiului Medicilor, cea 
mai îngrijorătoare situație se înregistrează în spitale, unde numărul medicilor a scăzut 
de la 20.648 în 2011, la 13.521, în 2014 (jumătate din necesar). Mai mult, 41% dintre 
aceștia au peste 50 de ani, iar rata de înlocuire a unui medic este una lentă – formarea 
unui specialist durează între 9 și 12 ani. În aceste condiții, multe unități spitalicești, 
dar și stații / substații de ambulanță, mai ales din orașele mici, se află în imposibilitatea 
de a asigura gărzi cu medici specialiști, personalul existent fiind suprasolicitat.  
 
România reprezintă în momentul de față cel mai mare exportator de medici din 
Europa. Medicii români reprezintă, în prezent, cea mai numeroasă comunitate de 
medici străini care profesează în Germania (3.454 medici români înregistrați în 2013 
la Bundesärzteskammer) și cea mai mare comunitate de medici străini cu o diplomă 
obținută într-un stat membru al Uniunii Europene, în Franța (3.461 medici români 
înregistrați în 2014 la Conseil National de l’Ordre des Médecins). În Marea Britanie 
figurau 2.315 medici români în 2014 (General Medical Council). Per total, peste 10.000 
de medici români sunt înregistrați în principalele destinații europene, cărora li se 
adaugă câteva mii în Statele Unite ale Americii. Decizia medicului de a emigra are la 
bază un cumul de factori: condițiile de muncă din spitale, echipamentul medical, 
nivelul salariului din sectorul medical, oportunitățile de dezvoltare a carierei și de 
specializare în domeniul medical, respectul pentru profesia de medic (Boncea, 2015, 
Teodorescu et al., 2012, în Astărăstoae et al., 2014). 
 
România se poziționează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește 
numărul de personal medical (medici, asistenți etc.) la 100.000 locuitori (248,4 la 
100.000 locuitori, față de media UE, 346,62) și pe o poziție fruntașă în ceea ce privește 
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numărul de absolvenți de medicină (13,93 la 100.000 locuitori, față de 11,8, media 
EU, European Health for All Database, 2013). An de an, România produce absolvenți 
pentru export. Mai mult, România înregistrează mari deficite pe specialități (de 
exemplu, A.T.I, România având un efectiv de 586 de specialiști, față de un necesar de 
1.610, conform Colegiului Medicilor din România). Paradoxal, tinerii medici specialiști 
se confruntă cu situația șomajului din diferite motive, precum blocarea posturilor din 
sectorul public.  
 
Prevenție și educație pentru sănătate. Principalele cauze ale mortalității în România 
sunt bolile cardiovasculare, tumorile, bolile aparatului digestiv și cele ale aparatului 
respirator. România se poziționează pe locul doi în UE în ceea ce privește mortalitatea 
cauzată de boli cardiovasculare (fiind depășită doar de Bulgaria) și primul loc în ceea 
ce privește mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin (European Health for All 
Database). Rata mortalității infantile are o valoare triplă față de media EU: 10,1 la 
1.000 născuți vii, față de 3,83, media EU (Banca Mondială, 2014). 
 
Cele mai multe dintre aceste afecțiuni sunt cauzate de factori asociați stilului de viață 
(consum de alcool, tutun, alimentație nesănătoasă) și pot fi prevenite printr-un stil de 
viața sănătos, informare și educare, imunizare (programul național de imunizări). În 
acest context, este esențială implementarea unor programe naționale de screening 
pentru afecțiunile cele mai frecvente, similare cu cele existente în alte State Membre 
ale Uniunii Europene. 
 
Educația pentru sănătate este prezentă în curriculum școlar începând cu anul 2004, 
ca materie opțională (OMEC 4496/2004). De atunci și până astăzi, doar 6% dintre elevi 
au avut acces la această disciplină. 
 

Poziționare 
O nouă paradigmă pentru sistemul de sănătate 
românesc 

În anii următori o schimbare de paradigmă este vitală pentru sustenabilitatea 
sistemului de sănătate românesc: mutarea accentului dinspre tratarea bolnavilor spre 
menținerea stării de sănătate a populației și prevenirea îmbolnăvirii lor. Pentru a 
realiza acest obiectiv, este necesară o colaborare și comunicare intersectoriale 
strânse, care să susțină proiecte naționale de prevenție și educație pentru sănătate. 
În al doilea rând, este necesară restabilirea demnității profesionale și a respectului 
populației față de medici și personalul medical, atât printr-o remunerare adecvată 
(corelată cu performanța de echipă și individuală), cât și prin eliminarea micii și marii 
corupții din sistem. Nu în ultimul rând, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
medicale este esențială pentru a putea asigura accesul la servicii de calitate pentru 
toți cetățenii români. 
 

Soluții Politici publice și reforme instituționale 

Soluția 1 

Cadrul de performanță și managementul datelor 

 Dezvoltarea unui cadru de performanță bazat pe 
indicatori, date reale (de exemplu, date 
epidemiologice, costuri ale serviciilor medicale etc.) și 
o metodologie uniformă de colectare și analiză a 
datelor. 
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 Crearea unui cadru legislativ ce încurajează 
raportarea corectă a datelor colectate și crearea unei 
infrastructuri eficiente pentru managementul datelor 
(personal instruit adițional, nu de către cel medical). 
 

Soluția 2 

Resursele financiare 

 Stimularea adminstrării eficiente, pe criterii de 
performanță a bugetului FNUASS; separarea contului 
CASS de contul bugetului de stat. 

 Decontarea din bugetul FNUASS a TVA-ului pentru 
achizițiile de aparatură și produse medicale de către 
spitale și unitățile medicale. 

 

Soluția 3 

Resursele umane 

 Profesionalizarea managementului sanitar prin: 
o depolitizarea numirilor în funcții de 

conducere, mai ales în unitățile spitalicești  
o extinderea și îmbunătățirea programelor de 

master în management sanitar la standarde 
europene   

o identificarea / dezvoltarea de leadership în 
sănătatea publică 

 Crearea unui nou sistem de motivare a personalului 
medical, pornind de la redefinirea statutului medicilor 
și asistenților medicali (astfel încât aceștia să nu mai 
fie asimilați bugetarilor)  

 Redefinirea grilei de salarizare a personalului medical 
pe criterii clare de performanță  

Soluția 4 

Infrastructura 

 Redefinirea statutului unităților sanitare, cu 
încurajarea apariției unor mecanisme flexibile de 
finanțare sustenabilă (astfel încât unitățile sanitare să 
poată avea acces la forme adiționale de finanțări) și a 
unui management al resurselor bazat pe criterii de 
performanță (pârghii adiționale de control pentru 
angajare de personal, achiziții).  

 Construcția de spitale regionale de urgență și 
extinderea, modernizarea și dotarea unităților de 
primire a urgențelor existente. 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților 
spitalicești și a ambulatoriilor cu echipamente și 
aparatură medicală adecvată nevoilor existente  

 Implementarea soluțiilor de telemedicină, mai ales la 

nivelul zonelor rurale izolate și dezavantajate 

Soluția 5 
Prevenția și educația pentru sănătate 

 Conștientizarea populației tinere, prin introducerea 
materiei obligatorii de educație pentru sănătate în 
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curricula de învățămant la nivel preuniversitar 
(prevenirea fumatului, educație sexuală etc.). 

 Creșterea rolului medicilor de familie și al asistenților 
generaliști în prevenție și promovarea sănătății prin 
stimularea financiară adițională a acestora (de 
exemplu, recompensarea identificării precoce a 
bolilor cronice cu impact semnificativ asupra sănătății 
publice – boli cardiovasculare, cancere, boli renale 
etc.). 

 

Coordonare și 
armonizare 

„Strategia pentru Sănătate 2014-2020” 

Documentul strategic cheie în sectorul sănătății este „Strategia pentru Sănătate 2014-
2020”. Obiectivul general al strategiei este de a facilita accesul la servicii de sănătate 
mai bune și mai sigure, în special pentru grupurile vulnerabile, și acoperă patru piloni: 
Infrastructura de sănătate; Tehnologii ale informației în sănătate – e‐Sănătate; 
Cercetare extensivă în domeniul sănătății; Servicii de sănătate publică și asistență 
medicală. Câteva din intervențiile cheie propuse în strategie includ: 

 

 Întărirea capacitaţii sistemului naţional de supraveghere a bolilor 
transmisibile prioritare, de alertare rapidă şi răspuns coordonat; 

 Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi 
prevenite prin vaccinare; 

 Asigurarea necesarului de sânge și componente sanguine în condiții de 
maximă siguranță și cost-eficiență; 

 Reducerea poverii cancerului în populaţie prin depistarea în faze incipiente de 
boală şi reducerea pe termen mediu și lung a mortalităţii specifice prin 
intervenţii de screening organizat; 

 Asigurarea unui cadru legislativ şi instituţional favorabil pentru dezvoltarea şi 
funcţionarea optimală a serviciilor de asistenţă medicală comunitară, 
intregrate funcţional  cu serviciile sociale, adresate cu prioritate populaţiilor 
vulnerabile din mediul rural, pacienţilor ce necesită servicii de îngrijiri la 
domiciliu, persoanelor cu dizabilităţi etc.; 

 Asigurarea continuităţii îngrijirilor din asistenţa medicală primară şi 
integrarea cu serviciile de sănătate  comunitare şi cu asistenţa ambulatorie de 
specialitate (remodelarea pachetului de servicii de asistență medicală 
primară, cu creşterea ponderii serviciilor de prevenție primară, secundară şi 
terţiară pentru adulţi si copii, mecanisme de plată bazate pe criterii de 
performanță); 

 Consolidarea serviciilor clinice ambulatorii, cu creşterea ponderii afecţiunilor 
rezolvate în ambulatorul de specialitate şi reducerea numărului de cazuri de 
spitalizare continuă: 

- Dezvoltarea reţelei de ambulatorii de specialitate (asistenţă ambulatorie 
de specialitate, specialităţi paraclinice, servicii de imagistică, laborator, 
explorări funcţionale); 
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- Creşterea capacităţii personalului medical de a furniza servicii ambulatorii 
de specialitate în regim integrat cu celelalte niveluri de îngrijiri şi în 
conformitate cu ghidurile de practică, protocoalele clinice şi procedurile de  
„parcurs terapeutic” pentru primele 20 cele mai frecvente patologii. 

 Creşterea accesului la servicii de calitate de reabilitare, recuperare, paliaţie şi 
de îngrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire 
a populaţiei şi profilului epidemiologic de morbiditate; 

 Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în 
sănătate: 

- Dezvoltarea cadrului strategic şi normativ pentru optimizarea resurselor 
umane din sănătate, atât din aria serviciilor clinice, cât şi din cea a sănătății 
publice (colaborarea tuturor factorilor implicați în definirea unei strategii 
a resurselor umane din sănătate, strategie de atragere și retenție a 
medicilor și asistenților medicali, în special în zone defavorizate, sistem de 
salarizare bazat pe performanță și competitivitate); 

- Asigurarea formării unui număr adecvat de personal – cu preponderenţă 
pentru specialităţile clinice deficitare şi de sănătate publică – pentru a 
acoperi nevoile de personal în domeniile de sănătate prioritare 
(reformarea programelor de formare în rezidențiat, introducerea de noi 
specializări / calificări pentru asistenții medicali, formare medicală 
continuă, inclusiv e-formare); 

 Creşterea sustenabilă a veniturilor destinate sănătăţii (pachet suplimentar de 
servicii de sănătate, asigurări private de sănătate, cadru normativ care să 
asigure posibilitatea ieșirii spitalului din categoria instituțiilor bugetare și a 
organizării ca fundații non-profit sau entități economice, cadru normativ 
pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat în sănătate); 

 Creşterea accesului financiar la servicii de sănătate, odată cu diversificarea 
serviciilor de sănătate furnizate persoanelor / grupurilor vulnerabile, 
neasigurate (pachet minimal de servicii de sănătate, restructurarea 
programelor naționale de sănătate, campanii de informare); 

 Introducerea campaniilor de conştientizare a consumatorilor cu privire la 
siguranţa şi calitatea medicamentelor generice, la costurile reale ale 
medicamentelor şi la posibilităţile consumatorilor de a face economii în 
farmacii, prin alegerea medicamentelor generice; 

 Dezvoltarea suportului informatic necesar gestionării anumitor aspecte 
esenţiale pentru sectorul de sănătate, utile pentru o mai bună e-guvernare a 
sectorului şi eficienţă crescută în administrarea sectorului (sisteme sau 
registre speciale, de exemplu, Registru Național de Dispozitive Medicale, 
sistem integrat de management al activităților și documentelor pentru uz în 
Ministerul Sănătății și instituțiile subordonate); 

 Raționalizarea și dezvoltarea spitalelor locale, județene, de nivel regional și 
național (investiții în infrastructura spitalelor, reabilitarea în scopul creșterii 
eficienței energetice, construirea și echiparea a trei spitale regionale de 
urgență – Iași, Cluj, Craiova); 

 Continuarea modernizării infrastructurii serviciilor ambulatorii de diagnostic 
şi tratament prin reabilitare, dotare / echipare – inclusiv dezvoltarea centrelor 
de diagnostic şi tratament pentru cancer; 
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 Finalizarea extinderii infrastructurii SMURD la nivel naţional (asigurarea de 
echipaje SMURD la nivel rural pentru creşterea operativităţii și prin 
participarea autorităţilor locale şi în cooperare cu serviciile de ambulanţă); 

 

Monitorizare și 
evaluare 

Indicatori și ținte cheie – Orizont 2023 

 
Cheltuieli cu sănătatea ca pondere din PIB 

 
Sursă date: Banca Mondială 

Speranța de viață 
[Țintă 2023: Creșterea speranței de viață la 86 ani pentru femei și la 79 ani pentru bărbați] 

Sursă date: EuroStat 
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Numărul de medici la 100.000 locuitori 
[Țintă 2023: 200] 

 
Sursă date: EuroStat 
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Cele 60 de soluții prioritare prezentate mai sus reprezintă punctul de vedere a 
aproximativ 400 de experți din România. Această listă de propuneri nu este 
exhaustivă. În același timp însă, apar o serie de teme recurente ce pot sugera 
necesitatea unor priorități naționale umbrelă – genul de priorități ce în mod normal 
ar trebui trasate de Cabinetul Primului Ministru. 
 
În cele ce urmează, vom sintetiza analiza din secțiunile anterioare și vom lista cinci 
priorități mari pe politici publice și 5 priorități mari pe reforme instituționale. 
 

 PRIORITĂȚI POLITICI PUBLICE 

Prioritatea 1 

Reforma sistemului educațional 
Un sistem educațional deficitar are efecte negative, directe și 
indirecte, asupra fiecărui alt sector. Dacă sistemul educațional nu 
funcționează, nici economia nu are perspective de dezvoltare și în 
același timp există o incidență mai mare a problemelor societale. 
 
Reforma sistemului educațional trebuie să înceapă de jos în sus și ar 
trebui să includă cel puțin următoarele etape: 

 O atenție sporită educației antepreșcolare și preșcolare (inclusiv 
prin investiții în infrastructura de profil), mai ales pentru copiii din 
comunitățile rurale izolate și din comunitățile marginalizate 
urbane și rurale. Copiii fără acces la educație pre-școlară încep 
ciclul educațional formal cu un dezavantaj din start față de copiii 
cu acces la educație. 

 Formalizarea unui program educațional opțional pe timpul verii, 
deschis tuturor elevilor dornici, cu bonusuri salariale pentru 
profesorii care lucrează pe timpul verii. Astfel de programe ar 
permite multor elevi să adreseze eventuale decalaje în propria 
educație sau încurajarea unor performanțe crescute. 

 Elaborarea unor programe integrate cu focus pe elevii aflați în 
clasele  4 și 8, aceștia fiind cei mai susceptibili abandonului școlar, 
din cauza accesului dificil la un gimnaziu sau liceu. Abandonul 
școlar este întâlnit mai ales în rândul comunităților rurale izolate 
și în cazul comunităților marginalizate.  

 Formalizarea unui sistem de ranking al profesorilor. Fiecare 
profesor ar trebui să primească o notă din partea elevilor și din 
partea celorlalți profesori. Acest sistem de evaluare ar putea fi 
folosit în luarea unor decizii de promovare sau acordare de 
sporuri salariale. Întărirea activității de supervizare și control a 
activităților didactice a personalului din domeniul educațional.  

 Formalizarea unui program opțional de pregătire pentru 
bacalaureat, deschis tuturor elevilor din clasa a 12-a și cu bonusuri 
salariale pentru profesorii implicați. 

 Formalizarea programelor de ucenicie pe modelul Germaniei, 
pentru a avea o legătură mai bună între sistemul educațional și 
mediul privat. 

 Crearea unor mecanisme de dialog cu mediul privat, atât la nivel 
național, cât și la nivel local, pentru a asigura că sistemul 



176 
 

educațional românesc răspunde cerințelor pieței. Continuarea 
procesului de revizuire și adaptare a curriculei și programei 
pentru toate nivelurile de studii. 

 Formalizarea unui sistem de ranking al universităților (ranking-ul 
ar trebui făcut de către o instituție independentă și non-
partizană) pentru a asigura competiția dintre universități pentru 
studenți. Această competiție va forța și o reformă din interior a 
universităților.  

 Încurajarea reformelor organizaționale în universitățile românești 
pentru a funbcționa mai mult după principiile organizaționale ale 
universităților din Vest. 

 Alocări mai mari și predictibile pentru activități de cercetare-
dezvoltare și încurajarea centrelor de transfer tehnologic, pentru 
a asigura accesul cât mai multor inovații pe piață. 
   

Prioritatea 2 

Reforma sistemului de sănătate 
O Românie demnă și dezvoltată nu este posibilă fără un sistem de 
sănătate funcțional. Din fericire, pe măsură ce țara s-a dezvoltat, a 
crescut și speranța de viață a populației. Din nefericire, sistemul de 
sănătate românesc se confruntă cu o serie de probleme sistemice ce 
au fost inventariate în analiza sectorială. O reformă ambițioasă a 
sistemului de sănătate ar trebui să aibă în vedere următoarele 
aspecte: 

 Un focus pe activități preventive și educative. De exemplu, cauza 
principală a deceselor în România sunt bolile cardiovasculare și 
tumorile (aproximativ 80% din decese). Multe din aceste boli se 
datorează consumului exagerat de alcool și tutun, dar și unei 
alimentații necorespunzătoare. Dacă consumul de alcool și tutun 
sunt supra-taxate, nu același lucru poate fi spus despre consumul 
de alimente nesănătoase. Bineînțeles, e relativ dificil să determini 
care este un aliment sănătos și unul nesănătos, dar se poate 
începe prin supra-taxarea băuturilor răcoritoare cu un conținut 
ridicat de zaharuri. În felul acesta, se generează venituri adiționale 
pentru finanțarea sistemului medical.  

 Înlesnirea accesului la servicii medicale în zone rurale izolate și în 
zonele cu o pondere mare a populației de peste 65 ani, inclusiv 
prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, telemedicina). 

 Scăderea numărului de spitalizări prin oferirea de servicii mai 
bune pe asistență comunitară, medicină de familie și ambulatorii 
de specialitate.  

 Crearea de stimulente pentru a atrage și a păstra medicii tineri în 
sistem – lucru esențial, având în vedere migrarea masivă a 
doctorilor în străinătate. 

 Încurajarea activităților comunitare și sociale. Un studiu 
longitudinal efectuat la Universitatea Harvard (de exemplu, 
Vaillant, George. 2002. „Aging Well”. Little, Brown) indică faptul 
că speranța de viață a unui individ este strâns legată de viața 
socială a individului. Cu cât indivizii au o rețea socială mai extinsă, 
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cu atât sunt mai sănătoși. Țări precum Italia și Cipru au, de 
exemplu, o speranță de viață mai ridicată decât țări mai 
dezvoltate. 

Prioritatea 3 

O administrație mai aproape de cetățean 
O Românie democratică, dezvoltată și demnă înseamnă o Românie în 
care administrația publică este mai aproape de cetățean și răspunde 
în timp real la nevoile indivizilor, ale mediului privat și ale societății 
civile. Acest lucru se poate realiza prin: 

 O comunicare mai bună. Cu cât este mai ușor pentru un individ, o 
firmă sau un ONG să comunice o problemă administrației publice, 
cu atât va fi mai ușor de rezolvat această problemă. Ca atare, 
trebuie creat un sistem care să permită tuturor cetățenilor, 
indiferent unde se află, un acces facil la toate nivelurile 
administrative. Platforme web, precum domuleprimar.ro, ar 
trebui dublate de instrumente de comunicare off-line, mai ales 
pentru cetățenii care nu folosesc internetul în mod frecvent. 

 Ghișeul Unic și reducerea birocrației inutile (este necesară o 
analiză în toate sectoarele cu privire la ce acte sunt absolut 
necesare) pentru a reduce timpul irosit de oameni în 
interacțiunea cu administrația publică.  

 Continuarea procesului de descentralizare, pentru a aduce 
administrația mai aproape de cetățean și pentru a permite un 
acces facil al oamenilor la factorii decidenți. Descentralizarea ar 
trebui dublată de măsuri care să permită autorităților locale 
creșterea veniturilor proprii, pentru a avea resurse, programe și 
proiecte care sunt mai aproape de cetățean și care răspund mai 
bine nevoilor locale. 

 Stabilirea unor standarde de calitate și cost pentru serviciile 
publice.  
 

Prioritatea 4 

Reforma sistemului de achiziții publice 
Sistemul de achiziții publice are un efect asupra fiecărui sector al 
administrației publice și disfuncționalități ale acestui sistem se traduc 
de obicei în disfuncționalități ale sectoarelor în sine. De obicei, 
efectele negative nu se limitează la infrastructură publică construită 
cu întârziere și la un standard de calitate scăzut, ci se extind și asupra 
calității servicilor publice. Măsuri necesare includ: 

 Înlocuirea criteriului „prețul cel mai scăzut” cu un criteriu preț-
calitate. În felul acesta se încurajează investiții de calitate care pe 
termen lung au un și un cost mai scăzut (investițiile de proastă 
calitate, făcute de multe ori la un cost inițial scăzut presupun, de 
obicei, costuri de operare și mentenanță mai mari pe durata de 
viață a investiției). Criteriul „prețul cel mai scăzut” are, de 
asemenea, un efect negativ asupra contractelor de asistență 
tehnică și a contractelor de livrare a servicilor publice.  

 Cadrul legislativ simplificat și adus mai aproape de autoritățile 
contractante. Ca atare, trebuie făcută tranziția de la o supra-
legiferare la un focus pe sprijin al autorităților contractante prin 
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elaborarea unor forme standard de contract pentru achiziții tip și 
elaborarea unor ghiduri de bune practici pentru achizițiile mai 
complexe. 

 Un sistem mai eficient și mai rapid de rezolvare a contestațiilor. 
Ar trebui introduse măsuri punitive pentru „contestatari de 
profesie” și elaborarea unor mecanisme de soluționare mai 
rapidă a contestațiilor. De asemenea, ar fi utilă crearea unor 
complete specializate pe problema achizițiilor publice în cadrul 
tribunalelor și al curților de apel, pentru reducerea termenelor de 
judecată. 

 

Prioritatea 5 

Bugetarea pe program 
Bugetarea pe program ar permite întregii administrații publice să 
funcționeze într-un mod mult mai eficient. Există puține investiții 
publice sau reforme ale sistemului public care să se poată înfăptui 
într-un an calendaristic. Aceasta afectează negativ succesul acestor 
investiții și reforme. De exemplu, investițiile publice făcute prin 
intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală (cel mai mare 
program de investiții în infrastructură publică de la bugetul de stat) 
sunt în medie de trei ori mai mici decât investiții similare făcute prin 
intermediul programelor cu finanțare europeană (unde bugetarea se 
face pe program).  
 
Din multe puncte de vedere s-ar putea spune că bugetarea pe 
program este critică pentru reformarea întregii administrații publice 
din România. 

 
 
 
 

PRIORITĂȚI REFORME INSTITUȚIONALE 

Prioritatea 1 

Unități de management program/proiect 
Performanța slabă pe absorbția de fonduri europene se datorează și 
capacității scăzute a beneficiarilor acestor fonduri pe managementul 
de program / proiect. Principiul este simplu: pentru a absorbi bani, 
trebuie să cheltui bani. Fără echipe de management program / proiect 
suficient de mari (cel puțin un manager de proiect la 10 milioane de 
euro gestionați) și cu expertiza potrivită, nu se poate face 
performanță pe fonduri europene. Alocarea financiară pentru 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 arată că această 
lecție nu a fost bine înțeleasă încă.  
 
Având în vedere granturile UE substanțiale, disponibile pe perioada 
de programare 2014-2020, bugete adecvate trebuie să fie alocate 
pentru managementul tuturor programelor operaționale. Mai mult, 
salariile celor care se ocupă de implementarea proiectelor europene 
trebuie să fie, de asemenea, eligibile pentru finanțare europeană.  
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Rata totală de absorbție a fondurilor europene pe perioada de 
programare 2007-2013 este de circa 75-80%. Din cei 20% neabsorbiți 
(aproximativ 4 miliarde de euro), o parte ar fi putut fi folosiți în 
finanțarea unor echipe de management program / proiect adecvate. 
Dacă o alocare de 5% din fonduri pentru echipele de management ar 
fi putut crește rata absorbției, investiția ar fi fost justificată din start. 
 
Există câteva opțiuni, deja testate în România, pentru elaborarea unor 
echipe de management program / proiect bune: 
 

 Echipe cu personal contractual, aflate în subordinea unei 
autorități publice. Aceste echipe pot suplimenta salariile 
individuale muncind pe alte proiecte, peste programul de muncă 
normal. 

 Concesionarea unor sarcini bine definite (de exemplu, scrierea de 
proiecte și asistență cu managementul de proiect) unor firme 
private, prin intermediul unor contracte pe mai mulți ani, cu 
posibilitatea de reînnoire a contractului. 

 Contractarea unor servicii punctuale, precum elaborarea 
aplicației pentru finanțare europeană, managementul de proiect, 
sau dirigenția de șantier. 

 

Prioritatea 2 

Asigurarea unui standard de calitate înalt pentru servicii cheie ale 
administrației publice 
Mai multe servicii cheie ale administrației publice nu reușesc să atragă 
expertiza necesară pentru livrarea acestor servicii la standarde înalte. 
De exemplu, majoritatea autorităților locale și consiliilor județene nu 
pot să atragă arhitecți șefi buni, ingineri, specialiști pe scrierea de 
proiecte, specialiști pe finanțe, avocați. O parte din aceste servicii pot 
fi obținute prin contractarea de expertiză din mediul privat. Această 
opțiune ar trebui folosită de câte ori este necesar. Sunt însă servicii 
care nu pot fi contractate unor terți. De exemplu, atribuțiile unui 
arhitect șef nu pot fi delegate unei firme private, deși planurile 
urbanistice generale sunt de cele mai multe ori elaborate de mediul 
privat. Ca atare, pentru a asigura realizarea atribuțiilor unui arhitect 
șef la standarde înalte, ar trebui ca salariile pentru acești experți din 
administrația publică să se ridice la nivelul salariilor oferite în mediul 
privat. Altfel, funcții cheie ale administrației publice riscă să fie 
perpetuu livrate la standarde joase. 
 
În același timp, localitățile mai mici ar putea să formeze asociații de 
dezvoltare intercomunitară și să angajeze în comun specialiști pe 
poziții cheie. De exemplu, mai multe comune pot angaja un specialist 
pe urbanism care să ajute cu probleme concrete de dezvoltare. 
 

Prioritatea 3 
Introducerea de standarde și ghiduri pentru o eficiență mai mare a 
administrației publice 
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Este nevoie de întocmirea unui sistem cu reguli clare și mecanisme 
construite pentru a-i ajuta pe angajații din sistem să ducă la bun sfârșit 
sarcinile de lucru – în special sarcinile repetitive. De exemplu, 
primăriile rurale pot folosi standarde de cost ale MDRAP, atunci când 
pregătesc proiecte pentru modernizarea unui drum comunal. Lipsește 
însă un ghid de bune practici pentru elaborarea unui caiet de sarcini 
privind asistența tehnică pe elaborarea unui studiu de fezabilitate sau 
a unui proiect tehnic. La fel, lipsește un ghid privind elemente cheie 
necesare elaborării unui contract de construcție care să apere 
interesele administrației și ale cetățenilor. În mod similar, primăriile 
orașelor din România nu au la dispoziție un ghid de bune practici 
pentru reabilitarea spațiilor publice sau modernizarea infrastructurii 
de transport. Ca atare, ele copiază de cele mai multe ori ceea ce au 
făcut alții. 
 
Atunci când există standarde și ghiduri pentru probleme cheie, 
angajații din administrația publică pot găsi ușor răspuns la probleme 
recurente. Asemenea standarde și ghiduri stau la fundamentul 
eficienței administrațiilor publice vestice. Ele sunt eligibile pentru 
finanțare europeană (mai ales pe POCA 2014-2020) și ar trebui 
elaborate în toate sectoarele cheie ale administrației, în funcție de 
nevoi. 
 

Prioritatea 4 

Indicatori de performanță clari pe toate domeniile 
E nevoie de o înțelegere clară a ceea ce trebuie realizat într-un anumit 
domeniu, altfel nu poate exista o administrație publică eficientă. Ca 
atare, indicatori clari de performanță sunt necesari în toate domeniile 
mari.  
 
Cancelarii primului ministru ar trebui să definească o serie de 
priorități clare pentru Guvern, care vor fi urmărite de-a lungul unui 
mandat electoral de către cetățeni. În jurul acestor priorități ar trebui 
să se formeze un consens politic și ar trebui setate ținte clare și 
măsurabile. Prioritățile discutate în această secțiune se înscriu în 
această logică. 
 

Prioritatea 5 

Unități de generare / atragere de oportunități 
Esența dezvoltării unei țări sunt oportunitățile pe care acea țară le 
oferă (locuri de muncă, educație de calitate, servicii medicale 
specializate, cultură). Când aceste oportunități nu sunt oferite, 
oamenii tind să se mute acolo unde le pot accesa. Cel mai des, oamenii 
migrează pentru a avea acces la locuri de muncă mai bune. 
 
Pentru a tempera fenomenul masiv de migrație, autoritățile publice 
din România ar putea crea unități de generare / atragere a 
investițiilor. Aceste unități ar trebui create în primul rând la nivel local, 
pentru că toate investițile sunt făcute la nivel local (necesitând forță 
de muncă calificată, parcele de pământ sau spații de birouri adecvate 
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și infrastructură conectivă). De asemenea, autoritățile locale își 
cunosc mai bine avantajele comparative și pot estima mai bine ce fel 
de investiții pot aduce valoare adaugată la nivel local, fără a perturba 
într-un mod negativ ecosistemul socio-economic existent. 
 
La nivel național, trebuie creată o unitate care să fie în permanentă 
discuție cu mediul privat, pentru a determina cum poate să răspundă 
cât mai bine cerințelor sale. De asemenea, o asemenea unitate poate 
promova România ca o țintă de investiții pe domenii cheie. 
 

 


