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România,
cum vrei
să arate
viitorul tău?
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Va Urma subliniază avantajele multiple ale
îmbinării investițiilor private (străine și autohtone)
și publice împreună cu măsuri care au ca scop
stimularea digitalizării și inovării; îmbunătățirea
capacității instituționale și companiilor de stat;
protejarea capitalului uman prin facilitarea
accesului la locuri de muncă, educație și sănătate;
și transformarea mixtului energetic în direcțiile

PA

Anul acesta aducem în atenția publicului același
proiect de țară, cu o viziune pentru următorii 20
de ani actualizată cu cele mai recente evenimente
la nivel global, un țel care să alinieze potențialul
societății românești cu obiectivele europene în
materie de neutralitate climatică.
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Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a demarat în
2016 un proiect ambițios numit Va Urma care
propune un model economic ce poate conduce la
plasarea României în top 10 economii din Europa
până în anul 2040. Încă din 2016, FIC a arătat că
pentru accelerarea dezvoltării economice este
nevoie de stabilirea unor direcții principale bazate
pe demografie și capital uman, infrastructură
modernă și eficiență publică și privată.
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stabilite prin Green Deal la nivel european și
dezvoltarea infrastructurii energetice. România
va atenua disparitățile regionale și vom stimula
investițiile, producția și comerțul doar dacă facem
din aceste patru direcții o prioritate națională, pe
termen lung.
Va Urma reprezintă o oportunitate nouă pentru
cetățeni, societatea civilă, mediul de afaceri și
mediul academic să se angreneze într-un dialog
constructiv din care să rezulte un plan pe termen
lung de nivelul unui proiect de țară pentru
România, care să se intersecteze cu țintele UE și
care să fie sprijinit de toți factorii de decizie. Este
momentul oportun să transformăm dezavantajele
în avantaje: economia poate crește de încă 4,5 ori
în următoarele două decenii.
În data de 7 septembrie, FIC a lansat ediția din
2022 a Va Urma cu participarea Prim-ministrului
României, domnul Nicolae Ciucă, împreună
cu membrii ai Guvernului și Parlamentului, ai
instituțiilor internaționale și liderii din domeniul
economic.

Evenimentul a reprezentat un prim pas în setarea unor direcții de țară
care să fie agreate și susținute de autorități, instituții internaționale
reprezentative și mediul de afaceri. Dintre măsurile pe termen lung
rezultate din dezbaterile comune amintim:

1

Deﬁnirea unei strategii pe termen lung pentru atragerea
investitorilor străini în România cu accent pe sectoarele
cu valoare mare adăugată și cu avantaj competitiv
(capital uman, resurse naturale).

2

3

Îmbunătățirea securității energetice prin stimularea dezvoltării
de noi capacități de producție și implementarea de noi forme
de ajutor de stat și mecanisme de ﬁnanțare pentru întregul
lanț valoric pentru a asigura lichiditate producătorilor,
distribuitorilor, furnizorilor și consumatorilor.

4

5

Promovarea investițiilor străine în România și cele
autohtone în afara țării prin înﬁințarea unei agenții sub
coordonarea Primului ministru.

Îmbunătățirea sistemului gestionării deșeurilor (colectare,
valoriﬁcare, reciclare), în urma unei consultări extinse cu
toți actorii implicați pe ﬂux.

România sănătoasă: reproiectarea sistemului de sănătate axat
pe prevenție, acces la servicii medicale și medicamente
inovatoare (încurajarea inovației și producției în România),
ambulatoriu de specialitate, telemedicină, dosarul digital al
pacientului și dezvoltarea educației medicale adaptată la un
sistem digital accesibil pentru toți.

6

7

Recrutarea top managementului instituțiilor publice și
companiilor de stat prin procese de recrutare
transparente, asistate de recrutori specializați.

8

9

România educată pentru pregătirea forței de muncă a
viitorului (acces la învățământ, reducerea abandonului
școlar, formarea continuă, sistem educațional dual, burse
de studiu).

Creșterea predictibilității cadrului legislativ și
îmbunătățirea măsurilor de reglementare (alinierea
strategiilor din diferite sectoare și implementarea
coordonată a acestora).

Programe de alfabetizare digitală (elevi, administrație
locală și centrală, mediu privat).

10

Digitalizarea cadrului legislativ disponibil și
facilitatea interacțiunilor digitale public-privat
(ONRC, digitalizarea ANAF, REVISAL).

De asemenea, în cadrul
evenimentului au fost discutate
acele măsuri cu impact imediat
care ar duce România din prezent
mai aproape de dezvoltarea
economică:

Adoptarea și implementarea
unui cadru complet și
nebirocratic pentru tratarea
cancerului;

Facilitarea implicării
agențiilor economici
în învățământul dual și
profesional;

Simplificarea procesului
de autorizare astfel încât
să permită implementarea
proiectelor rapid și eficient;

Finalizarea și publicarea
Atlasului Economic –
platforma cu datele
necesare investițiilor noi
în regiunile țării (forță de
muncă disponibilă, număr
parcuri industriale, alți
agenți economici prezenți
în zonă);

Asigurarea stabilității pe
posturi de top management
al instituțiilor publice și
companiilor de stat, prin
asigurarea unei evaluări
obiective în funcție de KPIs;

Eficientizarea SPV pentru
reducerea evaziunii fiscale;

Adoptarea și implementarea
legislației EU cu privire la
identificarea electronică
(semnături electronice, cărți
de identitate electronice,
identificarea video etc.);

Implementarea la nivel
național a măsurilor de
eficiență energetică;

Digitalizarea administrației
publice prin implementarea
cetățeniei digitale,
interoperabilității și
cloud‑ului guvernamental;

Accelerarea procesului de
aprobare pentru aducerea
în România și angajarea
lucrătorilor din afara UE.

FIC salută implicarea tuturor participanților în dialogul pentru construirea
viitorului economic și social al României și îi invită pe toți cei interesați să
împărtășească viziunea lor pentru România 2040 prin platforma Va Urma
VAUR MA . R O

Proiectul „Va Urma” reprezintă un model de
dezvoltare economică pentru următorii 20 de ani
care include mai multe scenarii. Acesta reprezintă
o platforma pentru a construi împreună – mediile
academic, politic, de afaceri și societatea civilă direcțiile și măsurile cele mai eficiente și durabile
pentru a atinge potențialul de dezvoltare al
României. Alătură-te comunității celor care lasă
o Românie mai prosperă și mai bogată pentru
generațiile următoare și descoperă latura
interactivă a site-ului nostru care îți permite
crearea propriei viziuni pentru România ce Va
Urma:

Propunerea noastră este pentru cei care vor să
construiască, cei care au dezvoltat și inovat deja
lucruri în domeniile lor de activitate sau au idei
pe care vor să le pună în practică de astăzi, cei
care înțeleg că schimbarea are nevoie de timp
și dedicație. Este pentru cei care nu se tem de
responsabilitatea pentru societate și pentru
evoluția către țeluri înalte. Transmite-ne opinia sau
propunerile tale sau ale organizației din care faci
parte la:
VAURMA.RO/#CONTACT

VAURMA.RO/ V IZIU N E

Accesează raportul complet la următorul link:
RA P O RT VA UR MA 20 22

