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Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate 
 

Propunere de politică publică alternativă  

cu privire la  

Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 

 

Având în vedere: 

 

• Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
http://dpiis.gov.ro/new_dpiis/wp-content/uploads/2014/06/03.Legea52-2003.pdf 

• Prevederile art. 15 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28561 

• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;  
https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și e), respectiv art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1) 

lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
https://edirect.e-guvernare.ro/Uploads/Legi/11683/Legea%20215%20din%202001%20actualizata.pdf 

• Prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative; 
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_24_2000_normele_tehnica_legislativa_elaborarea_actelor_normative_republicata_20

10.php  

http://dpiis.gov.ro/new_dpiis/wp-content/uploads/2014/06/03.Legea52-2003.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28561
https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale
https://edirect.e-guvernare.ro/Uploads/Legi/11683/Legea%20215%20din%202001%20actualizata.pdf
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_24_2000_normele_tehnica_legislativa_elaborarea_actelor_normative_republicata_2010.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_24_2000_normele_tehnica_legislativa_elaborarea_actelor_normative_republicata_2010.php
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și în conformitate cu: 

 
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 523/2016 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi 
evaluare a politicilor publice la nivel central 

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 561/2009 
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 
avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 
precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării 

 HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1807 din 13.12.2006 
pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare 
strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central 

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1361 din 27.09.2006 
privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse 
aprobării Guvernului 

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.623 din 23.12.2003 
privind înfiinţarea Consiliului Superior pentru Reforma Administraţiei Publice, Coordonarea Politicilor 
Publice şi Ajustare Structurală 

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 157 din 3.03.2005 
pentru organizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului 

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 775 din 14.07.2005 
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a 
politicilor publice la nivel central 

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 750 din 14.07.2005 
privind constituirea consiliilor interministeriale permanente. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Planificarea strategică este un proces continuu, utilizat de comunitățile locale și centrale, pentru problemele existente și pentru  

necesitățile de dezvoltare economică a comunității locale sau naționale. Ca importanță, planificarea strategică oferă un cadru care 

unește o serie de proiecte mai mici sau mai mari actuale cu interesele viitoare, pentru a realiza scopuri și obiective economice și 

sociale cu impact semnificativ teritorial și pe termen lung. Ajută comunităţile să direcţioneze dezvoltarea economică și socială 

spre realizarea unor obiective realiste. Procesul planificării strategice vine în ajutorul comunităţilor locale pentru gestionarea mai 

bună a acestor probleme și priorități. 

 
Orice comunitate urbană sau rurală modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte 

dezvoltarea sa viitoare. Principiile care stau la baza procesului de planificare strategică sunt de regulă: implicarea comunităţii, 

transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. Pentru stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare sunt 

consultaţi toţi factorii interesaţi de la nivelul municipiului/ județului. 

 

Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi lung, presupunând o viziune de dezvoltare 

realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei diagnostic și a analizei SWOT. Strategia 

implică principiile dezvoltării durabile a unui teritoriu, finalizând cerinţele actuale și oferind generaţiilor viitoare posibilitatea 

realizării propriilor obiective de dezvoltare. 

 

Strategia de dezvoltare locală se constituie ca un instrument modern de administrare a comunității cu ajutorul căruia Consiliul 
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local și Primăria localității sau Consiliul Județean vor fi în măsură să asigure coerență acțiunilor lor.  

 

Scopul strategiei este acela de realizare a unei abordări unitare şi multisectoriale, pentru îmbunătăţirea sistemelor locale de 

planificare şi dezvoltare, de atragere a investiţiilor, de sprijinire a mediului economic, social şi turistic, dezvoltarea resurelor 

umane, în vederea creşterii bunăstării şi calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă. 

 

Un element extrem de important în realizarea acestor strategii este consultarea populației, rezultatele acestui proces fiind extrem 

de importante pentru fundamentarea viziunii, obiectivelor și proiectelor identificate ca fiind prioritare pentru comunitate. Acest 

fundament consultativ al membrilor comunității asigură susținerea acestora în implementarea obiectivelor și planului de măsuri 

ale strategiei. 

 

De asemenea, în procesul de absorbţie a fondurilor europene şi din alte surse internaţionale, strategia de dezvoltare locală integrată 

cu documentaţiile de urbanism şi cele de planificare a bugetului local constituie baza justificării proiectelor, elementul de fond de 

la care începe să se contureze şi să se concretizeze un proiect. 

Dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților locale trebuie să fie în acord cu contextul geostrategic, instituțional, 

administrativ, economic, tehnologic, social și cultural european, iar obiectivele și prioritățile de acțiune ale acesteia trebuie 

construite în conformitate deplină cu prioritățile de dezvoltare ale Uniunii Europene și cu Strategia Națională pentru 

Competitivitate 2015-2020 pentru perioada următoare. 

 

Potrivit Capitolului 1 introductiv al Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 775/ 16 septembrie 2015: “Strategia națională pentru competitivitate izvorăște din dezideratul de a construi pe baze strategice 

un viitor mai bun pentru economia românească și pentru români în general. Prin viziunea, prioritățile și obiectivele propuse, 

acest document strategic oferă o soluție pentru dezvoltarea economică în România pe termen scurt și mediu, soluție care să 

permită depășirea obstacolului de a valorifica un potențial competitiv recunoscut pe piață, dar incomplet pus în valoare pentru 

a crea valoare adăugată și prosperitate sau ceea ce se mai numește "capcana țărilor cu venituri medii". Succesul Strategiei va 

putea fi validat dacă România se va afla în situația de a se poziționa competitiv foarte aproape de sau chiar în grupul țărilor 

avansate la orizontul 2020.” 
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PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ 

Grupurile de Inițiativă Locală pentru Economia Viitorului - mijloace de acțiune coordonată a comunităților locale pentru construirea satului / orașului / 

județului viitorului. Necesitatea menționării în viitoarea Strategie Națională pentru Competitivitate a înființării GILEV. 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

 
Asociația INACO – Inițiativa pentru competitivitate 

 

 
2. Formularea 

problemei  

 

Convingerea care stă la baza acestei propuneri de politică publică este aceea că rezolvarea problemelor existente, eliminarea lipsurilor 

și nevoilor care afectează viața socială din prezent se poate face doar prin înțelegerea și sincronizarea cu tendințele viitoare de dezvoltare 

globale. Strategiile de dezvoltare locală sunt concentrate mai ales pe răspunsul la nevoi care aparțin în mare măsură unor probleme care 

nu își vor mai avea obiectul în viitorul apropiat. Schimbarea reprezintă cea mai importantă constantă a vieții sociale, iar strategiile de 

dezvoltare locală este obligatoriu să urmărească în primul rând aceste schimbări, să intuiască și să facă previziuni capabile să rezolve 

problemele trecutului cu metodele viitorului. 

 

În egală măsură, necesitatea încurajării cetățenilor la luarea deciziilor, individual sau sub forma unor asociații organizate cu scopul 

rezolvării unor lipsuri existente în societate, se face simțită prin lipsa comunicării dintre comunitate și administrație. Asigurarea unui 

procent semnificativ al bugetului local pentru inițiativele venite din partea societății civile poate elimina această necesitate doar cu 

condiția de a exista o bună pregătire practică sub aspectul formulării de politici publice. Bugetarea participativă este un proces prin care 

cetățenii au posibilitatea să identifice și să semnalizeze neajunsurile comunității, și apoi să propună rezolvări ale acestora – prin soluții 

sub formă de proiecte. Acestea urmează să fie validate de autoritatea locală, iar apoi supuse unui proces de votare, prin care se va asigura 

reprezentativitatea rezultatelor. 

 

O altă necesitate este conectarea SDL cu Strategia Națională pentru Competitivitate (SNC). Viziunea Strategiei Naționale pentru 
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Competitivitate propune ca obiectiv general dezvoltarea unui ecosistem competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, 

centrat pe antreprenoriat, inovare și creativitate, care să pună accent pe încredere, eficiență și excelență și să plaseze România în primele 

10 economii la nivel european. Trecută fiind mai mult de jumătate din perioada angajată, o monitorizare a celor 27 de obiective din 

strategie realizată de INACO nu arată însă deloc bine prin ochiul rece al rezultatelor. 

 

Un singur obiectiv este realizat: infrastructura digitală. 6 obiective sunt parțial realizate. 20 obiective sunt nerealizate / cu regresie 

semnificativă. Procentual, așadar, SNC 2015-2020 este până acum 4% realizată, 22% parțial realizată și 74% nerealizată. 

Problema centrală abordată se referă la gradul redus de competitivitate al administrațiilor publice locale și al partenerilor locali de a 

formula și promova alternative la Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020, lipsindu-le instrumentele necesare pentru 

realizarea acestui lucru, putându-se vorbi chiar de cvasi-inexistența acestora în procesul decizional. 

Problema identificată constă în capacitatea redusă a ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula și promova propuneri alternative 

la politicile publice inițiate de Guvern cu privire la competitivitatea economică, ceea ce reprezintă o provocare care afectează creșterea 

economică a României și care totodată nu permite furnizarea unor forecasturi economice locale viabile. 

 

Pe de altă parte, se constată lipsa unei legături între comunitate și administrație. Potrivit "Studiului – ancheta, privind implementarea 

Legii nr.52/2003, modificată în 2013 – privind transparența decizională a autorităților publice din România" realizat de către Academia 

de Advocacy în 2015, la nivelul anului 2014, dintr-un număr total de 17858 acte normative adoptate, doar 2721 au fost supuse consultării 

publice reprezentând un procent de 15,2%. În conformitate cu "Cauzele structurale care stau la baza slabei capacități a administrației 

publice din România 2014", lipsa de acțiune proactivă și transparentă reprezintă o mare problemă pentru administrația publică, deoarece 

au loc foarte rar consultări substanțiale care să îmbunătățească politicile publice. 

 

Pornind de la prioritățile Strategiei Europa 2020 prezenta propunere de politică publică alternativă la Strategia Națională pentru 

Competitivitate 2014-2020, asigură pârghiile necesare în vederea implicării active și pe termen lung a ONG-urilor și a partenerilor 

sociali în scopul evaluării, monitorizării și formulării de politici publice alternative în domeniul competitivității economice.  
 

3. Denumirea 

politicii publice 

Crearea GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ LOCALĂ PENTRU ECONOMIA VIITORULUI (GILEV) în urma analizei atente 
a noilor provocări ale revoluției digitale 4.0 și 5.0 ca metodă participativă pentru îmbunătăţirea calităţii strategiilor economice 
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şi sociale ale României prin armonizarea legislaţiei din România cu legislaţia europeană și conectarea comunităților locale la 
Strategia națională pentru competitivitate 2021 - 2027. 
Domeniul: Reforma în domeniul competitivității economice 

 

4. Scop Îmbunătăţirea calităţii strategiilor economice şi sociale ale României, prin crearea – GRUPULUI DE INIȚIATIVĂ LOCALĂ 

PENTRU ECONOMIA VIITORULUI (GILEV) 

5. Obiective 

generale/obiecti

ve specifice 

Obiective generale: 
1. Dezvoltarea Grupului de inițiativă locală pentru economia viitorului (GILEV) la nivel local și a GLEV la nivelul instituțiilor centrale 

(ex: la Ministerul Sănătății – Grupul de Lucru pentru Sănătatea Viitorului, la Ministerul Agriculturii – Grupul de Lucru pentru 
Agricultura Viitorului etc.); 
 

2. Îmbunătăţirea calităţii strategiilor economice şi sociale ale României prin armonizarea legislaţiei din România cu legislaţia 
europeană; 
 

3. Eficientizarea gradului de competitivitate al administrațiilor publice locale și al partenerilor sociali de a formula și promova strategii 
de dezvoltare locală conectate la Strategia Naționala pentru Competitivitate 2021-2027. 
 

4. Creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la politicile publice dezvoltate de executivul local și central. 
 
5. Creșterea implicării societății civile în identificarea și rezolvarea problemelor comunității prin implementarea bugetării participative. 

 
Obiective specifice: 

Formularea de recomandări dirijate prin cele cinci subgrupe de lucru ale GILEV: 
 

1. Locuri de muncă și abilități viitoare – va examina tendințele, inclusiv cele demografice și tehnologice locale, care vor afecta 

locurile de muncă și cerințele viitorului și vor recomanda modalitățile de pregătire a noilor generaţii (co-prezidat de Inspectoratul 

Școlar Județean, AJOFM şi reprezentanți ai sindicatelor locale și ONG-uri). 
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2. Capacități locale corporative adaptate economiei viitorului – care să le permită utilizarea tehnologiilor noi, precum și noi modele 

de afaceri și parteneriate pentru a crea valoare (co-prezidat de președintele Consiliu Județean și președintele CCIR județean – asociații 

patronale locale reprezentative). 

 

3. Industrii și piețe cu potenţial de creștere viitoare – va lua în considerare tendințele mezoeconomice (nivel regional) și tehnologice, 

avantajele comparative locale în industriile și piețele atractive în economia viitorului. Acesta va identifica clusterele prioritare și va 

recomanda strategii de creștere ale acestora (co-prezidat de prefect și cel mai reprezentantiv patronat local). 

 

4. Viitorul conectivității – va studia modul în care județul/regiunea poate rămâne bine conectată ca un centru cheie competitiv în 

viitoarea economie europeană, luând în considerare noile tendințe ale revoluției digitale 4.0 și 5.0 (co-prezidat de specialist din 

învătământ de profil – (după caz) universitar și reprezentanți ai patronatului local din domeniul tehnologiei informațiilor, dacă este 

posibil un reprezentant al ANIS). 

 

5. Viitorul orașului şi satului românesc – identifică noi oportunități de creștere urbană și rurală prin consolidarea infrastructurii sale, 

depășirea constrângerilor resurselor și asigurarea unui mediu dinamic (co-prezidat de reprezentanți locali ai AMR-AOR şi ACOR). 

 

6. Beneficiari Beneficiari direcţi: 
- UAT-urile – beneficiind de contribuția specialiștilor din diverse domenii. 
- Reprezentanți ai ONG-urilor; 
- Reprezentanți ai partenerilor sociali (sindicate/patronate).  
- Mediul academic, universitar, educațional. 

 
Beneficiari indirecţi: 

- Persoane fizice și juridice care nu au posibilitatea să-și reprezinte interesele. 
- Guvernul României. 
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7. Variante de 

soluţionare 

(Alternative) 

Varianta 1: Crearea unei 
Agenții publice dedicate 
economiei viitorului (organism 
similar cu crearea Agenției 
Naționale pentru Egalitate de 
șanse între femei și bărbați) 

 

 

 

Impact Economic: 

Este reprezentat de costurile efective cu 

bugetul, în paralel cu un nivel necunoscut al 

beneficiilor. 

Creștere economică coordonată centralizat. 

Acțiuni și decizii formulate și proiectate de 

către specialiști pe baza datelor statistice. 

  

 

 

Impact Social:  

Existența unei instituții centralizate ar 

descuraja sau cel puțin ar îngreuna 

participarea activă a actorilor sociali la 

formularea unor inițiative la nivel local. 

 

 

Impact de Mediu:  

Nu este cazul. 

Buget: 

Potrivit Raportului de activitate al Agenției 
Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei 
și Bărbați, bugetul complet aprobat pentru anul 
2018: 
http://anes.gov.ro/wpcontent/uploads/2018/03/Bug
et-de-Venituri-si-Cheltuieli-2018-ANES-.pdf 
 
Bugetul instituției aprobat pentru anul 2018, în 
funcție de sursa de finanțare: Finanțare de la 
bugetul de stat: 3.671 mii lei, din care:  
 cheltuieli de personal - 2.787 mii lei  
 cheltuieli bunuri și servicii - 971 mii lei, din care 
cheltuieli sustenabilitate proiect FEN - 231 mii lei  

  contributii la Organisme Internaționale ( UE) – 70 
mii lei  
 Alte programe comunitare  
- Programul Justice - 335 mii lei  
- Fonduri Norvegiene - 76 mii lei  
- Fonduri Bilateralle Norvegiene - 250 mii lei 
 
Sinteză a cheltuielilor detaliată pe părți, capitole, 
subcapitole, titluri, articole, precum și alineate, 
după caz:  
 Cheltuieli de personal - 2.735 mii lei  
 Cheltuieli bunuri și servicii – 854 mii lei (din care, 
cheltuieli sustenabilitate proiect FSE 208 mii lei)  
 Contribuții la Organisme Internaționale ( UE) – 70 
mii lei  
 Cheltuieli Fonduri Norvegiene - 76 mii lei  
 Cheltuieli Programul Justice - 118 mii lei  

http://anes.gov.ro/wpcontent/uploads/2018/03/Buget-de-Venituri-si-Cheltuieli-2018-ANES-.pdf
http://anes.gov.ro/wpcontent/uploads/2018/03/Buget-de-Venituri-si-Cheltuieli-2018-ANES-.pdf
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 Cheltuieli Proiect Fonduri Bilaterale Norvegiene - 
32 mii lei 

 

Varianta 2: 

Menţinerea sistemului actual. 
 

 

 

Impact Economic: 

La distanță de doar un an din perioada 
angajată, o monitorizare a celor 27 de 
obiective din Strategia Națională pentru 
Competitivitate realizată de către think-
tank-ul INACO nu arată rezultate 
promițătoare. 
Un singur obiectiv este realizat: 
infrastructura digitală. 7 obiective sunt 
parțial realizate. 20 obiective sunt 
nerealizate/cu regresie semnificativă. 
Procentual, așadar, SNC 2015-2020 este 
până acum 4% realizată, 22% parțial 
realizată și 74% nerealizată. 

 

 

Impact Social:  

Disparitatea între orașele dezvoltate 

(megalopolis) care au beneficiat de 

investiții străine directe/multinaționale și în 

care predomină zonele rezidenţiale de nivel 

mediu și de lux şi orașele ex-industrializate, 

în care predomină ghetourile și un nivel de 

trai scăzut. 
Impactul restructurării economice, 
îndeosebi în zonele monoindustriale, a 

Buget: 

Bugetul aferent anului 2017 este de 5.916.344 lei. 

Sursa: http://www.ces.ro/newlib/PDF/Raport-de-

activitate-CES-2017.pdf?_=1 

 

Nu implică cheltuieli suplimentare, celor deja 

alocate Consiliului Economic și Social (instituție 

publică din România de interes național, tripartită, 

autonomă, constituită prin Legea 109/1997, în 

scopul realizării dialogului social la nivel național 

dintre patronat, sindicate și Guvern și a climatului 

de stabilitate și pace socială). ORDONANŢA DE 

URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 30 din 28 iunie 

2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social 

 

Domeniile de competenţă ale Consiliului 

Economic şi Social sunt:  

a) politicile economice;  

b) politicile financiare şi fiscale;  

c) relaţiile de muncă, protecţia socială şi politicile 

salariale;  

d)agricultură dezvoltare rurală şi protecţia mediului;  

http://www.ces.ro/newlib/PDF/Raport-de-activitate-CES-2017.pdf?_=1
http://www.ces.ro/newlib/PDF/Raport-de-activitate-CES-2017.pdf?_=1
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căror populaţie a fost afectată de şomaj ca 
urmare a închiderii întreprinderilor de stat 
neprofitabile a condus la segregarea 
populaţiei și exodul în masă a forței de 
muncă românești. La acest fapt au 
contribuit și lipsa industrilizării din anii ce 
au urmat și a investițiilor în infrastructură. 
Deși în toate regiunile există zone relativ 
dezvoltate, care coexistă cu cele 
subdezvoltate, aceste disparități au crescut 
în ultimii ani, fără precedent (vezi mediul 
urban și rural).  

 

Impact Mediu:  

Risipirea resurselor naturale către export ca 

materie primă și importul produselor finite 

cu valoare adăugată mare. 

Degradarea mediului și a condițiilor de trai. 

Lipsa colectării selective a deșeurilor în 

detrimentul economiei circulare. 

Creșterea frecvenței fenomenelor extreme 

și efectelor poluării asupra calității aerului 

și implicit a vieții. 

 

e) protecţia consumatorului şi concurenţă loială;  

f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi 

independente;  

g) drepturi şi libertăţi cetăţeneşti;  

h) administraţie publică şi ordine publică;  

i) politicile în domeniul sănătăţii;  

j) educaţia, cercetarea şi cultura. 

 

Consiliul Economic şi Social se poate autosesiza sau 

poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de 

organizaţiile patronale sau sindicale reprezentative 

la nivel naţional, precum şi de reprezentanţii 

societăţii civile asupra unor stări de fapt, evoluţii ori 

evenimente economico-sociale de interes naţional. 

În urma acestor sesizări, Consiliul Economic şi 

Social emite puncte de vedere şi recomandări. 
 

Varianta 3: 

Creşterea coerenţei SNC prin 

GILEV / GLEV, care vor 

Impact Economic:  

   Beneficiile obținute în urma implementării    

cu succes a Variantei de soluționare 3 vor 

Buget: 

Inițiativă cu costuri 0.00, adoptată prin H.G. de 
verificat prin modelul CES 
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impune inovarea pe cele trei 

coordonate – creştere 

economică, coeziune socială şi 

protecţia mediului, ca o politică 

publică alternativă de acțiune de 

tip bottom-up. 
 

reprezenta cca. 3 % din PIB. 

Contribuție adusă la prosperitatea 
economică - promovarea unei economii 
inovative, bogată în cunoaştere, 
competitivă şi eco-eficientă, care să asigure 
un nivel înalt de ocupare. 
Creșterea fondurilor disponibile la bugetul 
de stat. 
Creşterea alocării de fonduri pentru 
dezvoltarea sistemelor vitale ale unui stat 

puternic și sănătos – sistemul educațional, 
sistemul sanitar, infrastructură.  
Impactul aşteptat al proiectelor de 
dezvoltare rezultă fie din amplificarea 
efectelor pozitive, fie din atenuarea 
efectelor negative, fie din monitorizarea 
evoluţiei aglomerărilor teritoriale ale 
activităţilor economice pentru a dezvolta 
capabilităţi de răspuns specifice în timp 
real. 
Contribuție la obiectivele de coeziune, 
eficienţă şi durabilitate. 

 
Impact Social:  

Distribuţiile uniforme ale câştigurilor 

generate de creştere economică în cea mai 
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mare parte a teritoriului țării urmează 

tendinţa naturală de repopulare cu forță de 

muncă către aglomerările din preajma 

centrelor de activitate economică. 

Favorizarea categoriilor de persoane cu 

venit mic și mediu. 

Coeziune şi echitate socială - promovarea 

unei societăţi democratice, sănătoase, 

sigure şi coezive din punct de vedere social, 

cu respectarea drepturilor fundamentale şi 

a diversităţii culturale. 

 

Impact Mediu:  

Protecţia mediului de factorii poluanţi. 

Conservarea resurselor naturale. 

Prevenirea şi reducerea poluării mediului şi 

promovarea consumului şi a producţiei 

durabile, în scopul decuplării creşterii 

economice de impactul asupra mediului. 

 

Procesul de 

consultare 

 Instituţii consultate: 

Academia de Studii Economice 
București 

Poliția Locală Brăila 

ONG consultate: 

Asociația "Lions Club Dynamis" Timișoara 

Asociația pentru Promovarea Femeii din România 

- Timișoara 

Sindicate / Patronate: 

Sindicatul IFTE Timișoara 

Sindicatul Administrație Locală al Salariaților 

Primăriei Brăila  
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Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale - FV 

Asociația Comunelor din România 

Fundația PENTRU VOI 

Asociația Resurse Umanitare SPERANTA ARUS 

Timișoara 

ARIES / Fundația "Ioan Slavici" - Timișoara 

Asociația URBEA ECO 

Asociația pentru Dezvoltare și Inovare în Europa 

Asociația Special Friends 

Organizația "TREBUIE" 

Asociația ALEXIANA 

Asociația Națională Împotriva Corupției, 

Abuzurilor și pentru Drepturile Omului 

Asociația de consumatori Protect & Justice Neamț 

Asociația Sân Medru 

Asociația Mereu pentru Europa 

Asociația de Dezvoltare Comunitară Amărăștii de 

Jos 

Asociația FEMES ALBA CAROLINA 

Asociația Un ONG mai bun 

Asociația Happy Moms 

Zonta Club Valea Prahovei 

Asociația Down Plus București 

Asociația Touched România 

Asociația "CRAI NOU 2002" 

Sindicatul Liber al Angajaților din  PMT 

Uniunea Sindicatelor Universitare din 

Universitatea din Craiova 

Sindicatul Administrației Publice ”Forța Legii” 

CNS ALFA 

CNS Meridian 

Sindicatul Liber TROLEIBUZUL 

Blocul Național Sindical - Filiala NEAMȚ 

Camera de Comerț Călărași 

Consiliul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

Călărași 

Sindicatul EUROPOL 

Federația Publisind 

FNS Alma Mater 

Asociația Intercomunitară de Dezvoltare, Alba 

Iulia - Transport Local 

Federația Națională a Producătorilor de Produse 

Tradiționale 

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico 

- Socială Oltenia 

Uniunea Generală a Industriașilor din România 

Sindicatul Liber Solidaritatea 
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Fundația Renașterea 

Crucea Roșie 

Lions Club Călărași 

 

Fundamentarea 

alegerii 

acestora 

 

Pentru participarea la consultările publice sub forma celor 8 workshopuri tematice regionale au fost selectați acei participanți 

interesați, reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali și ai autorităților/instituțiilor publice identificate. Selecția membrilor 

grupului țintă a fost făcută pe baza interesului manifestat și în baza criteriilor de selecție. 

Cei 4 experți gestionare grup țintă au avut în vedere ca fiecare membru al grupului țintă să îndeplinească următoarele criterii de 

selecție: 

• Să fie reprezentant al unei entități, precum: 42 de reprezentani ai autorităților și instituțiilor publice (personal de conducere 

și de execuție); 32 de reprezentanți ai ONG-urilor; 16 reprezentanți ai partenerilor sociali (sindicate/patronate); iar dovada se va 

face pe bază de adeverință de angajat/recomandare/adeverință de voluntar/contract de voluntariat; 

• Să nu fi beneficiat de activități similare, finantate din fonduri europene; 

• Să își manifeste interesul și disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului (declarația de disponibilitate și de 

consimțământ); 

Pentru participarea la activitățile proiectului și la sesiunile de instruire au fost avute în vedere următoarele criterii de selecție: 

• Disponibilitatea membrilor grupului țintă; 

• Reședința/Domiciliul (să fie cât mai aproape de locațiile de derulare ale proiectului); 

• Inputul paricipanților în cadrul workshopurilor; 

Grupul țintă este format din persoane care au beneficiat în mod direct de activitățile și rezultatele vizate în cadrul proiectului. 

 

Rezultatele Datele specifice procesului de consultare au fost culese:  
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consultării  Printr-un chestionar adresat tuturor categoriilor de grup țintă interesate. Pentru a permite accesul cât mai extins la 

instrumentul de investigare propus, administrarea chestionarelor s-a realizat în cadrul activităților de implementare a 

workshop-urilor tematice regionale (vezi Anexa 1). 

 Printr-un tipizat/formular structurat al unei politici publice adresat tuturor categoriilor de grup țintă interesate. Pentru a 

permite o completare adecvată a instrumentului de investigare propus, administrarea formularelor s-a realizat în cadrul 

activităților de implementare a sesiunii de instruire specifică politicii publice (procesul de elaborare a alternativelor la 

politicile publice) și/sau bugete locale (modul de construire a bugetelor locale și importanța acestora în procesul de 

îmbunătățire a Strategiilor de Dezvoltare Locală) (Vezi Anexa 2) 

 Au fost semnate o serie de acorduri formale de susținere a propunerii de înființare a GILEV între INACO și o serie de 

instituții și organizații (vezi Anexa 3).  

Varianta de 

soluţionare 

recomandată 

Pentru dezbaterea publică este selectată Varianta 3 

Beneficii:  

- Lipsa costurilor de implementare. 

- Creșterea capacității de administrare a bugetelor locale. 

- Creșterea controlului societății civile asupra bugetelor locale prin introducerea bugetării participative. 

- Posibilitatea crescută a cetățenilor de a participa efectiv la stabilirea priorităților în cheltuirea bugetului 

local, de a formula idei și inițiative proprii pentru localitatea în care trăiesc. 

- Crește capacitatea de absorbție a Fondurilor Europene. 

- Dezvoltarea abilităţilor necesare în Economia Viitorului și sprijinirea utilizării şi achiziției expertizelor 

înalte. 

- Dezvoltarea şi consolidarea capacității întreprinderilor, astfel încât companiile noastre să fie inovatoare 

și competitive. 
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- Dezvoltarea capacității digitale și sprijinirea adoptării pe scară largă a tehnologiilor noi în toate 

sectoarele economiei. 

- Aprofundarea și diversificarea conexiunilor internaționale ale României către piețele libere și deschise. 

 

Riscuri:  

- Numărul mare de parteneri. 

- Lipsa acțiunii civice. 

- Lipsa organizațiilor non-guvernamentale active la nivelul teritoriului. 

- Dialogul precar sau deficitar dintre partenerii sociali. 

 

Grupuri vizate: (Vezi Anexa 4) 

 

Modalităţi şi termene de monitorizare/evaluare:  

Monitorizarea și evaluarea implementării variantei selectate a propunerii de politică publică va fi realizată de 

către SGG pe baza rapoartelor de monitorizare elaborate semestrial, respectiv rapoartelor de evaluare elaborate 

anual de către GILEV și GLEV. 

Indicatori de performanţă:  

- Număr de inițiative de politici publice alternative elaborate la nivel local. 

- Număr de inițiative de politici publice alternative implementate la nivel local. 

- Număr de organizații care s-au implicat în elaborarea de politici publice alternative. 

- Acoperirea completă cu recomandări și politici publice alternative a celor cinci subgrupe de lucru 

GILEV. 
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- Gradul de corelare a propunerilor locale cu SNC. 

 

 

Planul de acţiuni 
Activitate necesară  Termen de 

realizare  

Responsabil Buget  Rezultate Raport de 

monitorizare 

Raport de 

evaluare 

Formularea pachetului normativ 6 luni Guvernul 

României- SGG 

0.00 lei Crearea cadrului 

normativ 

Lunar Luna a 7-a 

Îndeplinirea procedurilor privind 

transparenţa decizională 

Cf. legii UAT – GILEV 

Ministerele - GLEV 

0.00 lei Aprobarea GILEV 

/ GLEV în 

dezbatere publică 

Dovada 

respectării 

perioadei de 

consultare 

publică 

La finalul 

procedurii de 

dezbatere 

publică 

Adoptarea actului normativ 10 luni Guvernul României, 

Prefectura, Consilii 

locale 

0.00 lei Aprobarea GILEV 

/ GLEV la nivelul 

instituției 

Lunar Luna a 11-a 

Publicarea în Monitorul Oficial Cf. legii Guvernul României 

- SGG 

0.00 lei Intrarea în vigoare 

a actului normativ 

   

 

Faţă de cele prezentate,  

a fost elaborat, prezentul proiect de Hotărâre, pe care îl supunem spre acceptare autorității publice centrale, responsabilă de domeniul competitivității 
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economice, în speță, 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE  

 

MINISTERUL ECONOMIEI 

 

 

COMISIA DE INDUSTRIE/ SERVICII A CAMEREI 

DEPUTAȚILOR 

 

SECRETAR DE STAT  

................................................................................ 

 

 

SECRETAR GENERAL  

 

.......................................................... 
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Avizat, 
Manager de proiect 

Andreea PAUL 
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Anexe 
 

Anexa 1. Interpretare chestionar grup țintă pe toate regiunile țării 

 
 

82 de beneficiari din 7 regiuni diferite ale țării în care s-au desfășurat 7 workshopuri (NV – Cluj-

Napoca; Sud-Muntenia – Călărași; București–Ilfov – București; centru – Alba-Iulia; NE – Piatra-

Neamț; SV – Craiova; SE - Brăila) au avut amabilitatea de a ne răspunde la un chestionar pentru 

a le afla părerile referitoare la Strategia Națională de Comptitivitate 2015-2020 (SNC). Singura 

regiune care nu apare este regiunea de Vest, pentru că workshopul de la Timișoara s-a desfășurat 

primul și, fiind la început, am utilizat un alt model de chestionar. 

Prima întrebare a chestionarului a fost: „Care credeți că sunt provocările cheie esențiale 

din Strategia Națională de Competitivitate?”. De departe varianta dominantă, în proporție de 

aproape 70%, a fost “Resursele umane şi educaţia (masa critică şi calitatea forţei de muncă)”, ceea 

ce demonstrează că, indiferent de regiunea din care fac parte, participanții conștietizează că nimic 

nu este posibil fără resursele umane adecvate. Următoarele variante alese au fost la egalitate: 

“Încrederea (lipsa de colaborare) între actorii de pe piaţă (operatori economici, asociații 

nonguvernamentale, autorităţi)” și “Eficienţa (utilizarea resurselor)”, ambele alese de 35 de 

beneficiari (42.68%). Acesta este top 3 preferințe. Restul variantelor au fost alese în următoarele 

procente: “Inovarea (cererea şi oferta de produse ale cercetării, masa critică de cercetători şi firme 

inovative)” – 32.92%; ”Reglementarea mediului de afaceri” – 30.48%; “Antreprenoriatul 

(demografia, structura, rezilienţa mediului de afaceri)” – 25.60%; “Creativitatea (cultura 

antreprenorială, comunitatea de inovare)” – 23.17%; “Excelenţa (sectoare prioritare şi 

competitivitate internaţională)” – 21.95%.  

Răspunsurile beneficiarilor sunt sintetizate în Graficul 1. 
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Grafic 1. Răspunsuri beneficiari întrebarea 1, „Care credeți că sunt provocările cheie esențiale din 

Strategia Națională de Competitivitate?” 

 
Sursa: Grafic realizat de autori pe baza răspunsurilor beneficiarilor 

 

A doua întrebare a chestionarului a fost: “Care credeți că sunt direcțiile prioritare ale SNC-ului?”. 

Singura variantă aleasă de mai mult de jumătate dintre beneficiari, mai exact 44 (53.65%) a fost 

”Integrarea societăţii într-un proiect coerent de dezvoltare a economiei”, ceea ce demonstrează că 

beneficiază conștientizează importanța implicării societății în procesul de dezvoltare economică. 

Restul variantelor au fost echilibrate ca număr de alageri: 31 de alegeri (37.8%) pentru 

“Restructurarea sectoarelor economice în direcţia unor poziţii competitive superioare”; 27 de 

alegeri (32.92%) pentru “Integrarea marilor jucători într-un proiect coerent de dezvoltare a 

economiei” și 24 de alegeri (29.26%) pentru “Formarea masei critice de firme competitive prin 

crearea unui mediu atractiv, transparent şi inovativ”. Răspunsurile beneficiarilor sunt sintetizate în 

graficul 2. 

 

69.51%

42.68% 42.68%

32.92% 30.48%
25.60% 23.17% 21.95%
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Grafic 2. Răspunsuri beneficiari la întrebarea 2, “Care credeți că sunt direcțiile prioritare ale SNC-

ului?” 

 
Sursa: grafic realizat de autori pe baza răspunsurilor beneficiarilor 

 

A treia întrebare a chestionarului a fost: “Care credeți că sunt trăsăturile fundamentale ale unei 

administrații publice?”. Așa cum era de așteptat, varianta dominantă a fost “Resurse umane 

profesioniste” (54 de alegeri – 65.85%), fapt ce accentuează convingerea beneficiarilor că resursa 

umană potrivită e principalul ingredient al creșterii economice. Mai mult de jumătate din alegeri 

au avut și variantele “Management financiar în interesul public” (48 de alegeri – 58.53%) și 

“Proces decizional predictibil și fundamentat” (42 de alegeri – 51.21%). Varianta “Altele” a avut 

6 alegeri (7.31%) și anume: “colaborare cu societatea civilă”, “dezvoltare durabilă”, “orientarea 

către cetățean” și “transparența”. 2 persoane au bifat varianta “Altele” fără a oferi un exemplu 

concret. Răspunsurile beneficiarilor sunt sintetizate în graficul 3. 

 

 

 

 

 

 

 

53.65%

37.80%
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29.26%
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Grafic 3. Răspunsuri beneficiari la întrebarea 3, “Care credeți că sunt trăsăturile fundamentale ale 

unei administrații publice?” 

 
Sursa: Grafic realizat de autori pe baza răspunsurilor beneficiarilor 

 

A patra întrebare a chestionarului a fost: “Care credeți că sunt sectoarele prioritare de dezvoltare 

competitivă?”. Aici 2 dintre variante s-au distațat: “Creșterea gradului de inovare și digitalizare” 

(49 de alegeri – 59.75%) și “Susținerea sectorului IMM” (47 de alegeri – 57.31%). Celelalte 2 

variante au avut mult mai puține alegeri: “Specializare inteligentă și adoptare de tehnologii 

generice esențiale (keyenablingtechnologies - KETs)” (27 de alegeri – 32.92%) și 

“Reindustrializarea” (17 alegeri – 20.73%). E posibil să fie niște concepte mai noi și beneficiarii 

să nu fie încă foarte familiarizați cu ele. Răspunsurile beneficiarilor sunt sintetizate în graficul 4. 
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Grafic 4. Răspunsuri beneficiari întrebarea 4, “Care credeți că sunt sectoarele prioritare de 

dezvoltare competitivă?” 

 
Sursa: Grafic realizat de autori pe baza răspunsurilor beneficiarilor 

 

A cincea întrebare a chestionarului a fost: “În ceea ce privește sectorul IMM-urilor, care credeți că 

sunt liniile importante de dezvoltare?”. De departe, varianta dominantă, cu 55 de alegeri (67.07%) 

a fost “Susținerea antreprenoriatului și competitivității IMM-urilor: trecerea de la etapa „Gândiți 

mai întâi la scară mică” la „Acționați mai întâi la scară mică” (“Act small first”)”, ceea ce înseamnă 

că participanții la workshop, indiferent de regiunea din care fac parte, conștientizează că nu e 

suficient să ai un plan foarte bine pus la punct, trebuie să ai și curajul de a-l pune în practică. 

Celelalte variante au primit mult mai puține răspunsuri: “Facilitarea accesului IMM-urilor pe 

piețele extracomunitare” (32 de alegeri – 39.02%), “Numirea unui corespondent pentru IMM-uri 

în fiecare regiune însărcinat să supravegheze că măsurile legislative şi programele penru IMM-uri 

integrează în mod adecvat priorităţile şi aşteptările IMM-urilor şi ale microîntreprinderilor” (25 de 

răspunsuri – 30.48%) și “Aplicarea unor teste de competitivitatea IMM-urilor de la nivel national” 

(13 alegeri – 15.85%). Neașteptat de mic numărul beneficiarilor care au optat pentru aplicarea 

testului IMM, însă este posibil să nu fie foarte familiarizați cu acest concept. Răspunsurile 

beneficiarilor sunt sintetizate în graficul 5. 
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Grafic 5. Răspunsuri beneficiari întrebarea 5, “În ceea ce privește sectorul IMM-urilor, care credeți 

că sunt liniile importante de dezvoltare?” 

 
Sursa: Grafic realizat de autori pe baza răspunsurilor beneficiarilor 

 

Ultima și cea mai importantă întrebare a chestionarului a fost: “Propuneți modalități/măsuri de 

îmbunătățire și de implementare pentru cel puțin una dintre direcțiile de acțiune prevăzute în cadrul 

Strategiei Naționale de Competitivitate 2015-2020”. Aici beneficiarii au fost foarte activi și au 

propus multe măsuri de îmbunătățire, de care reprezentanții autorităților centrale și locale ar 

trebuie să țină cont. De menționat că pentru fiecare direcție din SNC s-au propus cel puțin 2 măsuri 

de îmbunătățire: 

a)Îmbunătățirea cadrului legislativ: 

 legislație privitore la descentralizarea bugetară 

 simplificarea procedurilor, reducerea documentației solicitate 

 reducerea birocrației 

 asigurarea dezvoltării competitivității 

 legi aplicabile pe domenii de interes 

 îmbunătățirea cadrului legislatib favorabil start-up-urilor 

 Modificarea legislaţiei şi adaptarea ei necesităţilor 
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 Consultări publice, transparenţă 

 Stabilitate 

 Legi clare 

 Dezbatere reală 

 Simplificarea legislativului 

b)Îmbunătățirea nivelului de predictibilitate a deciziilor guvernului vizavi de mediul de afaceri: 

 consultare patronate, camera de comerț 

 cod fiscal nemodificabil pe termen lung 

 continuitate în realizarea politicilor la scimbarea guvernării 

 stabilitate legislativă și în ceea ce privește fiscalitatea 

 îmbunătățirea dialogului cu cetățenii 

 Susținerea investițiilor în firmele cu capital autohton 

 Evitarea modificărilor pe parcursul anului fiscal 

 Realizarea de studii de impact, respectarea legislației 

c)Îmbunătățirea gradului de transparență a autorităților și a întreprinderilor publice: 

 digitalizare, informatizare, web-site-uri adaptate pentru fiecare activitate public 

 postarea pe site-uri a informațiilor referitoare la finanțare, strategii de dezvoltare, investiții 

 comunicare activă cu societatea civică 

 acțiuni și campanii de advocacy, lobby și imagine 

 mijloace adaptate cetățenilor în funcție de educația acestora și gradul de înțelegere 

 Implicarea societății civile 

d)Reducerea nivelului de birocrație al administrației publice: 

 

 crearea de birouri unice 

 dezvoltarea de platforme online performante 

 valorizarea declarației pe propria răspundere 

 Eficientizarea procesului de lucru 

 Consultanță și consiliere 

 Simplificarea procedurilor de lucru 
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 Tehnologizare, trecerea în online 

 Depunerea online a actelor în vederea obținerii beneficiilor sociale 

e)Reducerea poverii fiscalității și parafiscalității asupra companiilor: 

 impozit unic pe norma de venit, tarifarea salariului într-un singur procent 

 centralizarea fiscalității 

 aplicarea unor reduceri procentuale pentru implicarea în societate / comunitate 

 găsirea, identificarea și aplicarea de mijloace inovative care să urmărească eficiența și 

promptitudinea 

f)Îmbunătățirea accesului la finanțare a companiilor și, în special, a IMM-urilor: 

 finanțări guvernamentale anuale 

 simplificarea accesului la finanțare 

 oferirea de granturi și stimulente 

 traininguri despre cum să fie accesate fondurile de finanțare 

 consultanță finanțată din fonduri guvernamentale 

 existența de programe de finanțare pentru IMM-uri în cadrul UAT-urilor 

 Transformarea CEC în motor de căutare, asemenea BNR 

 Traininguri 

 Implicarea factorilor de decizie 

 Înființarea unor centre de consultanță 

g)Instituționalizarea pe termen lung a unor centre de foresight industrial / tehnologic / CDI în 

regim colaborativ public-privat: 

 discuții lunare și o aplicație online 

 specializare inteligentă 

h)Parteneriat public-privat pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare: 

 legiferarea parteneriatului în sensul eficientizării acestuia 

 supervizarea deciziilor majore din administrația public de către mediul civil 

 cursuri de finanțare speciale 

i)Consolidarea și dezvoltarea clusterelor / polilor de competitivitate: 
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 facilitarea înființării de facilități fiscale 

 dezvoltarea clusterelor pentru producție autohtonă 

 înființarea de centre de competitivitate și de ajutor în dezvoltare, creativitate 

j)Resurse umane și educație – îmbunătățirea calității sistemului de educație și formare, astfel încât 

să asigure corelarea cu piața muncii: 

 ghidarea profesională a copiilor instituționalizați către meseriile necesare comunității 

locale 

 corelarea necesităților de pe piața muncii cu instruirea școlară 

 mai multe școli postliceale și mai puține instituții de studii superioare 

 Crearea de curricule care să îmbine eficient teoria și practica 

 introducerea practicii obligatorii, facilități pentru firmele care primesc elevi / studenți în 

practică 

 înființarea unui sistem care cultivă imaginația și creativitatea în gândire 

 crearea de cursuri de formare profesioniste în toate domeniile 

 Consiliere în vederea identificării interesului vocațional 

 Training permanent, formare continuă, colaborare eficientă cu universitățile 

k)Cercetare, dezvoltare și inovare – asigurarea unei finanțări publice echivalente de 1%, care să 

permită efectul de antrenare asupra cererii  de cercetare în sectorul privat: 

 prioritizare inovării, dezbateri publice 

 facilități fiscale pentru activități de CDI 

 elaborarea strategiei naționale pentru educație pe termen lung, elaborarea unei legi 

naționale pentru educație în acord cu cerințele actuale ale pieței muncii, alocarea unui 

procent apropiat de 6% din PIB pentru educație 

l)Cercetare, dezvoltare și inovare – sprijinirea IMM-urilor în vederea lansării de produse sau 

servicii inovative prin fonduri de capital de risc, granturi, proiecte colaborative: 

 reduceri, scutiri de taxe  pentru activități de CDI, scheme de sprijin, finanțare 

 asigurare în cazul în care inițiativa va eșua 

 idei și proiecte bune prin selecție în universități 

m)Creativitate – stimularea antreprenoriatului în industrii creative prin crearea de incubatoare, 
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clustere, accelaratoare și prin susținerea dezvoltării și înființării de firme în domeniul cultural și 

creativ: 

 incubatoare de afaceri, susținerea tradițiilor 

 crearea de workshopuri și oferirea de modele de la firme de succes 

 finanțarea clusterelor pe bani europeni 

n)Infrastructură rutieră – îmbunătățirea infrastructurii care leagă România de țările vecine: 

 accesarea de fonduri europene prin proiecte viabile 

 construirea de autostrăzi care să lege punctele cardinale ale țării 

o)Infrastructură digitală – îmbunătățirea infrastructurii digitale pe bandă largă: 

 îmbunătățire soft, îmbunătățire hard 

 traininguri gratuite, ore de informatică pentru cei care nu sunt foarte bine alfabetizați digital 

și tehnologic 

p)Energie – reducerea pierderilor în rețelele de distribuției a energiei electrice: 

 facilitarea micilor producători, susținerea producției de energie casnică 

 producători de energie verde 

q)Mediu – îmbunătățirea infrastructurii de apă: 

 

 servicii de canalizare pentru zona rurală 

 extinderea rețelei de apă potabilă, proiecte pentru refacerea rețelei de apă/canal 

r)Mediu – consolidarea și extinderea sistemelor de management integrat al deșeurilor, inclusiv 

recuperarea energiei din deșeuri: 

 prioritizarea colectării deșeurilor selectiv, implicare guvernamentală în centrele de 

colectare a deșeurilor 

 separarea deșeurilor de cetățeni 

s)Dezvoltarea competitivă a agriculturii și a spațiului rural: 

 subvenționarea producătorilor locali 

 finanțarea educației în domeniul agricol 

 centre de colectare produse agricole 



 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

 

 plafonarea deținerilor de terenuri agricole și finanțarea întreprinderilor agricole 

t)Creșterea coeziunii sociale și a contribuției economice ca bază a dezvoltării competitive: 

 integrarea romilor în muncă, reducerea ajutoarelor sociale 
 crearea de evenimente culturale 

 

Anexa 2. Rezultate sesiune de instruire / consultare 
 

Beneficiarii care au fost informați și consultați în privința Strategiei Naționale pentru 

Competitivitate reprezintă un număr de 47 organizații: ONG, organizații patronale sau sindicale, 

autorități publice (Tabelul 1).  

 

Reprezentanți ai ONG-

urilor 

 

Reprezentanți ai partenerilor 

sociali (sindicate/patronate) 

Reprezentanți ai 

autorităților și 

instituțiilor publice 

Asociația "Lions Club 

Dynamis" Timișoara 

Sindicatul IFTE Timișoara Poliția Locală Brăila 

 

Asociația pentru Promovarea 

Femeii din România - 

Timișoara 

Sindicatul Administrație Locală 

al Salariaților Primăriei Brăila  

AFIR - FV 

 

Fundația PENTRU VOI Sindicatul Liber al Angajaților 

din  PMT 

Asociația Comunelor 

din România  

Asociația Resurse Umanitare 

SPERANTA ARUS 

Timișoara 

Uniunea Sindicatelor 

Universitare din Universitatea 

din Craiova 

 

ARIES / Fundația "Ioan 

Slavici" - Timișoara 

Sindicatul Administrației Publice 

”Forța Legii” 

 

Asociația URBEA ECO CNS ALFA 

 

 

Asociația pentru Dezvoltare și 

Inovare în Europa 

CNS Meridian 

 

 

Asociația Special Friends Sindicatul Liber  
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TROLEIBUZUL 

Organizația "TREBUIE" Blocul Național Sindical - Filiala 

NEAMȚ 

 

Asociația ALEXIANA Camera de Comerț Călărași  

Asociația Națională Împotriva 

Corupției, Abuzurilor și pentru 

Drepturile Omului 

Consiliul Local al 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

Călărași 

 

 

Asociația de consumatori 

Protect & Justice Neamț 

Sindicatul EUROPOL 

 

 

Asociația Sân Medru Federația Publisind  

Asociația Mereu pentru 

Europa 

FNS Alma Mater 

 

 

Asociația de Dezvoltare 

Comunitară Amărăștii de Jos 

 

Asociația Intercomunitară de 

Dezvoltare, Alba Iulia - 

Transport Local 

 

Asociația FEMES ALBA 

CAROLINA 

 

Federația Națională a 

Producătorilor de Produse 

Tradiționale 

 

Asociația Un ONG mai bun 

 

Asociația de Consultanță și 

Consiliere Economico - Socială 

Oltenia 

 

Asociația Happy Moms 

 

Uniunea Generală a Industriașilor 

din România 

 

Zonta Club Valea Prahovei 

 

Sindicatul Liber Solidaritatea 

 

 

Asociația Down Plus 

București 

  

Asociația Touched România   

Asociația "CRAI NOU 2002"   

Fundația Renașterea   
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Crucea Roșie   

Lions Club Călărași   

Total: 25 ONG-uri Total: 19 parteneri sociali Total: 3 autorități 

Tabelul 1. Tabel sinoptic al organizațiilor participante la sesiunile de informare / consultare. 

 

În cadrul sesiunilor de informare / consultare, au fost formulate de către reprezentanții 

beneficiarilor o serie de politici publice (35 propuneri) care, prin intermediul GILEV, să contribuie 

la politicile publice dezvoltate de executivul central, pe următoarele subgrupe de acțiune: 

 

I. Locuri de muncă și abilități viitoare 

1. Universitatea din Craiova - Ministerul Educației Naționale: Ameliorarea condițiilor 

participative ale studenților în activități didactice. 

2. Fundația Pentru Voi: Lipsa de coerență în nomenclatorul funcțiilor din Serviciile Sociale.  

3. Fundația Pentru Voi: Proiect alternativ care să releve talentele copiilor instituționalizați, 

alături de un altul dedicat ghidării copiilor instituționalizați spre meseriile necesare pieței 

muncii locale actuale și viitoare. 

4. Fundația Pentru Voi: Prezența în școli a specialiștilor în gestionarea problemelor legate de 

dependența de droguri și instruirea cadrelor didactice în această direcție. 

5. Asociația Down Plus: Reducerea vulnerabilităților persoanelor mature cu dizabilități prin 

încadrarea în grad de handicap și acordarea de sprijin instituțional și după 18 ani 

6. Asociației Touched Romania: Reducerea vulnerabilității în societate a familiilor mono-

parentale prin sprijin financiar și social. 

7. Fundația “Renașterea”: Program alternativ pentru susținerea psiho-socială a pacienților 

oncologici și a aparținătorilor acestor. 

8. Propunerea APAH-RO Filiala Cluj - Accesul continuu la tratamente inovative pentru 

pacienții cu afecțiuni hepatice virale 

9. Asociația “Femes Alba Carolina”: Furnizarea de servicii socio-medicale unui număr cât mai 

mare de persoane cu dizabilități din orașul Alba-Iulia în vederea îmbunătățirii calității vieții 

acestora. 
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10. Asociația “Femes Alba Carolina”: Oferirea de cursuri de formare profesională adaptate 

nevoilor persoanelor cu dizabilități. 

11. Sindicatul Liber “Solidaritatea”: Susținerea angajaților în dezvoltarea carierei și 

specializarea pe domenii de activitate. 

12. Asociația “Femes Alba Carolina”: Furnizarea de servicii socio-medicale și profesionale unui 

număr cât mai mare de persoane cu dizabilități din orașul Alba-Iulia în vederea îmbunătățirii 

calității vieții acestora. 

13. ANICADO – Filiala Neamț:Creșterea gradului de sănătate la nivel local 

14. Asociația Alexiana: Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și accesul la aceste servicii 

care sunt necesare persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA  

15. Consiliul Local Brăila: Înființarea unei instituții de zi pentru persoanele vârstnice 

 

II. Capacități locale corporative adaptate economiei viitorului 

1. Asociația Lion’s Club DINAMIS: Alocarea unei cote-părți din bugetul local dedicată 

finanțării activității ONG-urilor prin competiții deschise și transparente de proiecte adaptate 

nevoilor locale. 

2. Înființarea asociațiilor de proprietari în cartiere care să sprijine dezvoltarea de propuneri și 

proiecte de jos în sus. 

3. UGIR și FNS - Alma Mater: Îmbunătățirea calității sistemului de educație și formare în 

învățământul superior – corelarea cu piața muncii. 

4. SindUT-Sindicatul Universității Tehnice Cluj-Napoca și UT-Cartel Alfa Cluj –Napoca  

Creșterea standardului desfășurării activității la locul de muncăConsiliul Local Braila 

Sustinerea ONG-ului in protocol primind initierea si alocarea unui buget echitabil. 

 

III. Industrii și piețe cu potenţial de creștere viitoare  

1. Agentia de mediu – județul Dolj: Reciclarea deșeurilor din diverse activități în județul Dolj. 

2. UAT Comuna Gottlob: Implicarea ONG-urilor în rezolvarea problemelor legate de mediu  

3. Sindicatul din Primăria Municipiului Timișoara: Cerere pentru o ofertă dezvoltată de turism 

local 

4. Sindicatul din Primăria Municipiului Timișoara: Stimularea înființării start-up-urilor la nivel 

local 
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IV. Viitorul conectivității  

1. ARIES / Fundația “Ioan Slavici” Timișoara: Platformă online pentru o participare largă la 

informare, training, colaborare, identificare probleme și soluții   

2. Primăria Dudeștii Noi: Realizarea strategiilor județene, regionale și naționale și corelarea 

acestora cu strategia locală 

3. Călărași: Unirea eforturilor locale pentru generarea unui proiect dedicat Călărașiului de 

“Smart City”, pornind de la interoperativizarea bazelor de date locale, cetățeni activi și de la un 

Călărași curat 

4. Călărași: Strategia de dezvoltare locală legată de strategia națională și europeană de dezvoltare 

a regiunii Dunării 

 

V. Viitorul orașului şi satului românesc   

1. Consiliul Judetean Dolj: Conservarea culturii românești în Valea Timocului Bulgăresc. 

2. Consiliul Local Craiova: Păstrarea / Prezervarea patrimoniului cultural. 

3. Asociația Comunelor din România: Creșterea numărului medicilor de familie în mediul 

rural. 

4. Asociația “Happy Moms”: Cursul „Antreprenor în satul meu”, care are ca obiectiv final 

un business plan, strategie și implementare cu consultanță pentru localnicii care vor să 

deschidă un business local pentru turiști. 

5. BLOCUL NATIONAL SINDICAL – FIL. Neamț: Creșterea gradului de sănătate la 

nivelul comunităților. 

6. Sindicatul Liber Troleibuzul: Transport public de calatori ecologic. 

7. Asociația de consumatori Protect & Justice Neamț: Stimularea si activarea spiritului civic în 

comunitate. 

8. Consiliul local Brăila: Lipsa sentimentului comunitar și implicarea comunității în activități 

publice. 

  

Pentru participarea la consultările publice sub forma celor 8 workshopuri tematice regionale au 

fost selectați acei participanți interesați, reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali și ai 

autorităților/instituțiilor publice identificate. Selecția membrilor grupului țintă a fost făcută pe baza 

interesului manifestat și în baza criteriilor de selecție. 
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Cei 4 experți gestionare grup țintă au avut în vedere ca fiecare membru al grupului țintă să 

îndeplinească următoarele criterii de selecție: 

• Să fie reprezentant al unei entități, precum: 42 de reprezentani ai autorităților și instituțiilor 

publice (personal de conducere și de execuție); 32 de reprezentanți ai ONG-urilor; 16 reprezentanți 

ai partenerilor sociali (sindicate/patronate); iar dovada se va face pe bază de adeverință de 

angajat/recomandare/adeverință de voluntar/contract de voluntariat; 

• Să nu fi beneficiat de activități similare, finantate din fonduri europene; 

• Să își manifeste interesul și disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului 

(declarația de disponibilitate și de consimțământ); 

 Pentru participarea la activitățile proiectului și la sesiunile de instruire au fost avute în 

vedere următoarele criterii de selecție: 

• Disponibilitatea membrilor grupului țintă; 

• Reședința/Domiciliul (să fie cât mai aproape de locațiile de derulare ale proiectului); 

• Inputul paricipanților în cadrul workshopurilor; 

 Grupul tinta este format din persoane care au beneficiat în mod direct de activitățile și 

rezultatele vizate în cadrul proiectului. 

 

 

Anexa 3. Acorduri de susținere a propunerii de înființare a Grupurilor de 

Inițiativă Locală pentru Economia Viitorului (GILEV) 
 

1) Acord semnat cu Instituția Prefectului Județul Călărași, prin reprezentant Subprefect Beștea 

Mihăiță-Constantin, încheiat cu nr. de înregistrare INACO 249/ 11 iulie 2019.  

 

2) Acord semnat cu Federația Serviciilor de Securitate, prin reprezentant Președinte Gabriel Badea, 

încheiat cu nr. de înregistrare INACO 254/ 5 august 2019. 

 

3) Acord semnat cu Instituția Prefectului Județul Giurgiu, prin reprezentant Subprefect Moțan 

Gogu, încheiat cu nr. de înregistrare INACO 258/ 21 august 2019.  

 

4) Acord semnat cu Instituția Prefectului Județul Sibiu, prin reprezentant Subprefect Marin 

Horațiu, încheiat cu nr. de înregistrare INACO 259/ 22 august 2019. 

 

5) Acord semnat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, prin reprezentant Inspector Școlar 
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General, profesor Emilian Marius Novac, încheiat cu nr. de înregistrare INACO 260/ 22 august 

2019. 

 

6) Acord semnat cu Asociația Papagena Hetmanstadt, prin reprezentant director executiv Coca 

Ștefan-Lucian, încheiat cu nr. de înregistrare INACO 261/ 22 august 2019.   

 

Mai avem în vedere semnarea altor documente de acord cu prilejul deplasărilor experților 

grupului țintă programate în următoarele locații până la încheierea proiectului - Institutia 

Prefectului București, Institutia Prefectului Ilfov, Institutia Prefectului Olt, Institutia Prefectului 

Vrancea, Institutia Prefectului Iași  

și/sau cu prilejul evenimentului de dedicat conferinței de închidere a proiectului programată 

pentru data de 27 august (spre exemplu, cu reprezentanții Confederației Sindicatelor 

Democratice din România, care și-au manifestat interesul în acest sens). 
 

Anexa 4. Analiza beneficiarilor 

Beneficiarii care au fost informați și consultați în privința Strategiei Naționale pentru 

Competitivitate reprezintă un număr de 47 organizații: ONG, organizații patronale sau sindicale, 

autorități publice (Tabelul 1).  

 

Reprezentanți ai ONG-

urilor 

 

Reprezentanți ai partenerilor 

sociali (sindicate/patronate) 

Reprezentanți ai 

autorităților și 

instituțiilor publice 

Asociația "Lions Club 

Dynamis" Timișoara 

Sindicatul IFTE Timișoara Poliția Locală Brăila 

 

Asociația pentru Promovarea 

Femeii din România - 

Timișoara 

Sindicatul Administrație Locală 

al Salariaților Primăriei Brăila  

AFIR - FV 

 

Fundația PENTRU VOI Sindicatul Liber al Angajaților 

din  PMT 

Asociația Comunelor 

din România  

Asociația Resurse Umanitare 

SPERANTA ARUS 

Timișoara 

Uniunea Sindicatelor 

Universitare din Universitatea 

din Craiova 

 

ARIES / Fundația "Ioan Sindicatul Administrației Publice  
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Slavici" - Timișoara ”Forța Legii” 

Asociația URBEA ECO CNS ALFA 

 

 

Asociația pentru Dezvoltare și 

Inovare în Europa 

CNS Meridian 

 

 

Asociația Special Friends Sindicatul Liber 

TROLEIBUZUL 

 

Organizația "TREBUIE" Blocul Național Sindical - Filiala 

NEAMȚ 

 

Asociația ALEXIANA Camera de Comerț Călărași  

Asociația Națională Împotriva 

Corupției, Abuzurilor și pentru 

Drepturile Omului 

Consiliul Local al 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

Călărași 

 

 

Asociația de consumatori 

Protect & Justice Neamț 

Sindicatul EUROPOL 

 

 

Asociația Sân Medru Federația Publisind  

Asociația Mereu pentru 

Europa 

FNS Alma Mater 

 

 

Asociația de Dezvoltare 

Comunitară Amărăștii de Jos 

 

Asociația Intercomunitară de 

Dezvoltare, Alba Iulia - 

Transport Local 

 

Asociația FEMES ALBA 

CAROLINA 

 

Federația Națională a 

Producătorilor de Produse 

Tradiționale 

 

Asociația Un ONG mai bun 

 

Asociația de Consultanță și 

Consiliere Economico - Socială 

Oltenia 

 

Asociația Happy Moms 

 

Uniunea Generală a Industriașilor 

din România 

 

Zonta Club Valea Prahovei Sindicatul Liber Solidaritatea  
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Asociația Down Plus 

București 

  

Asociația Touched România   

Asociația "CRAI NOU 2002"   

Fundația Renașterea   

Crucea Roșie   

Lions Club Călărași   

Total: 25 ONG-uri Total: 19 parteneri sociali Total: 3 autorități 

Tabelul 1. Tabel sinoptic al organizațiilor participante la sesiunile de informare / consultare. 

 

Au fost identificate 5 grupuri potențial interesate de dezvoltarea politicilor publice alternative, 

fiecare dispunând de un set specific de interese și resurse și cu capacități diferite de a mobiliza 

resursele: 

a) UAT-urile (prin reprezentanți/ conducere): 

- au obligația de a căuta și a lua cele mai adecvate măsuri pentru rezolvarea problemelor 

cu care se confruntă cetățenii; în acest scop sunt capabile să mobilizeze un mare număr 

de resurse umane, specialiști, resurse financiare, date și informații, precum și să apeleze 

la sistemele coercitive care pot sprijini realizarea dezideratelor rezultate în urma 

consultărilor publice; 

b) reprezentanți ai ONG-urilor: 

- reprezentanții organizațiilor ne-guvernamentale sunt mult mai avantajați din 

perspectivatipurilor de resurse disponibile, deținând resursă umană, acces la informații 

și capacitatea de a influența politicul; sunt direct interesați de a participa la elaborarea 

politicilor publice și a face parte din mecanismul decizional; 

c) reprezentanți ai partenerilor sociali (sindicate/ patronate): 

- patronatele și sindicatele pot mobiliza cu mare eficiență atât resurse umane cât și 

financiare în scopul realizării unor creșteri semnificative ale calității locurilor de muncă 

în paralel cu creșterea profitului; 

d) mediul academic, universitar, educațional: 

- este principalul generator al inovației, respectiv al schimbării sociale; deține cele mai 

importante resurse de cunoaștere, informații și date, specialiști, dar nu dispune de 
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resurse financiare 

e) persoanele fizice și juridice care nu au posibilitatea să își reprezinte interesele: 

- principala resursă este influența pe care o dețin asupra politicului prin mecanismul 

electoral; sunt interesați de dinamizarea cadrului economic, pentru a beneficia de mai 

multe oportunități de dezvoltare, deși puterea lor de influență este redusă; 

f) Guvernul României: 

- dispune de toate resursele necesare și are obligația legală de a le folosi în vederea și 

scopul îmbunătățirii vieții cetățenilor. 

În tabelul de mai jos au fost inserate sub forma matricei actorilor interesați evaluările referitoare 

la aceste grupuri.  

 

Actor / Grup Interesul grupului față de 

problemă 

Resursele  Capacita

te de 

mobiliza 

resursele 

Plasarea 

față de 

problemă 

UAT-urile – 
beneficiind de 
contribuția 
specialiștilor din 
diverse domenii 

Conducerea UAT are obligația 

legală de a se implica în 

rezolvarea problemelor 

cetățenilor și de a dirija și a pune 

la dispoziție cadrul legal de 

soluționare. 

Resurse 

umane. 

Resurse 

financiare. 

Date și 

informații 

actualizate. 

Coerciție. 

Mare Pozitivă 

Reprezentanți ai 
ONG-urilor 

Creșterea capacității de a 

contribui la politicile publice 

elaborate de administrațiile 

publice. 

Influență 

asupra 

politicului. 

Acces la 

informații. 

Resurse 

umane. 

Ridicată Pozitivă 

Reprezentanți ai 
partenerilor 
sociali (sindicate/ 

Creșterea reprezentării 

cetățenilor în luarea deciziilor. 

Influență 

asupra 

Ridicată 

 

Pozitivă 
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patronate) Creșterea responsabilității și 

echității sociale. Susținerea 

reprezentării mediului de afaceri 

în crearea unui cadru economic 

favorabil. 

politicului. 

Resurse 

umane. 

Coerciție. 

Resurse 

financiare. 

Mediul academic, 
universitar, 
educațional 

Dezvoltarea și susținerea 

competiției și inovației, 

generarea schimbării sociale. 

Resurse 

umane.Acces 

la informații 

și date . 

Cunoștințe. 

Redusă Pozitivă 

Persoanele fizice 
și juridice care nu 
au posibilitatea să 
își reprezinte 
interesele 

Obținerea unui cadru economic 

dinamic și inovativ. 

Apariția unor noi oportunități de 

dezvoltare. 

Influență 

asupra 

deciziilor 

politice. 

Redusă Pozitivă 

Guvernul 
României 

Are obligația legală de a se 

implica în rezolvarea 

problemelor cetățenilor și de a 

dirija și a pune la dispoziție 

cadrul legal de soluționare. 

Resurse 

umane. 

Resurse 

financiare. 

Date și 

informații 

actualizate. 

Coerciție. 

Mare Pozitivă 

Tabel 2. Matricea actorilor interesați. 

 

Imaginea generală oferită de matricea actorilor interesați este că grupurile care pot sprijini cu cel 

mai mare succes procesul de formulare și implementare a politicii publice sunt cele formate din 

reprezentanții partenerilor sociali și reprezentanții administrației publice, locale și centrale, în timp 

ce persoanele fizice sau juridice fără posibilitatea de a-și reprezenta interesele prezintă un risc, 

minor dar existent, de a împiedica adoptarea politicii publice. 

Importanța ONG-urilor este însemnată, dar nu poate fi comparabilă cu cea a celor mai puternice 

două grupuri deoarece nu dispun de resurse financiare comparabile.  
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Această  analiză  este  folosită  în  procesul  de  formulare  a  politicilor publice cu scopul de a 

identifica:  

- interesele diferitelor grupuri care ar putea beneficia sau ar putea fi afectate de o anumita 

politică publică;  

- riscurile   sau   eventuale   consecinţe   neprevăzute   care   se   potrăsfrânge asupra 

grupurilor sau pot fi provocate de acestea;  

- eventuale  roluri  pe  care  grupurile  le  pot  juca  pe  parcursul  formulării şi 

implementării unei politici. 

 


