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Lista Abrevierilor
AC

Autorit`]i Contractante

ADA

Ambalaje [i de[euri de ambalaje

AFM

Administra]ia Fondului pentru Mediu

ANAF

Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`

APDRP

Agen]ia de Pl`]i pentru Dezvoltare Rural` [i Pescuit

APIA

Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur`

ARB

Asocia]ia Romån` a B`ncilor

ASB

Acord Stand-by

ASSI

Agen]ia pentru Serviciile Societ`]ii Informa]ionale

BASS

Bugetul asigur`rilor sociale de stat

BERD

Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare

BVB

Bursa de Valori Bucure[ti

CE

Comisia European`

CEE

Centrul [i Estul Europei

DEEE

De[eurile de echipamente electrice [i electronice

EUR

Moneda Euro

FAM

Fondul de Administrare a Mediului

FIC

Consiliul Investitorilor Str`ini

FMI

Fondul Monetar Interna]ional

GC

Guvernan]` corporativ`

GR

Guvernul Romåniei

HG

Hot`rårea Guvernului

HTA

Evaluarea tehnologiei medicale

IMM

|ntreprinderi Mici [i Mijlocii
iii.

IT & C

Tehnologia informa]iei [i comunic`rii

ITU

Uniunea Interna]ional` pentru Telecomunica]ii

|P

|ntreprinderi Publice

MADR

Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale

ME

Ministerul Economiei

MF

Ministerul Finan]elor Publice

MMCS

Ministerul Mediului [i Schimb`rilor Climatice

MMP

Ministerul Mediului [i P`durilor

MSI

Ministerul pentru Societatea Informa]ional`

MT

Ministerul Transporturilor

OCDE

Organiza]ia pentru Cooperare [i Dezvoltare Economic`

OE

Operatori Economici

OUG

Ordonan]` de Urgen]` a Guvernului

PAC

Politica Agricol` Comun`

PIB

Produsul Intern Brut

PNDR

Programul Na]ional pentru Dezvoltare Rural`

POS Mediu

Programul Opera]ional Sectorial de mediu

pp

Puncte procentuale

PPP

Parteneriat Public-Privat

RSC

Responsabilitate Social` Corporativ`

RON

Moneda na]ional` a Romåniei (singular leu, plural lei)

SNDD

Strategia Na]ional` de Dezvoltare Durabil`

SNRSC

Strategia Na]ional` de Responsabilitate Social` Corporativ`

T1...T4

Trimestrul 1 ... Trimestrul 4

TVA

Taxa pe valoarea ad`ugat`

UE

Uniunea European`

UNESCO

Organiza]ia Na]iunilor Unite pentru Educa]ie, {tiin]` [i Cultur`

USD

Dolari SUA

Mediul macroeconomic
Introducere
Anul trecut a fost unul dificil pentru Romånia. Cre[terea real` a PIB-ului a fost de aproximativ 0,3%, cu
mult sub nivelul din 2011, cånd a crescut cu 2,2%. Diminuarea cre[terii poate fi par]ial explicat` prin
factori externi. Cererea \n sc`dere din zona Euro, cel mai mare partener comercial al Romåniei, precum [i
sc`derea brusc` a produc]iei agricole, au contribuit la declinul PIB \n T3 din 2012 fa]` de aceea[i perioad`
a lui 2011 (vezi Figura 1). Cre[terea exporturilor a avut o tendin]` negativ` pe tot parcursul anului (vezi
Figura 2), iar importurile au sc`zut [i ele fa]` de anul anterior \n cea mai mare parte a lui 2012, rezultånd un
dezechilibru comercial moderat [i un deficit de cont curent sc`zut dup` standardele regionale (4% din PIB).
Fluxurile de investi]ii str`ine directe \n Romånia au sc`zut cu 25% \n 2012, ceea ce reflect` atåt aversiunea
general` a investitorilor fa]` de riscul pie]elor emergente, cåt [i, probabil, nelini[tea accentuat` de situa]ia
politic` din ]ar` ca urmare a evenimentelor din vara anului 2012. |ntre timp, cererea intern` a r`mas sc`zut`,
\nfrånat` de \ncrederea sc`zut` a consumatorilor, nesiguran]a cu privire la cursul reformelor viitoare,
precum [i de cre[terea limitat` a creditelor.
Figura 1.

Sursa: Institutul Na]ional de Statistic`
Infla]ia a r`mas moderat` [i s-a \ncadrat \n marja B`ncii Na]ionale de 2,5 ± 1% \n prima jum`tate a anului
2012, \ns` \n ultimul timp s-a accelerat din cauza cre[terii pre]urilor la alimente [i la energie, ajungånd la
4,95% anual \n decembrie 2012 (vezi Figura 3). Acesta a fost cel mai ridicat nivel al infla]iei dup` vårful
\nregistrat \n aprilie 2011, de 8,4% anual. Dintr-o perspectiv` mai optimist`, Romånia continu` s` \nregistreze
una dintre cele mai sc`zute rate ale [omajului din ]`rile \n curs de dezvoltare din Europa. Nivelul [omajului a
sc`zut de la 7,3% din for]a de munc` la sfår[itul anului 2011 la 6,7% la sfår[itul anului 2012. Totu[i, ratele de
participare a for]ei de munc` sunt mici \n compara]ie cu majoritatea celorlalte ]`ri din Uniunea European`.
Figura 2.

Figura 3.

Sursa: Date comerciale Fondul Monetar Interna]ional; Institutul Na]ional de Statistic`
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Reac]ia pie]ei la evenimentele politice de la jum`tatea anului trecut a condus la presiuni de depreciere a
monedei na]ionale [i la cre[terea semnificativ` a pre]ului la asigur`rile contra riscului de neplat`. |ntre
jum`tatea lunii martie [i \nceputul lunii iunie, asigur`rile contra riscului de neplat` au crescut cu peste 60%,
de la 295 la 480 puncte de baz` (vezi Figura 4). Cursul de schimb raportat la EUR a atins nivelul maxim –
4,63 RON – la sfår[itul lunii iulie, leul romånesc depreciindu-se cu aproximativ 5% de la \nceputul anului [i
cu peste 13% fa]` de aprilie 2011 (Figura 4). Odat` cu \ncheierea crizei politice, riscul de neplat` a revenit la
nivelul de la \nceputul anului 2011, iar Guvernul a putut emite la sfår[itul anului 2012 [i \nceputul anului 2013
euro-obliga]iuni cu dobånzi destul de favorabile. Moneda na]ional` [i-a revenit \n a doua jum`tate a anului
2012, \ncheind anul la 4,4 RON pentru 1 EUR.
Sectorul agricol a fost grav afectat de seceta din vara anului 2012. Produc]ia total` de cereale a sc`zut cu
40% fa]` de anul anterior, fiind al doilea cel mai mare declin \nregistrat \n ultimii 25 de ani. Cel mai afectat a
fost porumbul, una din principalele culturi care se export`, produc]ia acestuia sc`zånd cu aproximativ 50%.
Produc]ia de gråu a sc`zut [i ea cu 30%. Sectorul agricol reprezint` 7% din PIB, peste 8% din totalul exporturilor [i 30% din totalul for]ei de munc` din Romånia; prin urmare, slabele rezultate din agricultur` au avut
un impact major asupra economiei.
Sectorul financiar a fost supus unor presiuni produse de \ncetinirea credit`rii, de nivelul ridicat [i \n cre[tere
al creditelor neperformante [i de rentabilitatea sc`zut`. Aproximativ 80% din activele sectorului bancar din
Romånia sunt de]inute de b`nci str`ine, iar b`ncile cu capital str`in se bazeaz` considerabil pe capitalul
b`ncilor-mam` pentru a finan]a creditarea. Unul din principalele efecte care s-au r`sfrånt asupra Romåniei
ca urmare a crizei din zona Euro a fost reducerea gradului de \ndatorare transfrontalier din sectorul
financiar. Romånia nu a fost la fel de puternic afectat` de reducerea gradului de \ndatorare ca unele din ]`rile UE,
\ns` \ncepånd cu T4 al anului 2011 s-au \nregistrat ie[iri considerabile de capital, o u[oar` redresare
\nregistråndu-se abia de curånd. Cre[terea volumului de credite a sc`zut de la aproximativ 10% \n martie
2012 (fa]` de aceea[i lun` a anului 2011) la mai pu]in de 2% la sfår[itul anului 2012 (pentru acela[i interval;
vezi Figura 5), rezultånd o cre[tere negativ` \n termeni reali.
Figura 4.

Sursa: Bloomberg.
Cre[terea nivelului de creditare a fost influen]at` negativ de aplicarea unor politici de creditare mai stricte,
care, cel pu]in par]ial, au condus la cre[terea volumului de credite neperformante (NPL-uri). NPL-urile au
crescut de la mai pu]in de 3% din totalul creditelor \n 2007 la peste 18% din totalul creditelor la sfår[itul
anului 2012. De[i pia]a NPL-urilor din Romånia este activ`, slaba concuren]` \n sector [i, drept urmare,
stabilirea ineficient` a costurilor finale au \mpiedicat eliminarea mai rapid` a creditelor neperformante
din eviden]ele contabile ale b`ncilor. Potrivit sondajului trimestrial privind creditarea \ntocmit de Banca
Na]ional` a Romåniei, multe b`nci au \n`sprit criteriile de creditare \n 2012. Majoritatea acestor b`nci a
introdus condi]ii mai aspre de creditare pentru \mprumuturile casnice, \n special ipoteci. |n consecin]`,
[i rentabilitatea b`ncilor a avut de suferit. Sistemul bancar a mers \n pierdere \ncepånd din august 2011, \n
principal din cauza costurilor nete mari cu provizioanele, precum [i profiturilor mai sc`zute din exploatare.
Potrivit datelor furnizate de banca central`, rentabilitatea activelor din sistemul bancar era la sfår[itul
anului de -0,58% \n timp ce rentabilitatea capitalului era de -5,36%.
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Figura 5.

Sursa: Banca Na]ional` a Romåniei prin intermediul serviciului
de date statistice CEIC.

Politicile puse \n practic`
Domeniul de aplicabilitate a stimulentelor fiscale [i monetare a fost limitat \n 2012. Ca parte a Acordului
Stand-By (ASB) cu FMI, Guvernul s-a angajat din 2009 \ntr-un program de ajustare fiscal` pentru aducerea
deficitului public la un nivel sustenabil, conform cerin]elor UE. Mai mult, \n urma cre[terii abrupte a deficitului fiscal \n timpul crizei din 2009, gestionarea finan]elor publice ale ]`rii a f`cut obiectul unei atente
monitoriz`ri din partea UE ca parte a procedurii privind deficitul excesiv.
Cheltuielile guvernamentale au \nregistrat u[oare cre[teri anul trecut ca urmare a major`rii cu 15% a
salariilor din sectorul public (o revenire par]ial` a t`ierilor salariale din 2010 cauzate de criz`), precum [i a
ramburs`rii c`tre pensionari a t`ierilor de pensii considerate ulterior neconstitu]ionale. Acest lucru a avut
drept urmare revizuirea bugetar` de la jum`tatea anului, care a ridicat ]inta de deficit fiscal de la valoarea
ini]ial` de 1,9% din PIB la 2,2% din PIB, cu acordul Fondului Monetar Interna]ional. Totu[i, problemele
economice din a doua jum`tate a anului au avut o influen]` mai mare decåt se anticipase asupra
finan]elor publice, perturbånd [i mai mult ritmul ajust`rilor fiscale [i eliminarea arieratelor guvernului. Dac`
folosim defini]ia dat` de autorit`]i deficitului de numerar, deficitul anual de 2,5% din PIB a dep`[it u[or ]inta
revizuit`. |n plus, Guvernul a solicitat [i a ob]inut o prelungire de trei luni a ASB, care urma s`
expire \n martie 2013, pentru a dispune de mai mult timp ca s`-[i ating` ]intele de reducere a arieratelor
administra]iilor locale [i ale companiilor controlate de stat.
|n pofida acestor derapaje, per ansamblu, rezultatele fiscale au fost cu adev`rat impresionante avånd \n
vedere c` 2012 a fost [i an electoral. Au fost evitate dep`[iri majore ale cheltuielilor. Cre[terea deficitului
general al guvernului s-a situat sub limita de 3% din PIB a UE stabilit` prin Tratatul de la Maastricht, ceea ce
reprezint` un prim pas \n \ncheierea procedurii privind deficitul excesiv pentru Romånia. Mai mult, structura datoriei publice a continuat s` se \mbun`t`]easc`, datoria pe termen lung denominat` \n leu crescånd [i
mai mult \n anul 2012.
Infla]ia, \n sc`dere \n marea parte a anului 2011 [i la \nceputul anului 2012, a oferit autorit`]ilor monetare
un r`gaz pentru relaxarea politicii monetare \n primul trimestru din 2012, banca central` reducånd rata
dobånzii de politic` monetar` pe parcursul a trei luni consecutive de la 6% la \nceputul lunii ianuarie la
5,25% \n martie. Totu[i, cre[terea ulterioar` a infla]iei, posibilitatea unor presiuni constante de cre[tere a
pre]urilor, precum [i reducerea rezervelor interna]ionale ca urmare a interven]iilor b`ncii centrale menite
s` reduc` presiunea pe cursul de schimb au limitat aria de aplicabilitate a unei relax`ri [i mai mari a politicii
monetare. Din martie 2012, banca central` a men]inut rata dobånzii de politic` monetar` neschimbat`, la
5,25% pe an.
Sc`derea gradului de \ndatorare transfrontalier a constituit unul dintre cele mai importante puncte pe
ordinea de zi a organismelor de supraveghere. Din 2009, Romånia face parte din Ini]iativa European` de
Coordonare Bancar`, cunoscut` sub numele de Ini]iativa de la Viena. Prima Ini]iativ` de la Viena a fost
considerat` un succes pentru Romånia pentru c` a asigurat lichiditatea [i buna capitalizare a sistemului
bancar pe toat` durata crizei financiare, \n parte datorit` angajamentului principalelor nou` b`nci cu capital
str`in de a-[i men]ine prezen]a \n ]ar`. Succesoarea 2.0 a Ini]iativei de la Viena ofer` o platform` pentru
discu]ii [i coordonare \ntre cele mai importante grupuri bancare care activeaz` \n regiune, organisme de
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reglementare din ]ar` [i din ]ara gazd`, precum [i organiza]ii interna]ionale pe probleme de interes comun. Acestea
includ aspecte precum prevenirea sc`derii necontrolate a gradului de \ndatorare, solu]ionarea creditelor
neperformante, promovarea pie]elor valutare locale etc. Responsabilul cu reglementarea sectorului bancar
din Romånia este unul dintre cei doi reprezentan]i ai ]`rii gazd` \n Comitetul de Supraveghere al Ini]iativei
de la Viena 2.0, care coordoneaz` activitatea practic` a Ini]iativei [i adopt` decizii strategice pentru \ntregul
forum.

Perspective [i provoc`ri viitoare
Reluarea [i sus]inerea cre[terii reprezint` principala provocare a deciden]ilor politici din Romånia. Pe
termen scurt, perspectiva este umbrit` de situa]ia din zona Euro, anul acesta a[teptåndu-se doar o redresare
limitat`. Previziunea BERD din ianuarie 2013 privind cre[terea de anul acesta a PIB-ului \n Romånia este
de 1,4%. Cu toate acestea, avånd \n vedere c` \n Romånia PIB-ul pe cap de locuitor ajustat cu coeficientul
PPP este sub 50% din media UE, poten]ialul de convergen]` al economiei romåne[ti pe termen mediu este
destul de ridicat. Dac` autorit`]ile aplic` reformele structurale necesare pentru a debloca acest poten]ial
de cre[tere, economia ar putea beneficia considerabil \n anii ce urmeaz` de pe urma a[teptatei redres`ri a
zonei euro [i a economiei globale.
Criza financiar` global` ne-a \nv`]at c` modelul de cre[tere al Romåniei anterior crizei bazat pe un influx de
capital care a finan]at consumul nu este sustenabil [i c` o strategie bazat` pe exporturi este mai adecvat`
pentru o cre[tere sustenabil` pe termen lung. Romånia, o mic` economie deschis` [i stat membru al UE,
\[i poate cre[te exporturile prin consolidarea competitivit`]ii \ntreprinderilor [i prin diversificarea bazei
exporturilor.
Mai presus de orice, Romånia trebuie s` fac` mediul de afaceri mai atractiv pentru investitori, ceea ce va
consolida concuren]a [i productivitatea prin dobåndirea de noi competen]e [i procese. |n prezent, Romånia
se situeaz` pe o pozi]ie destul de slab` comparativ cu multe alte state UE \n ceea ce prive[te majoritatea
indicatorilor mediului de afaceri [i ai competitivit`]ii. Raportul Doing Business 2013 al B`ncii Mondiale
plaseaz` Romånia pe locul 72 din 185 de ]`ri \n ceea ce prive[te u[urin]a cu care se deruleaz` afacerile.
Cu acest punctaj, Romånia se situeaz` pe antepenultimul loc \ntre statele membre UE. Se \nregistreaz`
performan]e slabe [i la indicatori care ]in de accesul de electricitate, plata impozitelor, solu]ionarea
autoriza]iilor de construc]ie [i a cazurilor de insolven]`. |n mod similar, Romånia se situeaz` pe locul al
82-lea din 144 de ]`ri \n ceea ce prive[te Indicele Competitivit`]ii Globale publicat de Forumul Economic
Mondial, plasåndu-se dup` toate ]`rile UE cu excep]ia Greciei. Tot la acest capitol, Romånia \nregistreaz`
performan]e destul de slabe [i la indicele calit`]ii infrastructurii (locul 97 la infrastructura \n ansamblu [i
locul 134 la infrastructura de transport).
Rezultatele acestor studii arat` necesitatea adopt`rii cu prioritate a unor reforme pentru consolidarea mediului de afaceri:
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-

este nevoie de investi]ii semnificative pentru \mbun`t`]irea calit`]ii infrastructurii. Dat fiind
spa]iul fiscal limitat, o folosire mai eficient` a fondurilor structurale UE [i a fondurilor de
coeziune este esen]ial` \n anii ce urmeaz`. Absorb]ia fondurilor UE a crescut, \ns` r`måne destul
de sc`zut` (11,5%). Autorit`]ile ar trebui, de asemenea, s`-[i \nt`reasc` eforturile pentru
atragerea investi]iilor private [i a know-how-ului \n proiectele majore de infrastructur`.

-

simplificarea procedurilor fiscale, continuarea reformelor existente pentru implementarea
depunerii electronice a impozitelor [i eliminarea birocraticei benzi ro[ii ar contribui
substan]ial la sprijinirea sectorului corporativ. |n plus, este nevoie de o evolu]ie mai rapid` \n
combaterea corup]iei. Conform Indicelui de Percep]ie a Corup]iei publicat de Transparency International, Romånia este considerat` una dintre cele mai corupte ]`ri din UE (situåndu-se pe locul
66 din 176 de ]`ri).

-

este nevoie de un sector financiar mai solid care s` asigure o infuzie constant` de capital pentru
o economie \n cre[tere. Printre priorit`]i se num`r` \nregistrarea de progrese \n reducerea
creditelor neperformante [i continuarea consolid`rii pie]elor locale de capital.

Buna guvernan]`
Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC
Pentru o economie precum cea a Romåniei, liniile directoare [i practicile de guvernan]` s`n`toase
trebuie privite ca o precondi]ie pentru atragerea capitalului atåt de necesar redres`rii economice sus]inute pe
termen lung [i cre[terii sustenabile. Nu se poate discuta despre guvernan]a corporativ` f`r` a lua \n considerare rela]ia acesteia cu etica \n afaceri. Pentru a rezuma corela]ia dintre aceste dou` aspecte, etica \n
afaceri poate transforma guvernan]a corporativ` \ntr-un element semnificativ, \n timp ce deficien]ele \n
principiile corporative pot conduce frecvent la reducerea nivelului standardelor etice.
Romånia, al`turi de Bulgaria, nu este numai cea mai s`rac` ]ar` din UE, ci [i unul dintre statele cel mai
ineficient guvernate. Leg`tura puternic` dintre guvernan]a corporativ` [i corup]ia sau comportamentul
imoral ne ajut` s` \n]elegem mai bine factorii determinan]i ai performan]elor economice slabe \n aceste
dou` ]`ri.
Prin urmare, strategia de cre[tere economic` ar trebui s` vizeze \n primul rånd \mbun`t`]irea
practicilor de bun` guvernan]` [i reducerea nivelului corup]iei, ca unul dintre comportamentele imorale cele
mai r`spåndite, comun atåt pentru sectorul privat, cåt [i public.
Principiile de guvernan]` corporativ` [i beneficiile lor sunt foarte pu]in cunoscute [i/sau puse \n aplicare \n
companiile controlate de stat [i \n institu]iile publice; prin urmare, autorit`]ile ar trebui s` \mbun`t`]easc`
acest cadru, precum [i s` recruteze personal cu \nalte calific`ri la conducerea acestor companii/institu]ii. |n
acela[i timp, ar trebui s` existe reglement`ri care s` separe clar rolurile statului ca factor de decizie politic`
[i \n calitate de ac]ionar majoritar, \nt`rit` de o separare administrativ` complet` a responsabilit`]ilor \n
aceste calit`]i diferite.
Deoarece dintre toate activit`]ile guvernamentale, achizi]iile publice sunt printre cele mai vulnerabile la
comportament imoral, precum frauda [i corup]ia, ar trebui s` existe o cooperare stråns` \ntre guvern [i
sectorul privat pentru a men]ine standarde ridicate de integritate, \n special \n gestionarea contractelor.
Ar trebui pus \n aplicare un sistem de stimulente juridice pentru companii, \ncurajånd astfel companiile s`
raporteze incidentele interne de corup]ie. Ar trebui puse la dispozi]ie ateliere de lucru comune de instruire
pentru organele de aplicare a legii, autorit`]ile judiciare [i reprezentan]ii companiilor, care s` acopere legile
interne existente, responsabilitatea corporativ` [i lupta \mpotriva corup]iei.
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Regimul fiscal
Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC
Cota unic` de impozitare de 16% pentru veniturile ob]inute de persoanele fizice [i juridice r`måne un aspect
al sistemului fiscal romånesc atractiv pentru investitori. De asemenea, introducerea contribu]iilor sociale
\n Codul Fiscal din anul 2011 a ad`ugat transparen]`. Cu toate acestea, sunt necesare \mbun`t`]iri cu privire la stabilitatea legisla]iei [i la procesul consultativ. Evaziunea fiscal` trebuie abordat` mai eficient prin
intermediul unor controale fiscale concentrate, axate pe contribuabili [i pe sectoare de activitate cu risc
ridicat de evaziune. Contribuabilii one[ti ar trebui ajuta]i printr-un proces accelerat de rambursare, \n special \n scopuri de TVA. Multe cereri de rambursare sunt \n prezent afectate de \ntårzieri birocratice, ceea ce
d`uneaz` economiei.
Ar trebui s` se adopte o lege a holdingurilor, \n conformitate cu legisla]ia altor state din ECE, pentru a
\ncuraja grupurile de companii s` se stabileasc` \n Romånia. Ar trebui reduse contribu]iile de asigur`ri
sociale, deoarece acestea sunt mari \n compara]ie cu beneficiile pe care le aduc [i \nseamn` o cheltuial`
semnificativ` pentru angajatori. Aceasta ar putea fi o piedic` \n atragerea de investi]ii \n Romånia. Ar
trebui extins plafonul de cinci salarii pentru a acoperi contribu]iile la fondul de s`n`tate [i [omaj. Ar trebui
clarificat` legisla]ia privind impozitarea veniturilor din cå[tigurile de pe pie]ele de capital de c`tre
fondurile de investi]ii cu sediul \n str`in`tate, precizåndu-se, de preferat \n mod explicit, c` aceste fonduri sunt
impozabile \n ]ara de origine. Inventarul [i amortizarea activelor ar trebui s` fie deductibile la calculul
impozitului pe profit, la fel ca \n majoritatea altor state membre ale UE.
Romånia are una dintre cele mai mari cote de TVA din UE, 24%, ca urmare a major`rii acesteia \n anul
2010. FIC consider` c` economia [i, prin urmare, bugetul de stat, ar beneficia dac` aceast` cot` de TVA
ar fi redus` la 19%, cum era ini]ial. Totodat`, pentru a reduce evaziunea fiscal` \n materie de TVA ar trebui
mic[orat` cota de TVA pentru alimentele de baz`, fructe [i legume. O alt` m`sur` bine-venit` legat` de TVA
ar fi reintroducerea amån`rii pl`]ii TVA pentru importurile din afara UE pån` cånd bunurile ajung la utilizatorul final. Acest lucru ar oferi beneficii semnificative fluxului de numerar pentru afaceri, [i, prin urmare,
ar \ncuraja cre[terea economic`. Nou-introdusul sistem de TVA la \ncasare, care aduce beneficii pentru
unii contribuabili, produce totu[i dificult`]i unor contribuabili neeligibili, care nu pot pretinde drepturi de
deducere privind tranzac]iile similare cu cele ale contribuabililor eligibili. Prin urmare, sistemul ar trebui s`
fie op]ional, iar contribuabilii neeligibili ar trebui s` aib` drepturi depline de deductibilitate.
Dezvoltarea sistemului de pensii private este benefic` din moment ce destinde povara sistemului de stat care
este dep`[it. Sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) trebuie protejat prin men]inerea calendarului
existent de transfer al contribu]iilor sociale c`tre fondurile de pensii private. Deductibilitatea pentru contribu]iile la pensiile private ( (Pilonul III) ar trebui majorat` la 1.000 EUR / an.
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S`n`tate
Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC
Nu putem vorbi despre afaceri prospere f`r` o comunitate s`n`toas`. Pentru a crea bun`stare, o societate
are nevoie de o bun` stare de s`n`tate. Este recunoscut faptul c` persoanele s`n`toase sunt mai active, mai
productive [i contribuie mai mult la dezvoltarea economiei [i a societ`]ii. Din p`cate, starea de s`n`tate a
popula]iei din Romånia ridic` multe semne de \ntrebare. Indicatorii de s`n`tate sunt mode[ti – Romånia se
situeaz` pe ultimul loc \n Europa \n ceea ce prive[te speran]a de via]` la na[tere, dar pe primul loc \n ceea
ce prive[te mortalitatea infantil`. Inciden]a afec]iunilor cronice are \n continuare un nivel cu mult peste
media european`.
Cauzele sunt diverse. Romånia a avut cel mai mic procent din PIB alocat pentru s`n`tate \n 2012 (4%). Mai
mult, se constat` o lips` de eficien]` \n alocarea resurselor [i o nevoie de a \nt`ri sistemele de monitorizare
a cheltuielilor din sistem. De asemenea, pacien]ii romåni au tot felul de piedici \n accesul la tratamente
moderne [i la medicamente de nou` genera]ie. Acestea au poten]ial de reducere a costurilor din sistemul de
s`n`tate prin aceea c`-I ajut` pe pacient s` se \ntoarc` mai repede la locul de munc`, reducånd atåt num`rul
zilelor de spitalizare, cåt [i efectele adverse ale zilelor de concediu medical asupra economiei.
Din cauz` migra]iei masive \n Europa de Vest a speciali[tilor \n medicin`, num`rul medicilor din Romånia a
sc`zut, \ngreunånd [i mai mult accesul la servicii de s`n`tate [i afectånd direct [i pe termen lung s`n`tatea
cet`]enilor romåni. |n plus, sistemul de s`n`tate din Romånia nu acord` suficient` aten]ie preven]iei [i
depist`rii precoce a bolilor, ceea ce ar putea avea un impact major asupra s`n`t`]ii sau asupra principalilor
factori determinan]i ai calit`]ii vie]ii.
FIC recunoa[te c` actuala situa]ie economic` dificil` a condus la constrångeri severe asupra bugetului sistemului sanitar. Cu toate acestea, pentru a fi competitiv`, Romånia va trebui s` adopte o gåndire
strategic` [i s` \[i concentreze resursele asupra sectoarelor care vor permite cre[terea durabil` pe termen
mediu [i lung. Consider`m c` sistemul sanitar ar putea fi unul dintre acele sectoare, \ns` autorit`]ile trebuie
s` fie preg`tite s` investeasc` mai mult. Am saluta, totodat`, o predictibilitate [i o claritate mai mare a
legisla]iei, dar [i o viziune pe termen lung a autorit`]ilor, punånd accent pe acele proiecte care ar avea un
efect de multiplicare pe termen mediu [i lung.
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Mediu [i durabilitate
Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC
FIC apreciaz` c`, dup` ce a transpus [i a continuat s` implementeze \n legisla]ia na]ional` aproape toate
actele normative ale UE cu privire la mediu, Guvernul Romåniei (GR) continu` s` fie activ \n discu]iile cu
privire la normele UE noi sau revizuite, pentru a se asigura c` activit`]ile economice din Romånia nu vor fi
afectate \n mod semnificativ. FIC este \ngrijorat din cauza lipsei de previzibilitate legislativ` [i consider` c`
anumite reglement`ri [i aspecte trebuie discutate, revizuite [i agreate \n avans cu reprezentan]ii sectorului
industrial [i cu autorit`]ile de mediu.
FIC apreciaz` transparen]a pe care Ministerul Mediului [i Schimb`rilor Climatice (MMSC) [i Ministerul
Economiei (ME) au demonstrat-o \n transpunerea [i planificarea implement`rii legisla]iei europene cu privire la schimb`rile climatice.
Programul Opera]ional Sectorial de Mediu (POS Mediu) este cel mai important program aprobat pentru
Romånia pentru accesarea de fonduri europene pentru proiecte de mediu [i sper`m ca rata de absorb]ie va
cre[te \n noua perioad` 2014-2020.
FIC salut` realiz`rile Fondului de Administrare a Mediului (FAM) \n ceea ce prive[te sprijinul financiar pentru proiectele de mediu. Cu toate acestea, FIC a observat c` \n ultimii ani, majoritatea proiectelor finan]ate
prin intermediul Fondului au fost legate, \n principal, de programul de re\nnoire a parcului auto (programul
rabla), sisteme de \nc`lzire a locuin]elor, energie regenerabil` [i unele proiecte de ape [i p`duri pentru
autorit`]ile locale. Societ`]ile private nu au avut ocazia s` solicite finan]are pentru sprijinirea proiectelor [i
nevoilor lor legate de mediu.
Sustenabilitatea implic` o dezvoltare economic` care s` respecte bun`starea din punct de vedere social [i
al mediului, iar Responsabilitatea Social` Corporativ` (RSC) este o modalitate \n care companiile se pot
dezvolta \n mod sustenabil [i pot sprijini comunitatea \n general. Au fost implementate cåteva ini]iative
pozitive \n Romånia \n ceea ce prive[te RSC. (i) Strategia Na]ional` de Promovare a Responsabilit`]ii Sociale 2011 – 2016, care s-a axat pe cele trei direc]ii, social`, protec]ia mediului [i cercetare [i (ii) Strategia
Na]ional` de Dezvoltare Durabil` (SNDD) a Romåniei pentru 2013-2020-2030. Cu toate acestea, GR [i-a
dezvoltat politica RSC f`r` un proces adecvat de consultare cu toate entit`]ile interesate. Cooperarea dintre
autorit`]i (ministere), mediul de afaceri [i alte entit`]i interesate este necesar` pentru implementarea cu
succes a strategiilor de dezvoltare durabil` [i RSC. Membrii FIC investesc \n consolidarea \ncrederii entit`]ilor
interesate [i \n \mbun`t`]irea simultan` a performan]ei afacerilor lor \ntr-o manier` durabil`.
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Infrastructur`
Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC
Infrastructura de calitate are un rol important \n cre[terea economic`, iar Romånia are multe de f`cut pentru a aduce infrastructura ]`rii la standarde europene. Fondurile alocate din bugetul na]ional proiectelor
de infrastructur` sunt limitate, motiv pentru care trebuie identificate resurse alternative de finan]are.
Guvernul Romåniei trebuie s` \nt`reasc` legisla]ia care guverneaz` parteneriatele public-privat (PPP) [i s`
\mbun`t`]easc` rata de absorb]ie a fondurilor europene. Sistemul de achizi]ii publice trebuie adus la zi.
|n luna aprilie 2012, Ministerul Transporturilor (MT) a demarat proiectul pentru \ntocmirea unui plan
general de infrastructur`. Planul vizeaz` perioada pån` \n anul 2030. Acesta este un progres important care
va \nlesni atragerea investi]iilor, deoarece un plan general clar este esen]ial pentru atragerea investi]iilor \n
infrastructur`, pentru asigurarea finan]`rilor [i finalizarea proiectelor \ntr-un interval de timp bine definit.
Lansarea unor proiecte cu finan]are european` care vizeaz` infrastructura rutier` [i de cale ferat` de pe
Coridorul IV este salutar`, dup` cum este [i crearea, \n decembrie 2012, a unui nou minister pentru coordonarea [i managementul proiectelor mari de infrastructur`. Este important ca acestei entit`]i s`-i fie alocate suficiente resurse [i personal calificat pentru a proiecta, dezvolta [i gestiona respectivele proiecte de
infrastructur`. Acest minister ar trebui s` introduc` \n practic` metode de management al proiectelor [i s`
distribuie clar responsabilit`]ile c`tre persoanele implicate \n dezvoltarea fiec`rui proiect.
FIC salut` proiectul legii parteneriatului public-privat. Acesta, de[i u[ureaz` cadrul legal destinat PPP-urilor,
poate fi \mbun`t`]it \n continuare. Paralelismul legislativ (aceea[i problem` cade sub inciden]a mai multor
legi) ar trebui eliminat, partenerului privat ar trebui s` i se permit` s` ini]ieze PPP-uri, iar termenii generali
care vizeaz` implicarea statului trebuie clarifica]i pentru a se asigura o transparen]` decizional` mai bun`.
Legea privind parteneriatele public-privat ar trebui s` includ` prevederi clare [i proceduri de evaluare care
s` fie stipulate \n normele de aplicare.
Rata de absorb]ie a fondurilor europene pentru 2007-2013 r`mase neutilizate trebuie s` creasc` prin
acordarea unei aten]ii sporite proiectelor mari de infrastructur`. Autorit`]ile publice trebuie s` elaboreze o list`
cu proiectele prioritare care trebuie eficient monitorizate [i care s` se \ncadreze \n planul general de infrastructur`. |mpreun` cu alte ]`ri membre UE, trebuie identificate punctele regionale de referin]`, iar procesul
de evaluare [i selec]ie a acestora trebuie urgentat. Capacitatea administrativ` a institu]iilor implicate \n
managementul proiectelor trebuie \nt`rit`.
Pentru a cre[te rata de absorb]ie a fondurilor europene trebuie, pe de o parte, \mbun`t`]it sistemul de
achizi]ii publice, iar pe de alt` parte trebuie utilizate mai bine resursele na]ionale. Cadrul legislativ trebuie s`
fie unul stabil [i transparent, iar atunci cånd se dore[te modificarea acestuia, trebuie organizate consult`ri.
De asemenea, nu trebuie uitate m`surile menite a elimina conflictul de interese, care – atunci cånd sunt
constatate astfel de cazuri – s` includ` pedepse punitive drastice pentru a credibiliza sistemul de achizi]ii
publice. Normele trebuie \n`sprite, iar proiectele trebuie s` includ` indicatori eficien]i de monitorizare \n
concordan]` cu datele de pe pia]`.
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Sectorul energetic
Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC
Romånia are nevoie de o strategie energetic` clar definit` pentru a oferi investitorilor [i juc`torilor de pe
pia]` o mai bun` vizibilitate \n ceea ce prive[te obiectivele politicilor avute \n vedere de guvern pentru
sectorul energetic. Este de asemenea de o deosebit` importan]` ca, al`turi de aceast` strategie, guvernul s`
aprobe o serie de linii directoare cu etape clare care s` stabileasc` modalitatea de implementare a acestor
obiective \n deceniile urm`toare.
Sectorul energetic este unul dintre domeniile \n care Romånia ar putea beneficia de o cre[tere economic`
semnificativ` pe termen scurt [i lung. Cu toate acestea, politicile neconsecvente [i insuficient negåndite,
care au un impact negativ asupra cadrului fiscal [i de reglementare \n care lucreaz` investitorii, reduc atractivitatea sectorului \n ciuda poten]ialului s`u de motor al dezvolt`rii economice a Romåniei.
Pentru a atrage \n continuare noi investi]ii, sectorul energetic romånesc are nevoie de:
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-

continuarea liberaliz`rii pie]elor energetice prin implementarea \n timp util a programului
de dereglementare a pre]urilor \n sectorul energiei electrice [i al gazelor naturale.

-

implementarea [i aplicarea \n mod eficient de reglement`ri bine echilibrate, transmi]ånd
semnale adecvate investitorilor.

-

relansarea procesului de privatizare, care a fost oprit \n 2009, pentru a aduce noi investi]ii \n
infrastructur` energetic` aflat` \ntr-o stare de degradare, \n special \n sectorul produc]iei
de energie electric`, unde investi]iile urgente care sunt necesare trebuie \ncurajate prin
stimulente de reglementare bine gåndite.

-

men]inerea stabilit`]ii mecanismului de sprijin pentru energia regenerabil` pentru a dovedi
c` investi]iile deja realizate sau asumate \n sectorul energetic sunt protejate, \n timp ce impactul
asupra consumatorilor finali este reglat \n limitele normelor existente.

-

\mbun`t`]irea integr`rii \n sectorul energetic european, \n special \n ceea ce prive[te
infrastructura de electricitate [i gaze naturale, prin adoptarea de acte normative corespunz`toare
pentru a sprijini acest sector.

-

stabilitatea sistemului fiscal, \n special prin evitarea taxelor [i impozitelor speciale pe activit`]i
\n domeniul energetic.

-

implementarea unei politici coerente de eficien]` energetic`, ceea ce ar face consumul
de energie sustenabil pe termen lung [i ar men]ine pre]urile la energie la un nivel accesibil pentru
consumatorii finali, \n special pentru consumatorii vulnerabili.

Agricultur`
Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC
Poten]ialul agricol al Romåniei este uria[, dar \nc` slab dezvoltat. Investitorii interesa]i de acest
poten]ial exist` [i au convingerea c`, printr-o politic` prioritar` \n domeniul agriculturii, deja exprimata
\n edi]ia anterioar` a C`r]ii Albe din anul 2011, se pot crea condi]ii favorabile dezvolt`rii economice sustenabile.
Romånia se claseaz` pe locul cinci \n UE \n ceea ce prive[te suprafa]a total` a terenului arabil, \ns` contribuie cu mai pu]in de 3% la produc]ia agricol` a UE [i are o productivitate a for]ei de munc` de [apte ori
mai mic` fa]` de media european`.
Parcelarea excesiv` a terenului, folosirea inadecvat` a tehnologiei, infrastructura slab` sau capacitatea
slab` de absorb]ie a fondurilor structurale sunt cåteva dintre problemele cu care se confrunt` \nc` agricultura romåneasc`. Prin urmare, agricultura romåneasc` este, \n general, o agricultur` de subzisten]`, cu
productivitate redus` [i necompetitiv` pe pia]a UE.
Dac` productivitatea din agricultura romån` s-ar apropia de standardele europene, Romånia ar putea
deveni a treia putere \n Europa, dup` Fran]a [i Germania. Pentru a deveni competitiv` [i pentru a atinge
performan]ele altor state membre ale UE, autorit`]ile romåne, printr-o politic` ferm` [i coerent`, ar trebui
s` exploateze mai eficient uria[ul poten]ial al agriculturii pentru a cre[te productivitatea \n acest sector.
La baza viitoarelor strategii pentru agricultur` ar trebui s` stea o dezvoltare sustenabil`, care s` de]in` rolul
cheie \n accelerarea cre[terii economice, oferind siguran]` alimentar`, reducånd nivelul s`r`ciei, diminuånd
diferen]ele de venit, dezvoltånd mediul rural [i protejånd mediul \nconjur`tor.
|n lipsa unor m`suri urgente, sectorul agricol ar putea deveni o povar` pentru economia na]ional` \n loc s`
fie o surs` de cre[tere economic` [i un motor al dezvolt`rii durabile \n comunit`]ile rurale.
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Pia]a for]ei de munc` [i educa]ie
Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC
Un cadru solid, durabil [i sustenabil al sistemului de pensii [i presta]ii sociale este o condi]ie esen]ial` pentru a men]ine echilibrul macroeconomic general [i pe cel al finan]elor publice.
Impozitul pe venit [i contribu]iile sociale ale angajatorilor nereziden]i (inclusiv cei din afara statelor membre UE) [i ale angaja]ilor acestora care muncesc \n Romånia pot fi pl`tite similar cu obliga]iile aferente unui
contract de munc` local. Limita de 1 an pentru permise de munc` \n scop de deta[are acordate cet`]enilor
din state ter]e trebuie eliminat` pentru c` statul romån nu pierde venituri la buget. Trebuie avut \n vedere
c`, \n prezent, se datoreaz` contribu]ii sociale \n baza contractelor de deta[are \n aceea[i m`sur` \n care se
datoreaz` [i pentru contractele locale de munc`.
Bunul mers al administr`rii fondurilor private de pensii, respectiv ob]inerea de performan]e investi]ionale
pozitive \n beneficiul celor 6 milioane de clien]i, depinde decisiv de un mediu legislativ propice, stabil [i
predictibil, care s` nu reverseze parametrii esen]iali ai sistemului. Sistemul de pensii private obligatorii
(Pilonul II), care acoper` \n prezent aproape 5,8 milioane de participan]i, trebuie protejat prin men]inerea
calendarului existent de transfer al contribu]iilor sociale c`tre fondurile de pensii private (cre[terea ratei
contribu]iei de la 4% \n 2013 la 6% \n 2016, cu cåte 0,5pp anual).
Pentru a consolida stabilitatea legislativ` [i predictibilitatea \n leg`tur` cu cele mai importante aspecte
legate de pia]a muncii, ar trebui avute \n vedere o serie de schimb`ri \n Codul Muncii, inclusiv eliminarea
limitei de trei contracte individuale de munc` pe termen limitat ce pot fi \ncheiate \ntre acelea[i p`r]i pentru
aceea[i func]ie [i legisla]ia privind orele suplimentare [i repausul s`pt`månal.
|n ceea ce prive[te educa]ia, se remarc` necesitatea clarific`rii ariei, termenilor [i condi]iilor de aplicare a legii privind stagiile de adaptare profesional`. Perioadele de stagiu \n companii ar trebui s` devin`
obligatorii [i continue. Ponderea activit`]ilor practice \n sistemele universitare de evaluare ar trebui
sporit`. Cre[terea accesului elevilor [i studen]ilor la servicii de informare [i consiliere profesional` \nc` din
perioada studiilor gimnaziale poate limita rata de abandon [colar [i poate facilita integrarea profesional`
dup` finalizarea studiilor.
|n ultimii doi ani, rata de promovabilitate a bacalaureatului a \nregistrat un nivel sc`zut record, de sub
50%. Acest fapt provoac` \ngrijorare cu privire la calitatea competen]elor dezvoltate \n cadrul sistemului de
\nv`]`månt mediu [i limiteaz` dramatic num`rul celor care pot urma o form` de \nv`]`månt superior. Pe
termen lung, aceast` tendin]` poate periclita avantajul de]inut de Romånia [i anume capacitatea acestei ]`ri
de a pune la dispozi]ia angajatorilor o for]` de munc` calificat`.
Companiile din Romånia resimt nevoia unui cadrul legislativ simplificat [i stabil, [i posibilitatea de a anticipa
tendin]ele pe termen lung din domeniul educa]iei. O politic` de comunicare mai bun` a noilor direc]ii pe
care urmeaz` s` se \nscrie educa]ia, norme metodologice clare [i complete care \nso]esc prevederile legale
noi, precum [i acordarea unui sprijin sporit institu]iilor de \nv`]`månt pentru aplicarea noilor m`suri sunt
cåteva elemente care pot simplifica dificult`]ile curente.
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Tehnologie [i inova]ie
Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC
|ncepånd cu anul 2013, Cartea Alb` dedic` un capitol separat Tehnologiei & Inov`rii, avånd \n vedere importan]a tot mai mare a acestui sector pentru dezvoltarea economic` a Romåniei [i, de asemenea, recentele
oportunit`]i de investi]ii [i de dezvoltare la nivel na]ional [i regional.
Realiz`ri [i ini]iative de succes de pe pia]a IT&C:
1. Guvernul investe[te \n personal calificat oferind angajatorilor stimulente pentru a crea noi locuri de
munc` \n domenii precum IT&C. Romånia este un pol regional pentru companiile interna]ionale de IT&C
care \[i externalizeaz` opera]iunile.
2. Pia]a de externalizare a serviciilor IT&C este \n cre[tere.
Recomand`ri FIC pentru o mai bun` guvernan]` IT&C:
1. Furnizorii ar trebui s` sprijine implementarea strategiei de e-Guvernare [i atingerea obiectivelor europene de c`tre Romånia \n materie de acces la re]ele \n band` larg` [i modernizare.
2. Ar trebui oferite mai multe stimulente fiscale pentru a sprijini progresul Cercet`rii & Dezvolt`rii \n
Romånia [i crearea de noi locuri de munc` \n viitor.
3. Ar trebui dezvoltate rela]ii mai strånse \ntre curriculumul universitar [i nevoile pie]ei tehnologice \n
materie de for]` de munc`.
4. Avånd \n vedere c` toate domeniile \n care au fost recomandate \mbun`t`]iri se reg`sesc \n Agenda
Digital`, este esen]ial s` se sublinieze importan]a acestui subiect pentru Romånia.
Odat` cu implementarea internetului pe dispozitive mobile, [i cu combinarea acestora, conectivitatea
ubicu` a devenit o realitate. Progresul \n domeniul IT&C justific` necesitatea de noi aplica]ii mobile
guvernamentale [i multiplele oportunit`]i ale Guvernului de a utiliza canalele wireless. M-Guvernare prin
smartphone ar trebui implementat \n viitorul apropiat.
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Managementul institu]iilor publice
Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC
Guvernan]a corporativ` \n cadrul |P ar trebui \mbun`t`]it` prin punerea \n aplicare \n mod adecvat
[i rapid a normelor cu privire la consiliile de administra]ie independente [i managementul profesionist,
precum [i cele referitoare la transparen]a [i protec]ia ac]ionarilor minoritari.
Transparen]a procesului legislativ ar trebui sporit` prin consult`ri cuprinz`toare [i adecvate cu
p`r]ile interesate relevante, \n special cu mediul de afaceri.
Ar trebui \nfiin]at` o entitate guvernamental` \n vederea prioritiz`rii investi]iilor publice care s` prezinte \n
fiecare an c`tre autorit`]i obiectivele de investi]ii publice propuse pe criterii de eficien]` si sa urmaresca
procesul.
Structura salariilor din sectorul public ar trebui schimbat`, pentru a recompensa competen]ele [i responsabilitatea, [i ar trebui s` fie \nso]it` de o reducere a num`rului total de angaja]i.
Separarea rolului de legiuitor al statului de cel de ac]ionar trebuie formalizat` prin implementarea unor
masuri ca (i) transparen]` sporit`, (ii) alinierea reglement`rilor cu practica [i cu standardele interna]ionale,
(iii) diseminarea public` a obiectivelor generale avute \n vedere de stat pentru de]inerile sale [i rolul s`u
exact \n guvernan]a corporativ` [i (iv) definirea clara a modului de exercitarea a drepturilor de proprietate
\n cadrul administra]iei Statului.
Ar trebui implementat un cadru legal care s` permit` [i s` stimuleze dezvoltarea de obliga]iuni
garantate/corporative care ar contribui la dezvoltarea pie]ei locale de capital per ansamblu.
Ar trebui \nfiin]at un comitet pentru monitorizarea felului \n care diferitele ministere/agen]ii
implementeaz` programul economic al guvernului pentru a permite acestuia s` ia \n timp util m`surile de
corec]ie adecvate.
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` ar trebui s` convin` asupra implement`rii sistemului
electronic de popriri \n stråns` colaborare cu sistemul bancar care ar ajuta foarte mult atat bugetul de stat,
cåt [i b`ncile implicate, precum [i pe ter]ul poprit.
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Guvernan]a Corporativ`
Guvernan]a corporativ` reprezint` un set de reguli ce stabilesc rela]iile dintre managementul unei companii,
consiliul de administra]ie, ac]ionarii s`i [i alte p`r]i interesate (autorit`]i, furnizori, clien]i, investitori, angaja]i [i comunitate, \n general). Aceasta prevede, de asemenea, structura prin care sunt stabilite obiectivele
companiei [i mijloacele de realizare a acestora, precum [i monitorizarea performan]ei1.
Mai precis, acesta este un cadru de reguli [i practici prin care o organiza]ie garanteaz` responsabilitatea,
corectitudinea [i transparen]a, \n timp ce men]ine un echilibru \ntre obiectivele economice [i cele sociale,
precum [i \ntre scopurile individuale [i cele de grup.
Un cadru bine definit [i pus \n aplicare de guvernan]` corporativ` \n primul rånd ajut` companiile s` aib`
rezultate mai bune [i, \n al doilea rånd, reprezint` un element-cheie \n \mbun`t`]irea eficien]ei [i a cre[terii
economice.
Mai mult decåt a fi o necesitate pentru buna func]ionare a economiei de pia]`, guvernan]a corporativ` este
extrem de important`, deoarece ajut` la cre[terea \ncrederii investitorilor interni [i str`ini. M`sura \n care o
companie respect` principiile de baz` ale guvernan]ei corporative este un factor tot mai important \n deciziile de investi]ii. Prin urmare, pentru o economie precum cea a Romåniei, liniile directoare [i practicile de
guvernan]` s`n`toase trebuie privite ca o precondi]ie pentru atragerea capitalului atåt de necesar cre[terii
economice sustenabile.
Privind retrospectiv la criza economic` [i financiar` recent`, se pot observa c` factorii declan[atori nu au
fost numai deficien]ele de reglementare de la nivel na]ional [i interna]ional, ci [i practicile inadecvate de
guvernan]` corporativ`. De exemplu, OCDE a asociat criza financiar` cu „e[ecurile [i punctele slabe din
mecanismul de guvernan]` corporativ`” [i recunoa[te c` este nevoie de o mai bun` orientare [i eforturi mai
mari \n vederea implement`rii principiilor sale de guvernan]` corporativ`2. G20 a adoptat o abordare similar`, precizånd c` una dintre cauzele crizei financiare au fost schemele de compensa]ie deficitar concepute,
care au dus la asumare de riscuri excesive.
Nu putem discuta despre guvernan]a corporativ` f`r` a lua \n considerare rela]ia acesteia cu etica \n afaceri.
Nu este surprinz`tor c` unul dintre diferitele elemente identificate ca fiind cauza crizei financiare au fost
practicile comerciale neetice. Conduita companiilor care contravine eticii are consecin]e grave nu numai
pentru ac]ionari, angaja]i, clien]i, furnizori etc., ci [i pentru comunitate, \n general. Prin urmare, pentru a
rezuma rela]ia dintre aceste dou` aspecte, etica \n afaceri poate \nt`ri guvernan]a corporativ`, \n timp ce
deficien]ele \n principiile corporative pot conduce frecvent la comportamente neetice.

1
2

OCDE Principiile Guvernan]ei Corporative (2004)
Lec]iile Guvernan]ei Corporative din Criza Financiar`, Grant Kirkpatrick, OCDE, 2009
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Deoarece efectele crizei financiare interna]ionale s-au f`cut sim]ite [i \n economia romåneasc`, care este
\nc` \n curs de redresare, consider`m acum, mai mult decåt oricånd, o bun` oportunitate de a rediscuta
despre necesitatea de a consolida principiile de guvernan]` [i de a cultiva practici etice de afaceri, astfel
\ncåt s` se construiasc` pie]e mai transparente, mai responsabile [i mai durabile.

1.1.		 Progrese \nregistrate
|n Romånia au existat ini]iative importante de a propune principii de bun` guvernan]` corporativ`, [i anume:
•

Codul de Guvernan]` Corporativ` al Bursei de Valori Bucure[ti (ianuarie, 2009)

Codul de Guvernan]` Corporativ` BVB revizuit3 prezint` principii de guvernan]` adresate companiilor cotate la burs` care au emis instrumente financiare tranzac]ionate pe o pia]` reglementat` de capital, \ncurajånd alte companii s` adere la aceste valori corporative. Acesta include un set de recomand`ri voluntare
care urmeaz` a fi aplicate \n conformitate cu mecanismul „aplic` sau explic`”. Companiilor cotate la burs` la
Categoria 1 li se solicit` s` respecte cel pu]in 14 recomand`ri, \n timp ce toate companiile trebuie s` publice
anual o Declara]ie de Conformitate cu Guvernan]a Corporativ`, indicånd care dintre recomand`rile Codului
GC au fost respectate \n practic`, oferind explica]ii \n cazul nerespect`rii.
Pentru exerci]iul financiar 2011, li s-a solicitat pentru prima dat` companiilor romåne[ti cotate la burs` s`
raporteze respectarea Codului GC BVB. Schimbarea a adus cåteva \mbun`t`]iri, \ns` raportarea oferit` de
majoritatea companiilor s-a dovedit a fi \nc` insuficient`. \n acest context, la sfår[itul anului 2012, Bursa de
Valori Bucure[ti [i BERD au lansat un proiect comun privind guvernan]a corporativ` \n Romånia pentru a
consolida monitorizarea [i punerea \n aplicare a Codului GC BVB.
BVB a \nfiin]at, de asemenea, Institutul de Guvernan]` Corporativ` \n anul 2003, al c`rui scop este acela de
a aduce cultura managerial` din Romånia la standarde interna]ionale [i de a \ncuraja companiile cotate la
burs` s` se conformeze principiilor de bun` guvernan]` corporativ`.
•

Codul de Guvernan]` Corporativ` al Camerei de Comer] Americane din Romånia (AmCham)
(august, 2010)

Acest Cod ofer` \ndrum`ri companiilor romåne[ti pe ac]iuni, care sunt membre ale AmCham, \n activitatea
zilnic` a acestora, precum [i \n rela]ia dintre diversele organisme corporative, ac]ionari [i alte p`r]i interesate, [i stabile[te cele mai bune practici de supraveghere [i responsabilitate. Scopul acestuia este de a acoperi principii \n legisla]ia romån` \n ceea ce prive[te companiile, precum [i de a introduce noi recomand`ri
\n cazul \n care legisla]ia nu prevede nimic \n acest sens [i, prin urmare, exist` o surs` de \ndoial`. Aceasta
este una dintre primele ini]iative de a propune un pachet de principii de bun` guvernan]` corporativ` pentru
societ`]ile din Romånia necotate la burs`.
•

Codul de Guvernan]` Corporativ` introdus de Ordonan]a de Urgen]` a Guvernului nr. 109/2011
(decembrie, 2011)

La finele anului 2011, \n contextul angajamentelor asumate de Guvernul romån fa]` de Fondul Monetar
Interna]ional, Guvernul romån a adoptat aceast` ordonan]` de urgen]` care stabile[te norme statutare
specifice pentru guvernan]a corporativ` a companiilor controlate de statul romån (un num`r semnificativ
al societ`]ilor vizate care sunt tranzac]ionate pe pie]ele reglementate din Romånia sau care sunt avute \n
vedere pentru cotarea la burs` \n viitorul apropiat).
•

Luare de pozi]ie FIC cu privire la consolidarea guvernan]ei corporative \n companiile controlate
de stat [i institu]iile publice (decembrie, 2011)

Aceast` lucrare a fost emis` cu scopul de a fi un alt instrument de sprijin pentru autorit`]i care, pån`
atunci, au amånat \n mod constant procesul de dezvoltare a unui cadru de guvernan]` corporativ` pentru
companiile controlate de stat [i institu]iile publice. Documentul FIC con]ine propuneri specifice privind
modul de asigurare a unei guvernan]e corporative eficiente, subliniind necesitatea unei separ`ri clare de
reglementare \ntre rolul statului ca factor de decizie politic` [i al statului \n calitate de ac]ionar.
Corup]ia continu` s` fie o problem` \n Romånia. Fie c` este \n sectorul public sau privat, corup]ia afecteaz`
grav mediul de afaceri [i societatea in ansamblu. Mai mult decåt atåt, consecin]ele corup]iei [i guvern`rii
ineficiente nu se resimt doar pe plan local, ci pot fi de anvergur`, cu ramifica]ii multiple [i uneori
invizibile. Cu toate c` de mai mul]i ani sunt elaborate politici anticorup]ie [i infiin]ate institu]ii specializate \n
combaterea corup]iei, modul \n care aceasta este perceput` ne indic` faptul c` 96 la sut` dintre romåni sunt
de acord c` aceasta reprezint` o problem` serioas` pentru ]ara lor4.
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3
4

Primul cod de guvernan]` corporativ` BVB a fost adoptat \n anul 2001, [i revizuit ulterior \n anul 2009, pe baza Principiilor OCDE.
http://ec.europa.eu/romania/news/15022012_eurobarometru_coruptia_ro.htm

Exist` mai multe ini]iative venite din partea sectorului privat [i a sectorului neguvernamental care \ncearc`
s` elimine prezen]a unor comportamente imorale, precum luarea de mit` sau orice act de corup]ie atåt \n
sectorul public, cåt [i \n cel privat:
•

Romanian Clean Business Coalition (RCBC) este un grup de ini]iativ` format din antreprenori, manageri
[i reprezentan]i ai societ`]ii civile, cu scopul de a avea o contribu]ie semnificativ` la reducerea nivelului
de corup]ie din Romånia. Acesta urm`re[te, de asemenea, s` determine nivelul actual de disponibilitate
a mediului de afaceri de a da mit` [i s` propun` m`suri de diminuare a acestui fenomen.
De asemenea, RCBC a fost un participant activ \n cadrul Platformei de Cooperare cu Mediul de
Afaceri \nfiin]at` \n cadrul Strategiei Na]ionale Anticorup]ie5, care necesit` punerea \n aplicare
a politicilor publice ce \ncurajeaz` o conduit` etic`. RCBC a propus mai multe stimulente juridice pentru
acele entit`]i care desf`[oar` o conduit` etic` \n afaceri, precum:

		 		 			
		 			

Introducerea de clauze anticorup]ie \n contractele cu furnizorii [i distribuitorii.
Organizarea de cursuri de instruire privind integritatea \n afaceri pentru top managementul din
companii.
Introducerea unui sistem de „programe de \ncurajare a conformit`]ii” \n procedurile de achizi]ii
publice.

•

O alt` ini]iativ` care se concentreaz` pe promovarea eticii \n afaceri este aceea a Centrului de Resurse
Juridice, cu sprijinul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord. Centrul a publicat un
studiu cuprinz`tor privind „Etica [i conformitatea \n mediul de afaceri din Romånia”6, care pune \n
discu]ie ce ac]iuni poate lua statul romån pentru a stimula companiile romåne[ti s` investeasc` \n etic`
[i sisteme interne de conformitate. Studiul constata faptul c` companiile cu capital str`in din Romånia
au instituit sisteme [i proceduri interne de conformitate mai dezvoltate decåt companiile cu capital
romånesc. Cu toate acestea, ambele tipuri de companii doresc politici publice care s` includ` clauze
anticorup]ie \n contractele de achizi]ii publice [i care s` permit` participarea la licita]ii exclusiv com
paniilor care au implementat programe interne de conformitate. Pentru a spori gradul de informare
[i con[tientizare, pentru a stimula programele de conformitate [i pentru a \ncuraja autoreglementarea
[i raportarea voluntar`, autorii studiului recomand` Guvernului s` ini]ieze un act normativ care s`
impun` standarde [i principii minime de conformitate pentru companiile active \n Romånia.

•

Conform unui studiu efectuat de c`tre GFK privind „Percep]ia asupra corup]iei \n Romånia”7,
specificitatea corup]iei \n Romånia este faptul c` este un „fenomen ubicuu, generalizat, monopolizånd
toate mediile [i domeniile, cu influen]` direct` [i puternic` asupra fiec`rui cet`]ean [i asupra fiec`rei
afaceri.” De[i corup]ia este un fenomen \ntålnit \n special \n sectorul public, participan]ii la acest sondaj,
to]i f`cånd parte din mediul de afaceri, au subliniat c` fenomenul corup]iei este tot mai \ntålnit [i \n
sectorul privat, \ntreprinderile mici fiind mai susceptibile de astfel de acte imorale decåt companiile
mari, care sunt mult mai bine reglementate.
Cåteva dintre concluziile desprinse \n urma particip`rii reprezentan]ilor mediului de afaceri la acest
studiu sunt:

		 		 			
		 -

Corup]ia a devenit un mod de existen]`, o stare de normalitate [i un obicei.
Sistemul sus]ine [i chiar for]eaz` corup]ia. Mita a devenit o precondi]ie, care filtreaz` accesul la
pozi]ii libere sau dorite (\n educa]ie, s`n`tate, politic`, afaceri etc.).
Nu exist` nicio pedeaps` adecvat` a corup]iei, ci mai degrab` presiunea colectiv` de a fi corupt.

		 => Prin urmare, corup]ia este un impediment major pentru dezvoltarea trecut`, prezent` [i viitoare
			 a Romåniei ca societate, democra]ie [i ca un mediu prietenos pentru afacerile globale.
•

Conform Raportului Anual de Analiz` [i Prognoz` pe 2013 realizat de Societatea Academic` din
Romånia, ”cea mai bun` strategie de cre[tere economic` este buna guvernare”8. Raportul constat` faptul
c` performan]a economic` scazut` a Romåniei este determinat` de asocierile puternice dintre nivelul
ridicat de corup]ie [i persisten]a elementelor de proast` guvernare, precum: favoritismul deciziilor
guvernan]ilor, alocarea neechitabil` [i discre]ionar` a fondurilor publice, deficitul bugetar ridicat, slaba
performan]` \n colectarea taxelor [i nivelul ridicat de birocra]ie. Aceste corela]ii explic`, astfel, \nc`
o dat`, de ce Romånia, al`turi de Bulgaria, este nu doar cea mai s`rac` ]ar` din UE, dar [i cea mai prost
guvernat`. Prin urmare, strategia de cre[tere economic` ar trebui s` vizeze \n primul rånd \mbun`t`]irea
indicatorilor de bun` guvernan]`.

Dou` dintre cele mai importante ini]iative la nivel interna]ional pentru promovarea cet`]eniei responsabile,
asigurånd \n acela[i timp faptul c` \ntreprinderile [i al]i actori societali ac]ioneaz` pentru realizarea unei
economii mai durabile [i mai echitabile la nivel global sunt UN Global Compact (GC) [i Global Reporting
5
Cea mai recent` Strategie Romån` Na]ional` Anticorup]ie (SNA 2012-2015) a fost adoptat` de c`tre Guvern \n luna martie 2012.
Pe lång` etapele anterioare, SNA 2012 – 2015 are o natur` holistic` [i multidisciplinar` [i se adreseaz` nu numai tuturor institu]iilor
publice, ci [i mediului de afaceri [i societ`]ii civile
6
http://etica.guvernmaibun.ro/newsletter/35-etica-si-conformitatea-in-companiile-din-romania-raport-de-cercetare
7
„Percep]ia asupra corup]iei \n Romånia” este o analiz` de calitate care se bazeaz` pe interviuri luate \n luna noiembrie 2012, de
c`tre GFK Romånia. Autori: Mirela Dadiloveanu [i C`t`lina Serafini
8
Alina Mungiu, Raportului Anual de Analiz` [i Prognoz` pe 2013, Societatea Academic` din Romånia, 14 Martie 2013
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Initiative (GRI)9. Aceste dou` coduri voluntare joac` roluri complementare, deoarece cele 10 principii ale
GC \n domeniile drepturilor omului, muncii, mediului [i anticorup]iei corespund indicatorilor de performan]` GRI10.
De exemplu, pentru principiul anticorup]ie al GC exist` 3 indicatori GRI coresponden]i, dup` cum se arat`
mai jos:

|n Romånia, aproximativ 50 de companii aplic` unul sau ambele standarde11. Aceste companii aleg voluntar
s` integreze raportarea sustenabilit`]ii \n cadrul func]ion`rii lor. Atunci cånd o companie se angajeaz` s`
fac` un raport de sustenabilitate, va crea o bun` reputa]ie ca cet`]ean responsabil [i acumuleaz` capital de
imagine, avånd \n vedere c` aceasta se angajeaz` \n mod serios [i nu face acest lucru doar pentru a crea o
iluzie de bun` inten]ie.
1		 Alcatel Lucent
2		 Arcelor Mittal Gala]i
3		 Arcelor Mittal Hunedoara
4		 Arcelor Mittal Ia[i
5		 Avon Cosmetics
6		 Banca Comercial` Romån`
7		 BCR Banca pentru locuin]e
8		 BCR Leasing IFN
9		 BCR Pensii
10		 British American Tobacco Romånia
11		 Bunge Romånia
12		 Coca-Cola HBC Romånia
13		 Colgate Palmolive
14		 Compania Hotelier` Intercontinental
15		 Cosmote
16		 Danone Romania
17		 DHL
18		 Electrolux

19		 Ericsson
20		 Eurisko Consulting
21		 Europharma Distribu]ie
22		 Friesland Cåmpina
23		 GlaxoSmithKline
24		 Glencore Protein Romånia
25		 IMB Romånia
26		 Indesit
27		 ING Asset Management B.V.
28		 ING Bank Romånia
29		 ING Pensii
30		 Johnson Wax
31		 Jones Lang Lasalle Services
32		 LG Electronics
33		 Lindegaz Romånia
34		 L’Oreal
35		 Microsoft Romånia
36		 OMV Petrom

37		 Orkla Foods Romånia
38		 OTP Bank Romånia
39		 Pfizer Romånia
40		 Philips
41		 Procter&Gamble Distribution
42		 Quadrant Amroq Beverages
43		 Raiffeisen Banca pentru Locuin]e
44		 Raiffeisen Bank
45		 Raiffeisen Capital&Investment
46		 Raiffeisen Leasing IFN
47		 Sanofi - Aventis Romånia
48		 SAP Romånia
49		 Star Foods
50		 Unilever South Center Europe
51		 Vodafone Romånia
52		 Volksbank Romånia

F`r` \ndoial`, exist` multe alte companii fondate pe un angajament fa]` de principii etice [i de guvernan]` de baz`. Cele mai multe companii (\n special corpora]ii) au pus \n aplicare un cod de etic` pentru
angaja]ii lor pentru a adopta o anumit` conduit` \n afaceri. |n acela[i timp, dup` cum s-a men]ionat mai sus, cel
pu]in trei coduri de guvernan]` corporativ` notabile au fost dezvoltate [i emise de entit`]i diferite (Bursa
de Valori, guvern [i o camer` de comer]). Companiile se conformeaz` \n mod voluntar acestor recomand`ri de guvernan]`, deoarece nu exist` nicio obliga]ie legal` de a face acest lucru (de[i codurile legate de
cerin]ele de tranzac]ionare la burs` pot avea un efect coercitiv). Cu toate acestea, pu]ine companii raporteaz`
performan]ele lor de sustenabilitate, iar \n Romånia acest lucru este \nc` \n mare m`sur` un exerci]iu
voluntar, \ntr-un mod similar codurilor de conduit` sau standardelor de management. |n ciuda acestui
lucru, tendin]a este una pozitiv` \ntrucåt exist` ini]iative care urm`resc includerea reglement`rii raport`rii
aspectelor de responsabilitate social` pe agenda public`.
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9
The United Nations Global Compact este o ini]iativ` de politic` strategic` pentru \ntreprinderi care se angajeaz` s` \[i alinieze
opera]iunile [i strategiilor la zece principii acceptate universal \n domeniile drepturilor omului, muncii, mediului [i anticorup]iei.
The Global Reporting Initiative este cadrul de raportare cel mai utilizat care ofer` \ndrumare cu privire la modul \n care pot
organiza]iile s` \[i dezv`luie performan]a sustenabilit`]ii referitoare la drepturile omului, munc`, mediu, anticorup]ie [i alte aspecte
privind cet`]enia.
10
“The Global Compact catalizeaz` conducerea [i inovarea \n transpunerea angajamentelor-cheie de responsabilitate corporativ` \n
viziunea organiza]ional` [i ac]iune prin intermediul celor zece principii. Ghidul de Raportare a Sustenabilit`]ii al GRI prevede metode
de m`surare a progresului [i de comunicare a performan]ei pe baza principiilor GC. Principiile universale pe care GC se bazeaz`
reprezint` un punct central de referin]` \n Ghidul GRI. Prin urmare, cele dou` ini]iative se completeaz` reciproc [i ofer` o platform`
de valoare unitar` pentru organiza]iile care inten]ioneaz` s` pun` \n aplicare politici de sustenabilitate \n practicile lor de afaceri” Realizarea conexiunii. Ghidul GRI [i comunicarea UNGC privind progresele \nregistrate, Biroul United Nations Global Compact, 2007.
11
Recomand`rile Coali]iei pentru un Mediu de Afaceri Curat, Funda]ia Romanian Business Leaders, Ruxandra B`ndil` (PWC) [i
Cristian Ducu (Centrul pentru Cercetare \n Etic` Aplicat`), 2012

1.2.		 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri
1.2.1. Guvernan]a corporativ`
Dup` cum s-a men]ionat anterior, guvernan]a corporativ` a devenit o parte a vie]ii economice romåne[ti,
atåt conceptual, cåt [i din punctul de vedere al reglement`rii, numai \n ultimii zece ani. Aceast` \ntårziere
este rezultatul mai multor eforturi neconcludente care au vizat reforme politice, juridice, sociale [i economice12.
Tot mai multe companii romåne[ti ar trebui s` pun` \n aplicare un cod de etic`, care este considerat ca fiind
„cele mai bune practici” de guvernan]` \n economiile dezvoltate. |n Europa, \n medie, 73% dintre companii
au un astfel de cod. |n Romånia, doar 47% dintre companii furnizeaz` informa]ii cu privire la existen]a unui
cod de etic`13.
Raportul Competitivit`]ii Globale 2012-201314 emis de c`tre Banca Mondial` este relevant pentru a \n]elege
unde se situeaz` Romånia \n privin]a guvernan]ei corporative [i a eticii \n afaceri. Acest raport ofer` utilizatorilor o baz` de date foarte cuprinz`toare de indicatori de competitivitate pentru 144 de ]`ri industrializate
[i economii emergente, inclusiv doi indicatori relevan]i pentru noi: eficien]a consiliului de administra]ie,
care reflect` eficien]a guvernan]ei corporative, precum [i conduita etic` a companiilor.
Constat`rile ambilor indicatori ne arat` c` Romånia se afl` printre ultimele ]`ri din cadrul UE, ocupånd un
loc critic privind conduita etic` a firmelor, dup` cum se arat` mai jos:
Eficacitatea consiliilor corporative

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

}ar`
Loc/144
Sweden		
6
Finland		
9
Netherlands
10
Denmark		
12
United Kingdom 15
Luxembourg
16
Germany		
17
Austria		
18
Belgium		
20
France		
21
Lithuania		
34
Ireland		
40
Estonia		
43
Czech Republic
64
Slovakia		
71
Poland		
80
Malta		
84
Latvia		
86
Hungary		
94
Portugal		
101
Spain		
103
Romania		
118
Slovenia		
122
Greece		
131
Bulgaria		
132
Italy		
134
Cyprus		
139

Conduita etic` a firmelor

Loc/144
}ar`
2
Finland
4
Denmark
6
Netherlands
8
Sweden
10
Luxembourg
12
United Kingdom
14
Germany
18
Austria
20
Belgium
21
Ireland
23
France
31
Estonia
40
Spain
41
Portugal
42
Malta
45
Cyprus
52
Slovenia
53
Poland
62
Lithuania
65
Latvia
90
Italy
98
Hungary
107
Bulgaria
115
Czech Republic
116
Slovakia
126
Romania
130
Greece

Recomand`rile FIC
Companiile publice – utilit`]ile publice [i companiile \n care statul de]ine ac]iuni atåt integral, cåt [i
par]ial – reprezint` un segment important al economiei na]ionale [i, \n consecin]`, lichiditatea, solvabilitatea
[i func]ionalitatea acestor companii influen]eaz` puternic stabilitatea \ntregii economii. Unele voci sus]in
c` societ`]ile de stat sunt ineficiente din cauza nepotismului [i a gestion`rii iresponsabile. Avånd \n vedere
acest lucru [i faptul c` principiile de guvernan]` corporativ` [i beneficiile lor sunt foarte pu]in cunoscute
[i/sau puse \n aplicare \n companiile controlate de stat [i \n institu]iile publice, autorit`]ile ar trebui s`
\mbun`t`]easc` acest cadru, precum [i s` recruteze personal cu \nalte calific`ri la conducerea acestor
companii/institu]ii.
12
Guvernan]a corporativ` \n economiile emergente: Cazul Romåniei, Niculae Feleag`, Liliana Feleag`, Voicu Dan Dragomir [i Adrian
Doru Bigioi, Economie teoretic` [i aplicat`, nr. 9, 2011
13
Idem
14
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
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|n acela[i timp, ar trebui s` existe reglement`ri care s` separe clar rolurile statului ca factor de decizie
politic` [i \n calitate de ac]ionar majoritar, \nt`rit` de o separare administrativ` complet` a
responsabilit`]ilor \n aceste calit`]i diferite. De asemenea, statul ar trebui s` \[i defineasc` \n mod
clar conduita \n fiecare dintre calit`]ile sale [i s` dezv`luie cu promptitudine orice conflict de interese care
ia na[tere din aceste calit`]i.

1.2.2. Etica \n afaceri
Conform unui studiu realizat de Funda]ia Heritage, imoralitatea (comportamentul imoral inerent) [i absen]a
libert`]ii economice15 explic` 71% din corup]ie: cu cåt este mai sc`zut Indicele Libert`]ii Economice, cu atåt
exist` mai mult` corup]ie \ntr-o ]ar`. De[i punctajul Romåniei este cu 0,7 puncte mai bun decåt anul trecut,
indicånd \mbun`t`]iri \n patru dintre cele zece libert`]i economice (libertatea muncii, fiscal`, monetar` [i
cheltuielile guvernamentale), progresul \n lupta \mpotriva corup]iei a fost totu[i redus.
Pentru a cre[te volumul de investi]ii \n Romånia, Guvernul Romåniei trebuie s` depun` eforturi sporite
pentru a elimina conduita imoral` precum darea [i luarea de mit` sau orice act de corup]ie.

Sursa: Funda]ia Heritage/Wall Street Journal - Indicele Libert`]ii Economice 2013

Indicele Libert`]ii Economice 2013 – Punctajul ob]inut de Romånia \n ceea ce prive[te libert`]ile economice
este 65,1, clasificånd economia ]`rii pe locul 59 \n råndul celor mai libere economii din Indicele 2013.
Romånia se claseaz` pe locul 28 din 43 de ]`ri din regiunea european`, iar punctajul s`u general este mai
mare decåt media global`.
|n pofida unui mediu politic dificil, Romånia a \ntreprins m`suri de reform`. Cu toate acestea, corup]ia
perceput`16, exacerbat` de un sistem judiciar relativ ineficient, submineaz` fundamentele libert`]ii
economice [i reduce perspectivele de expansiune economic` dinamic` pe termen lung.

Recomand`rile FIC
Dintre toate activit`]ile guvernamentale, achizi]iile publice sunt printre cele mai vulnerabile la comportament imoral, precum frauda [i corup]ia. Conform Forumului Economic Mondial, se estimeaz` c` darea [i
luarea de mit` \n achizi]iile publice guvernamentale adaug` 10-20% la costurile contractuale totale.
Deoarece guvernele din \ntreaga lume cheltuiesc aproximativ 9,5 trilioane USD \n fiecare an pe achizi]iile
de bunuri [i servicii, se estimeaz` c` minimum 900 miliarde USD se pierd din cauza mitei. Guvernan]a necorespunz`toare \n domeniul achizi]iilor publice \mpiedic` concuren]a pe pia]` [i cre[te pre]ul pl`tit de c`tre
administra]ie pentru bunuri [i servicii, avånd un impact direct asupra cheltuielilor publice [i, prin urmare,
asupra resurselor contribuabililor. Comunitatea de afaceri este una dintre cele mai importante victime ale
corup]iei publice, \ns` poate fi, de asemenea, un puternic factor de schimbare.
Deoarece achizi]iile publice reprezint` un domeniu de risc major unde interac]iunea dintre sectoarele public
[i privat poate conduce la corup]ie, ar trebui s` existe o cooperare stråns` \ntre guvern [i sectorul privat
pentru a men]ine standarde ridicate de integritate, \n special \n gestionarea contractelor.
Ar trebui pus \n aplicare un sistem de stimulente juridice pentru companii, \ncurajåndu-le s` raporteze
incidentele interne de corup]ie. Ar trebui puse la dispozi]ie ateliere de lucru comune de instruire pentru
organele de aplicare a legii, autorit`]ile judiciare [i reprezentan]ii companiilor, care s` acopere legile interne
existente, responsabilitatea corporativ` [i lupta \mpotriva corup]iei.
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15
Conform Indicelui Libert`]ii Economice publicat anual de Funda]ia Heritage/Wall Street Journal, libertatea economic` este „absen]a
constrångerilor sau coerci]iilor din partea Guvernului cu privire la produc]ia, distribu]ia sau consumul de bunuri [i servicii care dep`[esc
cantitatea necesar` cet`]enilor pentru a proteja [i p`stra libertatea”.
16
Romånia se claseaz` pe locul 66 din 174 de ]`ri \n ceea ce prive[te Indicele Percep]iei asupra Corup]iei publicat de Transparency
International pentru 2012
Raportul Comisiei Europene din anul 2013 privind Progresele \nregistrate \n baza Mecanismului de Cooperare [i Verificare (MCV) al
Tratatului European prevede \nc` o dat` c` Romånia nu a reu[it s` remedieze problemele \n lupta \mpotriva corup]iei.

Regimul fiscal
2.1.

Progrese \nregistrate

|n ultimii ani, mediul fiscal romånesc a evoluat semnificativ. Romånia are o cot` unic` de impozitare competitiv` de 16% pentru veniturile ob]inute de persoanele fizice [i juridice, ceea ce a adus multe beneficii
economiei de la introducerea acesteia \n 2005. Cota unic` a dus la o cre[tere economic` rapid` [i a \ncurajat
\ndeplinirea obliga]iilor declarative \n materie fiscal`. |n ianuarie 2011, legisla]ia privind contribu]iile sociale
a fost \ncorporat` \n Codul fiscal, ceea ce a contribuit la asigurarea unei transparen]e sporite. |n ultimii ani,
legisla]ia privind pre]urile de transfer a fost clarificat`, acum urmånd \ndeaproape principiile OCDE [i UE.
Prevederi \n leg`tur` cu Acordurile de Pre] \n Avans (APA) exist`, \ns` procedura pentru a avea acces la
acestea nu a fost \nc` dezvoltat` \n \ntregime.

2.2.

Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

2.2.1. Stabilitatea legisla]iei fiscale [i a procesului consultativ
FIC consider` c` un sistem fiscal stabil este fundamental pentru atragerea de investi]ii \n Romånia. |n plus,
consult`rile dintre autorit`]ile statului [i comunitatea de afaceri sunt esen]iale pentru revizuirea atåt a
proiectelor de legi, cåt [i a implement`rii legisla]iei existente. Acest lucru va spori calitatea legisla]iei [i
va contribui la aplicarea uniform` a acesteia. Exist` exemple ale unei foarte bune comunic`ri \ntre comunitatea de afaceri [i autorit`]ile statului, cum ar fi discu]iile dintre FIC [i ANAF. Cu toate acestea, r`måne
problema constant` a adopt`rii pripite a unor prevederi legale, de multe ori \ntr-un termen foarte scurt,
mediul de afaceri avånd pu]in timp pentru a aduce contribu]ii eficiente.

Recomand`rile FIC
FIC apreciaz` deschiderea ANAF c`tre dialog [i a[teapt` continuarea [i extinderea procesului consultativ
atåt cu ANAF, cåt [i cu MF. De asemenea, FIC solicit` MF s` acorde comunit`]ii de afaceri timp suficient
pentru a revizui proiectele legislative [i \n special pentru a implementa prevederile Legii nr. 52/2003 („Legea
privind transparen]a decizional` \n administra]ia public`”) pe scar` mai larg`. Aceast` lege ofer` p`r]ilor
interesate posibilitatea de a face comentarii asupra proiectelor de lege \nainte ca acestea s` fie adoptate.
|n plus, pentru a contribui la stabilitatea fiscal`, FIC recomand` eliminarea sintagmei “de regul`” din
art. 4 din Codul fiscal. |n forma actual`, acest articol stipuleaz` faptul c` pot fi aduse modific`ri Codului
fiscal numai printr-o lege, c` ele ar trebui s` intre \n vigoare numai de la data de 1 ianuarie a anului fiscal
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urm`tor [i c`, de regul`, trebuie anun]ate cu cel pu]in [ase luni \nainte. |n practic`, sintagma “de regul`” a
permis autorit`]ilor s` aduc` \n mod frecvent modific`ri legisla]iei fiscale \n termen foarte scurt. De asemenea, \n afara elimin`rii sintagmei de regul`, FIC solicit` implementarea mai eficient` a celorlalte prevederi
ale art. 4.

2.2.2. Combaterea evaziunii fiscale
Evaziunea fiscal`, care afecteaz` atåt impozitele directe, cåt [i pe cele indirecte, continu` s` reprezinte o
problem`. Membrii FIC sunt \ngrijora]i \n aceast` privin]`, \ntrucåt acest lucru genereaz` concuren]`
neloial`, dezavantajåndu-i pe cei care respect` legea. |n prezent, controlul fiscal nu se axeaz` \n mod corect
pe intensificarea colect`rii de venituri la bugetul de stat. Adeseori, contribuabilii care solicit` rambursarea
taxelor sunt supu[i unui control fiscal riguros, indiferent dac` ace[tia prezint` sau nu un risc crescut de
evaziune fiscal`. Acest lucru poate constitui adeseori o risip` de resurse care ar putea fi utilizate mai eficient
pentru protejarea veniturilor bugetare.
|n urma modific`rilor recente ale Codului Fiscal au fost introduse noi prevederi care au drept scop
limitarea beneficiilor fiscale ob]inute urmare aplic`rii tratatelor de evitare a dublei impuneri \n cazul \n care
tranzac]iile sunt artificiale si care au drept scop principal evitarea impozit`rii sau ob]inerea unor avantaje
fiscale care, \n condi]ii normale, nu ar fi putut fi ob]inute.

Recomand`rile FIC
FIC recomand` eficientizarea controlului fiscal prin verificarea contribuabililor care prezint` un risc crescut
de evaziune fiscal`. Sanc]iunile aplicate \n cazul evaziunii fiscale ar trebui \n`sprite. |n plus, ar trebui s` se
fac` public` o list` a contribuabililor cu arierate.
Avånd \n vedere recentele modific`ri ale Codului Fiscal, FIC recomand` ca terminologia curent` s` fie
clarificat` deoarece include termeni care nu sunt defini]i deloc sau suficient \n legisla]ia fiscal` din Romånia,
avånd o interpretare prea larg` [i astfel dånd posibilitatea unor interpret`ri abusive din partea autorit`]ilor
fiscale.

2.2.3. Rambursarea taxelor
Odat` cu \nceputul recesiunii economice, mai multe societ`]i au \ntåmpinat dificult`]i \n ob]inerea ramburs`rii prompte a impozitelor pl`tite \n plus. De multe ori, solicit`rile de rambursare a impozitelor sunt
respinse din motive nejustificate [i birocratice. Acest lucru poate afecta semnificativ activitatea comercial`
[i poate conduce chiar la faliment. O astfel de atitudine agresiv` a autorit`]ilor fiscale are un impact negativ
asupra economiei [i, \n cele din urm`, asupra veniturilor bugetului de stat, deoarece societ`]ile care vor da
faliment nu vor mai pl`ti impozite.
|n prezent, dobånzile pentru rambursarea/restituirea cu \ntårziere a impozitelor [i taxelor pot fi solicitate \n
anumite condi]ii, la cererea contribuabilului. |n fapt, cererile contribuabililor privind solicitarea de dobånzi
de \ntårziere sunt adesea ignorate de c`tre organele fiscale competente, ceea ce \i determin` pe contribuabili
s` apeleze la instan]ele judec`tore[ti pentru a-[i proteja dreptul la ob]inerea de dobånzi.

Recomand`rile FIC
Autorit`]ile fiscale ar trebui s` ia m`suri pentru asigurarea \mbun`t`]irii procesului de rambursare pentru
societ`]ile [i persoanele fizice care sunt eligibile pentru a ob]ine rambursarea taxelor [i nu ar trebui s`
creeze obstacole birocratice sau \ntårzieri nejustificate.
Dac` sunt \ntårzieri la plat`, organul fiscal ar trebui s` fie obligat la plata acestor dobånzi din oficiu, \n cazul
\n care sunt \ndeplinite condi]iile prev`zute de lege [i nu doar la cererea contribuabilului, a[a cum prevede
legea \n prezent.

2.2.4. Profitul reinvestit
Reinvestirea profitului contribuie la cre[terea unei afaceri, stimulånd cre[terea economic` [i ducånd astfel la cre[terea veniturilor bugetare. Din acest motiv, multe ]`ri ofer` stimulente fiscale companiilor care
reinvestesc profitul.
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Recomand`rile FIC
FIC recomand` scutirea total` de la plat` a impozitului pe profitul reinvestit.

2.2.5. Holdingurile
|n prezent, nu exist` o lege a holdingurilor \n Romånia, fapt ce ac]ioneaz` ca un obstacol pentru grupurile
de companii care au sediul \n Romånia.

Recomand`rile FIC
Ar trebui s` se adopte o lege a holdingurilor pentru a permite crearea de structuri corporative care s`
elimine dubla impozitare a dividendelor [i s` permit` compensarea profitului [i a pierderilor \n cadrul unui
grup. Acest lucru ar alinia legisla]ia din Romånia la legisla]ia altor state din ECE, cum ar fi Republica Ceh`,
Polonia [i Bulgaria, ar stimula \nfiin]area de holdinguri \n Romånia [i ar descuraja migrarea acestora c`tre
paradisurile fiscale.

2.2.6. Contribu]iile de asigur`ri sociale
FIC apreciaz` reintroducerea plafonului contribu]iilor la asigur`rile sociale pentru contractele de munc` la
valoarea a cinci salarii medii brute. Acest lucru va stimula angaj`rile, \n special ale managerilor superiori pe
scar` ierarhic` \n sectorul privat, ale c`ror competen]e sunt necesare pentru a ajuta companiile s` ias` din
recesiune. Totu[i, contribu]iile de asigur`ri sociale se men]in ridicate \n compara]ie cu beneficiile pe care
le aduc. Ele reprezint` o cheltuial` semnificativ` pentru angajatori, ceea ce poate reprezenta un obstacol \n
realizarea de investi]ii \n Romånia. Reducerea contribu]iilor \n continuare ar stimula investi]iile, ar \ncuraja
companiile s` fac` angaj`ri, ducånd \n final la cre[terea veniturilor bugetelor de asigur`ri sociale.

Recomand`rile FIC
FIC recomand` ca nivelul contribu]iilor de asigur`ri sociale s` fie redus.

2.2.7. Impozitarea profiturilor realizate din cå[tiguri pe pia]a de
capital de c`tre fonduri de investi]ii str`ine
Legisla]ia cu privire la impozitarea acestor fonduri este neclar`, conducånd la confuzii [i descurajånd investi]iile. Cu toate c` OUG nr. 127/8 octombrie 2008 a scutit de la impozitare fondurile de investi]ii nerezidente care nu sunt persoane juridice, modificarea nu se aplic` persoanelor juridice cu sediul \n str`in`tate.
Ordonan]a a creat, de asemenea, multe incertitudini, de exemplu posibilitatea ca impozitul romånesc cu
re]inere la surs` de 16% s` se aplice pentru dividende [i pentru dobånda ob]inut` de la un pl`titor romån.

Recomand`rile FIC
Aceste fonduri ar trebui s` fie scutite \n \ntregime de la plata impozitului \n Romånia, iar legisla]ia ar trebui
s` specifice clar acest lucru. |n majoritatea statelor UE, fondurile de investi]ii care achizi]ioneaz` investi]ii
pe pia]a local` de capital \[i pl`tesc toate impozitele \n ]ara \n care \[i au sediul [i nu pl`tesc impozit separat \n fiecare ]ar` \n care investesc. Cu toate acestea, dac` este considerat` necesar` impozitarea de c`tre
Romånia a acestor cå[tiguri, atunci m`surile pentru \nregistrare [i plat` ar trebui s` fie cu mult mai clare [i
mai simple decåt sunt \n prezent. Mai exact, prevederile Codului fiscal cuprinse \n articolele 30(3) [i 30(4)
din Titlul II [i articolul 67(3) din Titlul III, precum [i punctul 96 din Norme sunt neclare [i contradictorii \n
multe aspecte. Aplicarea de impozite pe dobånzile [i pe dividendele pl`tite fondurilor str`ine care nu sunt
\nfiin]ate ca persoane juridice pot fi v`zute ca discriminatorii [i \n contradic]ie cu libert`]ile fundamentale
UE, din moment ce tratamentul fondurilor de investi]ii romåne[ti pare s` fie mai favorabil.
De asemenea, sistemul de impozitare a cå[tigurilor de capital realizate de companii care nu au sediul \n
Romånia (ceea ce de obicei presupune numirea unui reprezentant fiscal romån) este extrem de birocratic [i
greoi, punånd serioase piedici [i bariere \n calea atragerii de capital str`in pe pia]a de capital din Romånia.
Practic, cå[tigurile realizate de statul romån din astfel de impozite sunt foarte mici [i, cum o pia]` de
capital s`n`toas` este o component` cheie pentru o economie modern` [i puternic`, FIC recomand` ca acest
sistem s` urmeze cele mai bune practici UE.
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2.2.8. Deductibilitatea pierderilor de inventar
Multe societ`]i, \n special cele care desf`[oar` activit`]i cu bunuri perisabile, se confrunt` cu pierderi pe
inventar. Societ`]ile din domeniul alimentar [i farmaceutic sunt obligate s` caseze produsele fie pentru c`
a expirat termenul de vånzare a produsului, fie pentru c` produsul s-a deteriorat [i poate pune \n pericol
siguran]a consumatorului, fie din alte motive legate de calitate. |n aceast` privin]`, legisla]ia \n materie
fiscal` din Romånia este foarte restrictiv` [i, \n general, spre deosebire de majoritatea celorlalte ]`ri, nu
permite societ`]ilor s` deduc` la calculul impozitului pe profit pierderile din bunuri lips` la inventar sau alte
bunuri depreciate pentru motivele men]ionate anterior, cåt [i pentru orice alt motiv.
Prevederile Codului fiscal privind impozitul pe profit sunt mai restrictive din acest punct de vedere decåt
cele \n materie de TVA. Cheltuielile aferente pierderilor de inventar nu sunt deductibile din punctul de vedere al impozitului pe profit, \n timp ce TVA aferent` poate fi deductibil` \n anumite condi]ii.
Societ`]ile nu ar trebui s` pl`teasc` impozit atunci cånd stocurile/mijloacele fixe sunt casate deoarece acest
lucru penalizeaz` societatea pentru desf`[urarea obi[nuit` a activit`]ii. Mai mult, respingerea dreptului de
deducere a cheltuielilor rezultate din casarea stocurilor este discriminatorie deoarece alte state membre UE
permit un astfel de tratament fiscal.

Recomand`rile FIC
Pierderile rezultate din casarea stocurilor sau a mijloacelor fixe ar trebui considerate cheltuieli deductibile
din punctul de vedere al calculului impozitului pe profit. Reglement`rile privind impozitul pe profit ar trebui
aliniate cu cele privind TVA.

2.2.9.

Cota de TVA

Cota de TVA a fost majorat` de la 19% la 24% \ncepånd cu 1 iulie 2010, cu un preaviz de numai cåteva zile.
De[i FIC \n]elege presiunile cu care se confrunta GR, majorarea TVA a prejudiciat activit`]ile comerciale,
crescåndu-le costurile \ntr-un moment \n care mijloacele financiare erau deja limitate. Acest lucru a f`cut ca
societ`]ilor s` le fie tot mai greu s`-[i revin` din recesiune, ceea ce a afectat [i veniturile bugetare. |n plus,
termenul scurt \n care a fost aplicat` majorarea a generat probleme grave pentru multe societ`]i, care au
fost nevoite s`-[i actualizeze sistemele [i totodat` s`-[i modifice planul de afaceri \n numai cåteva zile. Prin
compara]ie, atunci cånd guvernul Regatului Unit a majorat TVA \n 2010, acesta a dat un r`gaz de cåteva luni
\nainte ca majorarea s` intre \n vigoare.

Recomand`rile FIC
FIC reitereaz` recomand`rile f`cute \n octombrie 2010 \n cadrul Programului pentru Cre[tere
Economic`, respectiv c` ar trebui s` se revin` la cota standard a TVA de 19%. Acest lucru ar stimula
activit`]ile comerciale [i ar contribui la redresare, conducånd astfel la o cre[tere a veniturilor bugetare. |n
plus, FIC recomand` autorit`]ilor fiscale s` intensifice eforturile de a impune o mai strict` supraveghere a
economiei subterane drept metod` de cre[tere a veniturilor bugetare mai eficient` decåt majorarea impozitelor.
Totodat`, ar trebui mic[orat` cota de TVA pentru alimentele de baz`, fructe [i legume pentru a reduce evaziunea fiscal` \n materie de TVA.
De asemenea, FIC recomand` ca, \n viitor, orice modific`ri majore ale legisla]iei fiscale s` fie anun]ate din
timp, astfel \ncåt contribuabilii s` aib` mai mult timp s` se preg`teasc`.

2.2.10. Colectarea TVA pentru importuri
|n ultima parte a lunii martie 2007, GR a adoptat OUG nr. 22/2007 pentru a reveni asupra multor
schimb`ri f`cute \ncepånd cu 1 ianuarie 2007 cu privire la colectarea TVA pentru importurile din afara UE.
|ntre 1 ianuarie 2007 [i data la care aceast` Ordonan]` a intrat \n vigoare, plata putea fi amånat` pån` la data
la care bunurile importate ajungeau la utilizatorul final, fie din Romånia, fie din alt stat membru UE. Aceast`
reform` de scurt` durat` a f`cut ca Romånia s` aib` unul dintre cele mai favorabile regimuri TVA din UE.
A acordat importatorilor numeroase avantaje din punctul de vedere al fluxului de numerar, \ncurajånd
investi]iile str`ine, [i a fost deosebit de benefic` pentru companiile care transportau bunuri c`tre alte
state membre UE, f`cånd Romånia un atractiv punct de intrare pe Pia]a Unic` European`. }`rile \nvecinate nu aplic` un astfel de sistem, colectånd \n schimb TVA la frontier` sau solicitånd garan]ii, iar aceasta
\nsemna c` Romånia era mai competitiv`. Dac` noile prevederi ar fi r`mas \n vigoare, tranzitul de bunuri
prin Romånia ar fi generat o cre[tere semnificativ` a economiei locale \n zone precum Constan]a [i ar fi fost
benefic` pentru societ`]ile care ar fi prestat servicii de transport pe teritoriul Romåniei.
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Recomand`rile FIC
FIC recomand` abrogarea prevederilor mai sus men]ionate din OUG nr. 22/2007 [i reintroducerea sistemului
care s-a aplicat \n perioada 1 ianuarie – 15 aprilie 2007, pentru a permite ca plata TVA pe bunurile importate
din afara UE s` fie amånat` pån` cånd acestea ajung la utilizatorul final din Romånia sau din alt stat membru
UE, f`r` a se solicita plata de garan]ii la vam`. Pe termen lung, aceasta ar cre[te veniturile bugetare deoarece
ar genera oportunit`]i de cre[tere \n domeniul traficului de tranzit de bunuri importate din afara UE a c`ror
destina]ie este un alt stat membru UE.

2.2.11. Sistemul de TVA la \ncasare
|ncepånd cu 1 ianuarie 2013 a intrat \n vigoare noul sistem de TVA la \ncasare. Contribuabilii care \ndeplinesc anumite criterii legate de cifra lor de afaceri sunt obliga]i s` aplice acest sistem. Scopul lui a fost
s` creeze un avantaj la nivelul fluxurilor de trezorerie pentru contribuabilii eligibili, dåndu-le posibilitatea
s` colecteze TVA cånd primesc plata de la furnizori, dar nu mai tårziu de 90 de zile calendaristice de cånd
factura a fost ori trebuia s` fie emis`. Exist`, totu[i, [i un impact indirect la nivelul contribuabililor
neeligibili care au tranzac]ii cu parteneri eligibili pentru aplicarea sistemului, \n sensul c` dreptul de
deducere a TVA este restric]ionat pån` la momenul pl`]ii facturii. Acest lucru nu asigur` premisele unui
tratament neutru al sistemului de TVA [i m`re[te considerabil costurile administrative [i de conformare la
nivelul contribuabililor neeligibili.

Recomand`rile FIC
FIC recomand` ca sistemul de TVA la \ncasare s` fie op]ional [i, de asemenea, eliminarea restric]ion`rii
dreptului de deducere a TVA pentru tranzac]iile pe care contribuabilii neeligibili le au cu partenerii eligibili.

2.2.12. Continua dezvoltare a fondurilor private de pensii
Sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II), care acoper` \n prezent aproape 5,8 milioane de membri
participan]i, trebuie s` fie protejat prin men]inerea calendarului existent de transfer al contribu]iilor sociale
c`tre fondurile de pensii private (cre[terea ratei contribu]iei de la 4% \n 2013 la 6% \n 2016, cu cåte 0,5 pp
anual). De asemenea, viabilitatea \n ansamblu a acestui sistem trebuie s` fie protejat`, \n special \n ceea ce
prive[te eficien]a costurilor.
Sistemul de pensii private facultative (Pilonul III), care administreaz` economiile a circa 300.000 de
participan]i, ar trebui s` fie consolidat prin cre[terea treptat` a stimulentelor fiscale pentru a facilita
aderarea la aceste fonduri de pensii. |n statele vecine func]ioneaz` deja stimulente fiscale mai consistente
pentru a \ncuraja economisirea privat` \n vederea pension`rii [i, deci, atenuarea pe termen lung a presiunilor asupra bugetului public de pensii.

Recomand`rile FIC
FIC recomand` continuarea cre[terii ratei de contribu]ie la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul
II) cu 0,5 puncte procentuale pe an, de la 4% \n 2013 la 6% \n 2016, precum [i extinderea \n continuare a
deductibilit`]ii fiscale aplicabile contribu]iilor angajatorilor la fondurile de pensii facultative (Pilonul III) de
la 400 EUR / an \n prezent la 1.000 EUR / an.
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S`n`tate
3.1.

Progrese \nregistrate

Investitorii din sectorul sanitar se comport` ca orice investitori, c`utånd pie]e unde exist` un echilibru
\ntre risc [i cå[tig. Romånia era un loc destul de atractiv pentru companiile care investeau \n domeniul
s`n`t`]ii, deoarece profilul de risc (format din termene de plat` foarte lungi, precum [i din volatilitatea
cursului de schimb) era compensat printr-un poten]ial de mare de cre[tere. |nc` exist` importante
oportunit`]i pe termen lung, deoarece nivelul nevoilor medicale neadresate este mare [i exist` multiple
posibilit`]i de a ad`uga valoare. Cu toate acestea, func]ionarea \n acest mediu aduce cu ea provoc`ri, iar
companiile sunt obligate s` fac` fa]` incertitudinilor [i riscurilor. Un anumit nivel de impredictibilitate este
creat de c`tre autorit`]i prin schimb`ri legislative frecvente sau, \n unele cazuri, prin lipsa punerii \n aplicare
corespunz`toare a legisla]iei europene, o problem` care afecteaz` [i alte sectoare.
Sectorul sanitar romånesc este unul dinamic, cu o for]` de munc` de \nalt` calificare. Acesta este un ingredient-cheie pentru orice afacere de succes, reprezentånd un motiv \n plus pentru care Romånia a fost
considerat` o destina]ie atractiv` pentru investi]ii. Cu toate acestea, nivelul de instruire trebuie s` ]in` pasul
cu schimb`rile [i tendin]ele din mediul de afaceri global, astfel \ncåt competen]ele s` corespund` cererii
de pe pia]`. De asemenea, Romånia pierde for]` de munc` calificat` prin exportul de personal medical
bine instruit c`tre Europa de Vest. Acest` migra]ie reprezint` \n prezent una dintre cele mai mari probleme
cu care se confrunt` sectorul sanitar. Un num`r tot mai mare de medici aleg s` p`r`seasc` ]ara. Colegiul
Medicilor din Romånia estimeaz` c` mai mult de 11.200 de medici au p`r`sit Romånia \n ultimii 5 ani. Aceast`
migra]ie reduce num`rul personalului medical din Romånia, ceea ce face ca accesul la asisten]` medical` s`
fie mai dificil, afectånd, prin urmare, \n mod direct [i pe termen lung starea de s`n`tate a cet`]enilor romåni.
Ca urmare a \mb`trånirii popula]iei, cele mai multe ]`ri europene au crescut investi]iile \n domeniul
s`n`t`]ii. Conform estim`rilor B`ncii Mondiale, cheltuielile publice pentru s`n`tate \n UE aproape s-ar
putea dubla ca procent din PIB, de la 8% \n prezent la 14% pån` \n 2030. Cheltuielile publice pentru s`n`tate
din Romånia se ridic` \n prezent la doar 4% din PIB. Prin urmare, pentru a atinge standardele UE de via]`,
este esen]ial ca guvernul s` investeasc` mai mult. Subfinan]area cronic` a sistemului are consecin]e
grave: speran]a de via]` \n Romånia este cea mai mic` din Europa, mortalitatea infantil` cea mai mare, iar
indicatorii bolilor cronice sunt sub media european`.
Mediul fiscal actual ridic` probleme semnificative pentru companiile care opereaz` \n sectorul sanitar \n
ceea ce prive[te sustenabilitatea [i predictibilitatea modelului de afaceri. Produc`torii farmaceutici sunt
supu[i unei taxe de expropriere, a[a-numita tax` de clawback, ceråndu-le s` acopere \n \ntregime
cheltuielile ce dep`[esc nivelul fondurilor publice alocate pentru medicamente. Taxa de clawback a schimbat dinamica cre[terii pie]ei, deoarece aceasta a decuplat cre[terea „real`” a pie]ei de cre[terea „net`” a
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pie]ei. Cre[terea „real`” a pie]ei (sau consumul de medicamente) se va men]ine probabil la nivelul actual,
deoarece aceasta este determinat` de nevoi medicale neadresate, care sunt la un nivel ridicat \n Romånia.
Cre[terea „net`” a pie]ei (sau veniturile din vånz`rile realizate de companiile farmaceutice dup` ce acestea
pl`tesc taxa de clawback) va fi la nivelul bugetului alocat pentru medicamente. Avånd \n vedere c` sumele
publice cheltuite cu medicamente au stagnat din anul 2009 din cauza constrångerilor fiscale [i \n acela[i timp
cre[terea consumului, produc`torii farmaceutici sunt obliga]i s` acopere deficitul dintre fondurile alocate [i
nevoile reale ale pie]ei. Aceast` tax` include, de asemenea, venituri ale altor agen]i economici [i TVA, de[i
Curtea Constitu]ional` a decis c` aplicarea acestei taxei este par]ial neconstitu]ional`, deoarece aplicarea
unei taxe asupra valorii medicamentelor rambursate care include TVA reprezint` o dubl` impunere.
Ca r`spuns la recesiunea economic` ce a afectat Romånia \n ultimii ani, Guvernul a luat m`suri
drastice de reducere a costurilor. |n timp ce acest lucru a ajutat la limitarea unor costuri \n sectorul
sanitar, reformele au avut, de asemenea, drept rezultat reducerea accesului la asisten]` medical` pentru
pacien]ii romåni. Una dintre m`surile de limitare a costurilor luate de c`tre Guvern a fost blocarea ramburs`rii
medicamentelor noi, inovatoare. |ncepånd cu anul 2008, peste 140 de tratamente noi, avånd toate
aprob`rile necesare, a[teapt` o decizie final` privind rambursarea. Produsele care a[teapt` deciziile de
rambursare includ medicamente care pot salva vie]i. Exist`, de asemenea, medicamente inovatoare care
pot reduce costurile sistemului sanitar permi]ånd pacien]ilor reintegrarea \n cåmpul muncii, reducerea
num`rului de zile de spitalizare [i limitarea efectelor adverse etc.
Pre]urile medicamentelor eliberate pe baz` de re]et` sunt reglementate de c`tre Ministerul
S`n`t`]ii, stabilite printr-un sistem de referin]` interna]ional la nivelul celui mai mic pre] \ntr-un co[ de
12 ]`ri din Uniunea European`. Reglementarea pre]urilor la nivelul minim a condus la economii pentru
bugetul sectorului sanitar pe termen scurt, \ns` ridic` probleme legate de accesul pe termen lung al pacien]ilor
la medicamente. Metodologia actual` de stabilire a pre]urilor \n Romånia creeaz` stimulente pentru
reexportul de medicamente c`tre ]`rile cu pre]uri mai mari, ceea ce conduce la o lips` de medicamente
pentru pacien]ii romåni.
|ntårzierile la plata facturilor de c`tre Guvern pot, \n practic`, ajunge la 330 zile afectånd sustenabilitatea
financiar` a tuturor companiilor ca urmare a reac]iilor \n lan]. Guvernul s-a angajat s` pun` \n aplicare
\ncepånd cu 16 martie 2013 Directiva UE privind combaterea \ntårzierii \n efectuarea pl`]ilor \n tranzac]iile
comerciale, reducånd termenele de plat` \n sectorul sanitar la 60 de zile pentru facturile \nregistrate dup`
aceast` dat`. Astfel s-ar \mbun`t`]i sustenabilitatea financiar` a companiilor din sectorul sanitar, care \n
final ar conduce la un acces mai bun la tratament pentru pacien]ii din Romånia. Pentru facturile \nregistrate
\nainte de 16 martie 2013, Guvernul consider` implementarea unui calendar de e[alonare la plat` a datoriilor
\n sectorul sanitar pån` la sfår[itul anului 2014.

3.2.

Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

3.2.1. Un mediu fiscal \mbun`t`]it pentru a \ncuraja investi]iile
str`ine
FIC \n]elege necesitatea de a introduce o tax` suplimentar`, taxa de clawback, cu scopul de a controla
cre[terea cheltuielilor publice cu medicamente. Cu toate acestea, metodologia actual` de calcul a taxei de
clawback, care este, de fapt, o tax` de expropriere, trimite un puternic semnal negativ mediului de afaceri.
Predictibilitatea redus` a aloc`rii bugetare pentru medicamente reprezint` o preocupare-cheie. Companiile
farmaceutice se confrunt` cu dificult`]i \n calcularea contribu]iei viitoare de clawback, [i, \n consecin]`,
la evaluarea impactului financiar, avånd \n vedere lipsa existen]eibugetelor multianuale \n sectorul
public. De asemenea, nivelul bugetului ar trebui s` ia \n considerare nevoile reale ale pie]ei. Produc`torii de
medicamente sunt singurii obliga]i la plata taxei, de[i nu sunt singurii actori responsabili pentru
dep`[irea bugetului alocat medicamentelor. De asemenea, ace[tia acoper` [i veniturile care sunt, de fapt,
realizate de farmacii [i de distribuitorii de medicamente, precum [i TVA.

Recomand`rile FIC
Ar trebui revizuit` taxa de clawback pentru a o face mult mai previzibil` [i echitabil`, luånd \n
considerare, de asemenea, decizia Cur]ii Constitu]ionale.
Taxa ar trebui aplicat` pe veniturile pl`titorului [i nu ale altor persoane juridice.
Fondurile atrase din contribu]ia clawback ar trebui utilizate exclusiv pentru a suplimenta bugetul
de medicamentele.
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Bugetul alocat pentru medicamente ar trebui revizuit pentru a reflecta consumul de medicamente
realizat \n anul anterior celui pentru care se calculeaz` taxa de clawback.
Ar trebui introdus` bugetarea multianual` pentru a cre[te predictibilitatea.

3.2.2. Acces adecvat la medicamente
Acest lucru \nseamn` garantarea accesului pacien]ilor la medicamente rambursate \n cadrul sistemului public
de s`n`tate [i c` medicamentele sunt disponibile \n farmacii.
Salut`m m`surile luate pentru preg`tirea unui sistem intermediar de Evaluare a Tehnologiei Medicale
(HTA) pentru a evalua rapid medicamentele care a[teapt` s` fie rambursate. Cu toate acestea, noua
metodologie de rambursare trebuie adoptat` cåt mai curånd posibil pentru a asigura accesul pacien]ilor la
cele mai noi tratamente care nu au fost disponibile \n ultimii 5 ani. Salut`m angajamentul asumat de c`tre
Ministrul S`n`t`]ii de a asigura c` noua list` de medicamente rambursate devine opera]ional` \ncepånd cu
data de 1 iulie 2013.
Suntem \ncuraja]i de angajamentul Guvernului de implementare a unui sistem de achizi]ii centralizate,
pentru a asigura o mai bun` estimare a nevoii de medicamente pentru o perioad` de timp, garanta furnizarea
de medicamente [i evita deficitul, asiguråndu-se astfel accesul continuu la tratament pentru pacien]i. Cu
toate acestea, avånd \n vedere c` medicamentele au deja un pre] maxim aprobat la nivel na]ional, FIC este
preg`tit s` se angajeze \ntr-un dialog cu autorit`]ile, astfel \ncåt dificult`]ile create de achizi]iile centralizate
s` fie corect identificate [i s` fie g`site solu]ii acceptabile.

Recomand`rile FIC
Pentru a \ncuraja inova]ia, ar trebui actualizat` \n mod regulat lista de medicamente rambursate.
Ar trebui introdus` o procedur` intermediar` de HTA (Evaluare a Tehnologiei Medicale) pentru a
asigura transparen]a [i predictibilitatea \n decizia de includere a noilor medicamente pe lista de
rambursare [i evaluarea mai bun` a beneficiilor oferite de medicamente.
Ar trebui revizuit` politica privind pre]urile pentru a asigura necesarul de medicamente pe pia]a
romåneasc`.

3.2.3. Un sistem IT modern pentru asisten]` medical` (re]eta
electronic`, cardul electronic, dosarul electronic)
Romånia dispune de resurse publice limitate, iar sistemul sanitar se confrunt` cu dificult`]i \nsemnate \n
satisfacerea nevoilor popula]iei. Acest lucru face ca maximizarea eficien]ei \n alocarea resurselor s` fie
absolut esen]ial`. Salut`m eforturile Guvernului de a lupta \mpotriva fraudei [i a abuzurilor din sistem,
permi]ånd \n acela[i timp o mai bun` monitorizare a angajamentelor privind cheltuielile prin introducerea
unui sistem IT modern, inclusiv re]eta electronic`, cardul electronic. Cu toate acestea, mai sunt multe de
f`cut pentru a face sistemul complet accesibil [i opera]ional.

Recomand`rile FIC
Autorit`]ile ar trebui s` se asigure c` sistemul de re]et` electronic` este pe deplin opera]ional.
Ar trebui introdus un card electronic la nivel na]ional, iar eforturile ar trebui continuate pentru
a construi o baz` de date centralizat` care s` cuprind` dosarele medicale electronice.

3.2.4. Un num`r suficient de personal medical \n cadrul sistemului
sanitar romånesc
Romånia se confrunt` cu o criz` major` cauzat` de lipsa personalului medical: \n anul 2010, exista o medie
de 2,4 medici la 1.000 de locuitori, comparativ cu media UE de 3,6. Rata de migra]ie este de 9% fa]` de media
UE de 2,5%. \n anul 2011, erau mai mul]i medici care p`r`seau ]ara decåt absolven]i noi, astfel \ncåt este
probabil ca situa]ia s` se deterioreze \n continuare.
PIB-ul Romåniei ar cre[te cu 6% \n cazul \n care starea de s`n`tate a for]ei de munc` din ]ar` ar fi similar`
mediei UE. |n schimb, aceasta pierde aproximativ 18,6 miliarde EUR (15% din PIB-ul pe anul 2010) din
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produc]ia economic` pe termen mediu spre lung, ca urmare a st`rii precare de s`n`tate a popula]iei sale17.
Nivelul sc`zut al accesului la personalul medical ca urmare a migra]iei are un efect direct asupra s`n`t`]ii
pe termen lung a cet`]enilor romåni. Prin urmare, FIC consider` c` este esen]ial ca autorit`]ile s` ia m`suri
pentru a rezolva aceast` problem`, avånd \n vedere faptul c` un mediu de afaceri s`n`tos depinde de o
comunitate s`n`toas`.

Recomand`rile FIC
Ar trebui introdus` \n sectorul sanitar salarizarea \n func]ie de performan]`.
Personalul medical ar trebui separat de al]i angaja]i din sectorul public \n materie de politic` salarial`.
Ar trebui \mbun`t`]it accesul la dezvoltarea profesional` continu`.
Ar trebui recunoscut` importan]a social` a personalului medical.
Ar trebui consolidat rolul asocia]iilor profesionale \n reformarea sistemului.
O alocare bugetar` mai mare pentru salarii este \n cele din urm` esen]ial` pentru a asigura
reten]ia personalului medical \n ]ar`.

3.2.5. Un nivel adecvat de finan]are a sistemului sanitar
FIC recunoa[te c` actuala situa]ie economic` dificil` a condus la constrångeri severe asupra bugetului
sistemului sanitar. Cu toate acestea, pentru a fi competitiv`, Romånia va trebui s` adopte o gåndire strategic` [i s` \[i concentreze resursele asupra sectoarelor care vor permite cre[terea durabil` pe termen mediu
[i lung. Consider`m c` sistemul sanitar ar putea fi unul dintre acele sectoare, \ns` autorit`]ile trebuie s`
fie preg`tite s` investeasc` mai mult. Guvernul ar trebui s` se angajeze la cre[terea treptat` a bugetului
sistemului sanitar ca pondere din PIB cu 2% pån` la sfår[itul anului 2014, cu un scop clar de a atinge media
european` pån` \n anul 2016.

Recomand`rile FIC
Ar trebui asigurate o cre[tere gradual` \n ponderea PIB-ului alocat sistemului sanitar pån` la 6% [i o
combinare eficient` \ntre finan]area public` [i privat` pentru sistemul sanitar.
Ar trebui \mbun`t`]it` colectarea contribu]iilor la asigur`rile sociale de s`n`tate.
Ar trebui extins` baza de colectare a contribu]iilor pentru asigur`rile de s`n`tate prin eliminarea scutirilor.
Fondurile ar trebui transferate de la bugetul de stat pentru a acoperi popula]ia scutit` sau neasigurat`.
Ar trebui facilitat accesul pe pia]` al companiilor private de asigur`ri de s`n`tate prin permiterea de
deduceri fiscale.

3.2.6. Ar trebui \ncurajate educa]ia, preven]ia [i promovarea
s`n`t`]ii
|n prezent, sistemul sanitar romånesc nu pune suficient accent pe preven]ia [i depistarea precoce
a bolilor care ar putea avea un impact major asupra s`n`t`]ii sau pe principalii factori determinan]i ai
poverii bolii. Alocarea resurselor ar trebui s` ating` un echilibru adecvat \ntre asisten]a medical`,
preven]ia bolilor [i promovarea s`n`t`]ii pentru a r`spunde nevoilor actuale [i viitoare din sectorul sanitar.
Acest lucru a fost, de asemenea, recomandat de c`tre Banca Mondial` \n anul 2011: „|n plus, recomand`m
ca guvernul s` ]in` cont de s`n`tate \n toate politicile publice pe care le elaboreaz` (programele intersectoriale de \ngrijire preventiv` a popula]iei), inclusiv prin introducerea legisla]iei pentru a reduce factorii de
risc (de exemplu, accize pentru produsele din tutun [i interzicerea fumatului \n spa]ii publice), campanii
na]ionale de comunicare, programe de preven]ie centrate pe popula]ie [i pe individ precum [i programe
pentru reducerea factorilor de risc predominan]i, depistarea cancerului, vaccinarea, precum [i monitorizarea cre[terii.18”
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17
Industria Farmaceutic` din Romånia: principalele tendin]e [i impactul asupra societ`]ii [i economiei, Academia Romån`,
Institutul de Prognoz` Economic`, februarie 2012
18
Analiza Func]ional` a Sectorului de S`n`tate din Romånia, Raport final 28 aprilie 2011, Banca Mondial` [i Regiunea
Europa [i Asia Central`, pagina xix

Recomand`rile FIC
Ar trebui alocat un nivel adecvat de finan]are pentru programele de preven]ie.
Ar trebui definit un sistem de stimulente pentru medicii generali[ti care s` fie activ implica]i \n
programe de educa]ie [i preven]ie, inclusiv vaccinare.
Ar trebui elaborate programe pentru a promova un stil de via]` s`n`tos (cu accent pe obiceiurile
alimentare, fumat [i consum de alcool, exerci]ii fizice).
Ar trebui pus \n aplicare un program pentru a cre[te nivelul de cunoa[tere \n materie de s`n`tate.
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Mediu [i durabilitate
4.1.

Progrese \nregistrate

FIC apreciaz` c`, dup` ce a transpus [i a continuat s` implementeze \n legisla]ia na]ional` aproape toate
actele normative ale UE cu privire la mediu, Guvernul Romåniei (GR) continu` s` fie activ \n discu]iile cu
privire la normele UE noi sau revizuite, pentru a se asigura c` activit`]ile economice din Romånia nu vor fi
afectate \n mod semnificativ.
GR a implementat proceduri de consult`ri publice, oferind p`r]ilor interesate posibilitatea de a-[i exprima opiniile cu privire la diferite aspecte de mediu. Astfel, recent, a fost publicat un proiect al Strategiei
Na]ionale de Management al De[eurilor, oferindu-se tuturor p`r]ilor interesate posibilitatea de a se implica
\n acest proces.
GR a implementat toate procedurile necesare [i a depus eforturi pentru sprijinirea autorit`]ilor regionale
[i locale s` depun` cereri [i s` acceseze fondurile europene (Fondul European de Dezvoltare Regional` [i
Fondul de Coeziune) pentru a solu]iona problemele de mediu, cum ar fi gospod`rirea apelor [i managementul de[eurilor.
Noul Program de guvernare include obiective de protec]ie a mediului pentru perioada 2013-2016.

4.2.

Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

4.2.1. Legisla]ia \n domeniul mediului – \mbun`t`]irea legisla]iei \n
domeniul mediului [i al cadrului de reglementare
FIC este \ngrijorat din cauza lipsei de previzibilitate legislativ` [i consider` c` trebuie discutate, revizuite [i
agreate cu autorit`]ile de mediu anumite reglement`ri [i aspecte.

Recomand`rile FIC
Previzibilitatea legislativ` ar trebui crescut` [i ar trebui creat un cadru legislativ uniform [i stabil,
bazat pe principiile UE;
Consultarea cu reprezentan]ii din industrie ar trebui s` aib` loc \nainte de adoptarea de noi norme [i regulamente de mediu sau \nainte de modificarea sau amendarea celor noi.
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4.2.1.1.

Aspecte legate de schimb`rile climatice

FIC apreciaz` transparen]a pe care Ministerul Mediului [i Schimb`rilor Climatice (MMSC) [i Ministerul
Economiei (ME) au demonstrat-o \n transpunerea [i planificarea implement`rii legisla]iei europene cu
privire la schimb`rile climatice.

Recomand`rile FIC
FIC consider` c` este nevoie de o stråns` cooperare cu autorit`]ile de mediu pentru
implementarea Ordinului Ministerului Mediului [i P`durilor nr. 3420/2012 cu privire la aprobarea
procedurii de emitere a autoriza]iilor pentru emisiile de gaze cu efect de ser` \n perioada
2013-2020.
Ar trebui s` se poarte consult`ri cu sectoarele corespunz`toare din industrie cu privire la procesul de revizuire din 2014 referitor la situa]ia scurgerilor de carbon [i la orice modific`ri la Hot`rårea
de Guvern nr. 780/2006. (Este posibil ca autorit`]ile s` fi \nceput modific`rile, \ns` reprezentan]ii
industriei nu au fost consulta]i \nc`.)
Ar trebui adoptat` legisla]ie secundar` (norme de aplicare, inclusiv reguli cu privire la entit`]ile nou-intrate,
reguli de \nchidere) care s` sprijine implementarea Hot`rårii de Guvern 780/2006.
Ar trebui adoptat` noua strategie pentru schimb`rile climatice, care s` acopere perioada 2014-2020.

4.2.1.2.

Reabilitarea terenurilor contaminate

|n prezent, reabilitarea terenurilor contaminate este guvernat` de Ordinul Ministerului Apelor, P`durilor
[i Mediului 756/1997 pentru aprobarea Reglement`rii privind evaluarea polu`rii mediului, de Hot`rårea de
Guvern 1408/2007 privind modalit`]ile de investigare [i evaluare a polu`rii solului [i subsolului, precum [i
de Hot`rårea de Guvern 1403/2007 privind refacerea zonelor \n care solul, subsolul [i ecosistemele terestre
au fost afectate.

Recomand`rile FIC
Este nevoie de o metodologie pentru aplicarea acestor Hot`råri de Guvern, pentru a asigura
transparen]`, previzibilitate (\n ceea ce prive[te planific`rile, ac]iunile necesare etc.) [i pentru
a evita interpretarea eronat` a acestor reglement`ri. Delimitarea cadrului aplicabil terenurilor
contaminate poate de asemenea asigura o mai bun` clarificare a posibilelor r`spunderi ale
companiilor private care func]ioneaz` pe terenuri contaminate istoric, precum [i posibilitatea ca
aceste companii private s` acceseze ajutoare de stat sau fonduri europene pentru decontaminare.

4.2.2.		

Managementul de[eurilor

Directiva cadru privind managementul de[eurilor a fost transpus` \n legisla]ia romån` prin Legea
nr. 211/2011 privind de[eurile [i Hot`rårea de Guvern nr. 856/2002 privind eviden]a gestiunii de[eurilor
[i pentru aprobarea listei cuprinzånd de[eurile, inclusiv de[eurile periculoase.

Recomand`rile FIC
FIC recomand` o aten]ie sporit` din partea autorit`]ilor \n ceea ce prive[te:
Ob]inerea unui echilibru \ntre responsabilit`]ile pe care le au autorit`]ile locale [i cele ale
industriei. Autorit`]ile ar trebui s` fie r`spunz`toare pentru colectarea de[eurilor post-consum
(spre exemplu, ambalaje, de[euri provenind de la echipamentele electrice [i electronice) \ntrucåt
obliga]ia de colectare selectiv` a acestor de[euri este responsabilitatea legal` a autorit`]ilor
locale. Ar trebui stabilite obliga]ii clare \n domeniul managementului de[eurilor pentru to]i
operatorii care desf`[oar` activit`]i similare
GR ar trebui s` clarifice dac` inten]ioneaz` s` adopte o hot`råre care s` stabileasc` un regim
special pentru anumite tipuri de de[euri, a[a cum prevede Legea 211/2011 (\n plus fa]` de hot`rårile
deja \n vigoare cu privire la de[eurile provenind de la echipamentele electrice [i electronice,
baterii, vehicule scoase din uz etc.). GR ar trebui de asemenea s` clarifice dac` inten]ioneaz` s`
stabileasc` reguli cu privire la modul \n care costurile cu managementul de[eurilor vor fi alocate
conform principiului „poluatorul pl`te[te”.
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Clarificarea conceptului de produs secundar [i cu privire la raport`rile asupra situa]iei de[eurilor
versus valorificarea de[eurilor.
Clarificarea situa]iei aprob`rii [i implement`rii proiectelor SOP de mediu cu privire la
managementul de[eurilor municipale [i tratarea n`molurilor de canalizare, precum [i eliminarea
acestora.
O mai bun` implementare a recomand`rilor Comisiei Europene de sprijinire a diverselor directive
privind de[eurile (ex. recunoa[terea pe plan na]ional a co-proces`rii \n fabricile de ciment ca
reprezentånd simultan reciclare mineral` [i valorificare energetic`, dar [i bune practici pentru
eficien]a resurselor).
Stabilirea unei metodologii pentru eviden]a fluxului de de[euri (trasabilitate) din locul unde sunt
generate/colectate pån` la depozitarea, transportarea, tratarea [i reciclarea/valorificarea/eliminarea [i raportarea final`; crearea unei baze de date care s` permit` raportarea online [i care s`
integreze toate obliga]iile de raportare cu privire la de[euri, incluzånd toate corela]iile necesare
dintre diversele liste/categorii de de[euri, permi]ånd generarea a diverse tipuri de raport`ri,
impuse de reglement`rile \n materie de management al de[eurilor, [i permi]ånd trasabilitatea
fluxurilor de de[euri, [i care s` aib` un nivel corespunz`tor de securitate (confiden]ialitate, dac`
este necesar). FIC \[i ofer` sprijinul pentru crearea, testarea [i func]ionarea unei astfel de baze
de date.
Dezvoltarea unui plan de \nlocuire a tuturor produselor de pe pia]` din motive de eficien]`
energetic`. Aceasta ar fi o investi]ie direct` extrem de atractiv` care s-ar amortiza \n timp.

4.2.2.1.

Ambalaje [i de[euri de ambalaje (ADA)

Pån` \n prezent, Romånia [i-a \ndeplinit obliga]iile stabilite de UE cu privire la ADA, \n special datorit`
eforturilor sus]inute din sectorul industrial, care \[i continu` eforturile permanente de a atinge obiectivele
cu privire la valorificarea [i reciclarea de[eurilor de ambalaje.

Recomand`rile FIC
Cerin]ele specifice pentru asigurarea trasabilit`]ii de[eurilor (inclusiv a diverselor tipuri de
materiale provenite din de[euri) ar trebui reglementate, actualizate, iar procedurile de raportare ar
trebui corelate la nivel na]ional pentru a asigura acurate]ea datelor trimise la Agen]ia European`
de Mediu, pentru a reduce discrepan]a concuren]ial`, [i pentru a crea premisele unui cadru
echitabil pentru to]i operatorii economici responsabili.
Sistemul depozit ar trebui evitat \ntrucåt conduce la apari]ia sistemelor paralele de colectare la
nivel municipal [i, astfel, ca o consecin]`, la cre[terea inutil` a costurilor. Acesta submineaz`
eforturile continue ale GR de a implementa colectarea selectiv` la nivel na]ional ca op]iune
strategic` a Romåniei, care beneficiaz` de o finan]are UE substan]ial` (1,17 mld. EUR – Axa 2
Managementul De[eurilor, Programul Opera]ional Sectorial de Mediu). Avånd \n vedere
capacitatea economic` a Romåniei, implementarea unui sistem-depozit va crea o povar`
suplimentar` dispropor]ionat` pentru industrie (\mbuteliatori [i importatori).

4.2.2.2.
		

Strategia na]ional` cu privire la n`moluri de canalizare
[i epurare

FIC apreciaz` modul de abordare al MMSC \n crearea unei strategii na]ionale pentru acest flux specific de
de[euri.
|n prezent, majoritatea sta]iilor de epurare a apelor uzate sunt prev`zute a fi echipate cu instala]ii de deshidratare care s` scad` con]inutul de ap` (de la 96-98% la 70-85%) din n`molul rezultat.

Recomand`rile FIC
Unul din principalele obiective ale acestei strategii ar trebui s` fie reducerea [i mai mare a cantit`]ii
de n`moluri de epurare care urmeaz` a fi tratate, prin montarea de instala]ii de deshidratare cåt
mai aproape cu putin]` de sursele generatoare de de[euri. Acest lucru ar permite o reducere mai
mare a costurilor cu logistica [i ar spori posibilit`]ile de tratare, inclusiv valorificarea acestor
n`moluri prin co-procesare \n fabricile de ciment.
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Pentru a face exploatarea n`molurilor de canalizare mai atractiv` pentru agricultori, autorit`]ile
(cu respectarea legisla]iei europene) ar trebui s` revizuiasc` [i s` simplifice procedurile de
autorizare prin desemnarea unui singur organism emitent [i/sau prin solicitarea autoriza]iei numai
dintr-un singur loc (fie de la produc`tor, fie de la agricultor) [i prin \ntocmirea unui Ghid de
„Bune Practici”, \n colaborare cu membrii FIC, pentru eliminarea n`molurilor de canalizare.

4.2.2.3. De[eurile de Echipamente Electrice [i Electronice (DEEE)
HG 1037/2010 privind DEEE nu trateaz` preocup`rile industriei [i nici nu integreaz` propunerile acesteia.
Problemele sunt urm`toarele:
•

Responsabilitatea de a atinge obiectivele privind colectarea DEEE a fost transferat` \n totalitate
produc`torilor, sub amenin]area cu suspendarea activit`]ii, \n pofida faptului c`, \n conformitate
cu aceea[i HG, colectarea de DEEE din gospod`rii ar trebui efectuat` de c`tre autorit`]ile locale.

•

HG nu prevede m`suri pentru a le impune celorlal]i operatori din a[a-zisele „fluxuri paralele” s` se
\nregistreze [i s` raporteze cantit`]ile de DEEE colectate [i tratate.

•

Nu sunt prev`zute sanc]iuni pentru colectarea [i tratarea ilegal` a DEEE. Numai acei operatori
care de]in autoriza]ii de mediu pentru colectarea [i tratarea DEEE pot fi amenda]i pentru
\nc`lcarea prevederilor HG. Persoanele neautorizate care colecteaz` de[euri nu sunt men]ionate,
a[adar fac obiectul doar al dispozi]iilor legisla]iei cadru, care prevede sanc]iuni mult mai pu]in
aspre.

•

|n pofida prevederilor Directivei UE [i opiniei Comisiei UE, HG prevede \n continuare ca garan]ia
pentru „noile de[euri orfane” s` fie gestionat` de AFM.

Recomand`rile FIC
Ca [i \n trecut, FIC continu` s` recomande revizuirea urgent` a HG 1037/2010, eventual prin transpunerea
noii Directive 2012/19/UE [i prin urm`toarele reforme:
•

Ar trebui impuse r`spunderi clare autorit`]ilor pentru atingerea obiectivelor de colectare a DEEE
(obiective de colectare pentru autorit`]ile locale [i aplicarea strict` a acestora pentru a combate
fluxurile „paralele” ilegale).

•

Abrogarea prevederilor legale actuale prin care produc`torii sunt r`spunz`tori pentru rezultatul
unei activit`]i (colectarea de DEEE din gospod`rii), care ar trebui s` se realizeze de c`tre
autorit`]ile locale.

•

Tuturor operatorilor care gestioneaz` DEEE ar trebui s` li se solicite s` se \nregistreze [i s` raporteze.
Ar trebui aplicate sanc]iuni aspre pentru colectarea [i tratarea ilegal`.

•

Ar trebui s` se \nfiin]eze o entitate care s` coordoneze [i s` compenseze schemele de colectare
DEEE (centru de pl`]i/decont`ri).

•

Ar trebui eliminat` implicarea AFM \n procesul de gestionare a garan]iilor. |n schimb, aceast`
gestionare ar trebui efectuat` de autorit`]ile cu un rol \n implementarea legisla]iei DEEE.

•

Industria ar trebui consultat` \nainte de adoptarea normelor cu privire la cadrul DEEE, precum
[i \nainte de adoptarea noului act de transpunere a noii Directive DEEE 2012/19/UE.

Urm`toarele elemente suplimentare ar trebui puse \n practic` atunci cånd noua Directiv` 2012/19/UE va fi
transpus` \n legisla]ia romåneasc`:
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•

Ar trebui introduse obliga]ii pentru ca toate p`r]ile care colecteaz` [i trateaz` DEEE s` respecte
cerin]ele minime de tratare, s` ating` obiectivele de valorificare [i reciclare cuprinse \n Directiv`
[i s` raporteze rezultatele c`tre autorit`]i.

•

Ar trebui \nfiin]at` o entitate care s` joace un rol \n coordonarea, monitorizarea [i compensarea
obliga]iilor produc`torilor [i ale autorit`]ilor locale (centru de pl`]i/decont`ri).

•

Ar trebui introdus` posibilitatea de a utiliza un tarif vizibil.

4.2.3.

Fonduri pentru proiecte de mediu

4.2.3.1. Fonduri europene
Programul Opera]ional Sectorial de Mediu (POS Mediu) este cel mai important program aprobat pentru
Romånia pentru accesarea de fonduri europene pentru proiecte de mediu.
Programul actual permite utilizarea fondurilor pentru proiecte legate de apa potabil` [i menajer`, de[euri
[i zone contaminate, probleme de mediu legate de sistemele de \nc`lzire, precum [i inunda]ii [i eroziunea
malurilor.

Recomand`rile FIC
•

Mediul de afaceri ar trebui s` se implice \n mod activ \n grupurile de lucru cu autorit`]ile
relevante pentru a defini [i \mbun`t`]i procedurile pentru viitorul program de fonduri UE.

•

Mediului de afaceri ar trebui s` i se ofere ocazia de a \mbun`t`]i procesul actual de selec]ie
a proiectelor de mediu pentru a cre[te rata de absorb]ie a fondurilor.

4.2.3.2. Alocarea de fonduri pentru mediu
Fondul de Mediu a fost \nfiin]at ca un instrument financiar-economic, gestionat de GR [i menit s`
cofinan]eze diverse proiecte de mediu. Veniturile Fondului provin \n principal din taxele de mediu pe
care le pl`tesc societ`]ile pentru diverse activit`]i (de exemplu, emisii \n aer provenind din surse fixe,
valorificarea de[eurilor metalice [i nemetalice; valorificarea [i reciclarea de[eurilor din ambalaje, cauciucuri
[i echipamente electrice [i electronice etc.).
FIC salut` realiz`rile Fondului de Administrare a Mediului (FAM) \n ceea ce prive[te sprijinul financiar pentru proiectele de mediu. Cu toate acestea, FIC a observat c` \n ultimii ani, majoritatea proiectelor finan]ate
prin intermediul Fondului au fost legate, \n principal, de programul de re\nnoire a parcului auto (programul
rabla), sisteme de \nc`lzire a locuin]elor, energie regenerabil` [i unele proiecte de ape [i p`duri pentru
autorit`]ile locale. Societ`]ile private nu au avut ocazia s` solicite finan]are pentru sprijinirea proiectelor [i
nevoilor lor legate de mediu.
Teoretic, FAM ar trebui s` organizeze periodic procese de selectare a proiectelor de mediu propuse \n leg`tur` cu diverse probleme de mediu (de exemplu prevenirea polu`rii, reducerea impactului asupra aerului,
apei [i solului, utilizarea de tehnologii ecologice, gestionarea de[eurilor etc.) [i orice societate (privat` sau
de stat) ar trebui s` poat` solicita [i ob]ine fonduri de la FAM.
Deoarece multe companii contribuie la Fond, iar majoritatea veniturilor Fondului provine din industrie, FIC
este \ngrijorat de accesul limitat al industriei la acest Fond.

Recomand`rile FIC
Atunci cånd \[i stabile[te planul de lucru anual pentru \mbun`t`]irea performan]ei energetice
[i \[i stabile[te priorit`]ile anuale, FAM ar trebui s` ia \n considerare un spectru larg de subiecte
astfel \ncåt industria s` poat` solicita [i ob]ine fonduri pentru a-[i finan]a proiectele de mediu.
Liniile directoare privind finan]area aferente ar trebui s` stabileasc` criterii de eligibilitate
accesibile pentru societ`]i.

4.2.4. Stimulente normative [i fiscale
FIC recomand` \ncorporarea unui num`r mai mare de stimulente \n legisla]ia romån` pentru a promova
comportamentul prietenos al companiilor [i persoanelor fizice fa]` de mediu.

Recomand`rile FIC
Stimulentele „verzi” ar trebui s` includ`: reabilitarea terenurilor necultivate, construc]ii [i \mbun`t`]iri
pentru economisirea energiei, reducerea TVA pentru produse prietenoase cu mediul, scutire de la plata
impozitelor pentru folosirea bicicletelor la transportul c`tre serviciu [i promovarea echipamentelor
electrice [i electronice eficiente din punct de vedere energetic.
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4.2.5. Sustenabilitate [i Responsabilitate Social` Corporativ`
Sustenabilitatea implic` o dezvoltare economic` care s` respecte bun`starea din punct de vedere social [i
al mediului, iar Responsabilitatea Social` Corporativ` (RSC) este o modalitate \n care companiile se pot
dezvolta \n mod sustenabil [i pot sprijini comunitatea \n general.
Au fost implementate cåteva ini]iative pozitive \n Romånia \n ceea ce prive[te RSC. (i) Strategia Na]ional`
de Promovare a Responsabilit`]ii Sociale 2011 – 2016, care s-a axat pe cele trei direc]ii, social`, protec]ia
mediului [i cercetare [i (ii) Strategia Na]ional` de Dezvoltare Durabil` (SNDD) a Romåniei pentru 20132020-2030.
Cu toate acestea, GR [i-a dezvoltat politica RSC f`r` un proces adecvat de consultare cu toate entit`]ile interesate. Cooperarea dintre autorit`]i (ministere), mediul de afaceri [i alte entit`]i interesate este necesar`
pentru implementarea cu succes a strategiilor de dezvoltare durabil` [i RSC.
Membrii FIC investesc \n consolidarea \ncrederii entit`]ilor interesate [i \n \mbun`t`]irea simultan` a performan]ei afacerilor lor. Companiile din Romånia nu au obliga]ia de a raporta informa]ii nefinanciare, prin
urmare, organiza]iile iau \n considerare norme [i directive voluntare (de exemplu, Ini]iativa Global` de
Raportare) atunci cånd dezv`luie performan]a privind durabilitatea.

Recomand`rile FIC
Promovarea transparen]ei \n leg`tur` cu aplicarea standardelor sociale, morale [i de mediu de
c`tre comunitatea de afaceri, precum [i de c`tre institu]iile publice, care s` \ncurajeze utilizarea
de standarde/linii directoare de raportare recunoscute la nivel interna]ional (de exemplu IGR),
precum [i verificarea extern` a informa]iilor raportate.
Promovarea unor cerin]e legale de raportare privind durabilitatea/RSC.
Companiile ar trebui s` fie incluse \n mod explicit (ca principale entit`]i interesate) \n procedura
de implementare [i \n grupurile de lucru tehnice inter-ministeriale al c`ror obiectiv este
dezvoltarea strategiilor SNRSC [i SNDD.
Companiile/autorit`]ile ar trebui s` \ntocmeasc` [i s` aplice un ghid pentru un “Plan/Dialog de
Implicare a Entit`]ilor Interesate”, \n func]ie de tipul activit`]ii lor.
Guvernul [i autorit`]ile publice ar trebui s` ini]ieze un dialog sistematic cu privire la cea mai bun`
modalitate de acordare a stimulentelor pentru desf`[urarea responsabil` a activit`]ii, precum [i cu
privire la probleme specifice de dezvoltare durabil`.
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Infrastructur`
Avånd \n vedere rolul important al infrastructurii \n cre[terea [i s`n`tatea economiei [i faptul c`,
pentru Romånia, aceasta reprezint` unul dintre factorii cheie pentru cre[terea economic`, trebuie acordat` o
aten]ie deosebit` modalit`]ii \n care se pot cre[te investi]iile \n infrastructura romåneasc`.
Una dintre problemele principale o constituie constrångerile bugetare. |n general, fondurile disponibile la
bugetul Romåniei ce pot fi alocate proiectelor mari de infrastructur` sunt limitate. Cadrul legislativ care
prevede solu]ii alternative, precum PPP-urile, necesit` \mbun`t`]iri. |n plus, de[i a existat o \mbun`t`]ire
semnificativ` a absorb]iei fondurilor europene, rezultatele Romåniei sunt \n continuare slabe. |n afar` de
constrångerile financiare, cealalt` problem` major` o reprezint` capacitatea limitat` a sectorului public de
a desf`[ura proiecte de infrastructur` de amploare \ntr-un termen bine definit.
FIC observ` c`, de[i au existat \mbun`t`]iri, trebuie realizate progrese accelerate [i substan]iale [i \n ceea
ce prive[te alte motoare ale dezvolt`rii infrastructurii, respectiv adoptarea de noi acte normative care
s` faciliteze derularea de PPP-uri, precum [i o mai bun` absorb]ie a fondurilor europene. Procesul de
achizi]ii publice are, de asemenea, nevoie de \mbun`t`]iri pentru a facilita implementarea viitorului plan
general pentru infrastructur`.

5.1.

Progrese \nregistrate

5.1.1. Planul general
|n luna aprilie 2012, Ministerul Transporturilor (MT) a demarat proiectul pentru \ntocmirea unui plan
general de infrastructur`. Planul vizeaz` perioada pån` \n anul 2030. Acesta este un progres important,
deoarece FIC consider` c` un plan general clar este esen]ial pentru atragerea investi]iilor \n infrastructur`,
pentru asigurarea finan]`rilor [i finalizarea proiectelor \ntr-un interval de timp bine definit \n func]ie de priorit`]ile strategice [i de integrarea sistemic` a acestora.
Planul general va oferi date tehnice [i economice, recomand`ri de proiecte \n baza unei analize cost beneficiu [i solu]ii tehnice, precum [i op]iuni de finan]are pentru proiectele propuse. Aceasta va permite
autorit`]ilor s` ini]ieze \n timp util m`surile necesare, respectiv exproprieri, organizarea de licita]ii [i
monitorizarea diferitelor proiecte ce urmeaz` a fi lansate.
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5.1.2. Absorb]ia fondurilor europene [i noile proiecte pentru
Coridorul IV
S-a \nregistrat o u[oar` cre[tere a gradului de absorb]ie a fondurilor europene. A fost lansat un num`r
de proiecte de infrastructur` rutier` [i feroviar` aferente Coridorului IV. De[i s-a observat o \ncetinire
a proiectelor lansate \n cea de-a doua jum`tate a anului 2012, sper`m c` tendin]a pozitiv` anterioar` va
continua.

5.1.3. Crearea unei entit`]i special destinate gestion`rii de proiecte
de infrastructur` de amploare
Noul guvern ales \n decembrie 2012 a introdus o nou` entitate pentru coordonarea [i gestionarea proiectelor
mari de infrastructur`. Este important ca acestei entit`]i s`-i fie alocate suficiente resurse [i personal
calificat pentru a proiecta, dezvolta [i gestiona respectivele proiecte de infrastructur`. Astfel, se permite
acum introducerea de metode de management al proiectelor [i distribuirea clar` a responsabilit`]ilor c`tre
persoanele implicate \n dezvoltarea de proiecte.
FIC a sus]inut \ntotdeauna \nfiin]area unei noi structuri independente de gestionare a infrastructurii rutiere
[i intermodale. Crearea acestei noi entit`]i trebuie consolidat` \n cel mai scurt timp posibil atåt prin numirea
unor speciali[ti reputa]i [i cu experien]`, cåt [i prin implementarea cu succes a unor proiecte-cheie. |n caz
contrar, m`sura ar fi v`zut` ca una pur politic`.

5.2.

Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

5.2.1. |mbun`t`]irea cadrului legislativ pentru PPP
FIC a fost implicat \n mod activ \n dezvoltarea cadrului legislativ pentru PPP contribuind \n mod direct [i
oferind exemple de bune practici autorit`]ilor de reglementare competente [i exprimåndu-[i public \n mod
frecvent pozi]ia cu privire la acest subiect. FIC salut` noul proiect de lege PPP care rezolv` \n mod practic
o serie de aspecte esen]iale ignorate sau blocate de precedenta reglementare (de ex. formule financiare,
drepturile investitorilor/creditorilor \n cadrul unui proiect).
Cu toate acestea, FIC consider` c` exist` anumite elemente care pot fi \mbun`t`]ite semnificativ, de
exemplu aspectele opera]ionale ale Companiei de proiect, procedura de selec]ie a partenerului privat,
aplicarea unor garan]ii relevante pentru proiect [i alocarea riscurilor de proiect.

Recomand`rile FIC
Paralelismul juridic:
Conform reglement`rilor specifice, trebuie clarificate coresponden]ele [i zonele complementare dintre
OUG 34/2006 [i noul proiect de lege PPP, astfel \ncåt s` existe diferen]ieri clare de mecanisme aplicabile
tratamente juridice, financiare [i economice corespunz`toare, \n condi]ii de transparen]` [i competitivitate.
Ini]iativa PPP:
FIC recomand` ca ini]iativa de a constitui un PPP s` fie permis`, \n egal` m`sur`, [i partenerului privat.
Aceasta ar contribui la cre[terea interesului partenerilor priva]i [i a nivelului de implicare a acestora, ar
cre[te transparen]a procesului [i ar limita conduitele frauduloase [i practicile necompetitive.
Sus]inerea din partea statului:
Prevederile relevante din proiectul de lege PPP care se refer` la sprijinul din partea Guvernului au un
caracter oarecum general. De[i este normal ca nivelul contribu]iei publice s` fie evaluat de la caz la caz,
partenerul privat are nevoie de transparen]` [i predictibilitate \n privin]a implic`rii guvernamentale
fie prin m`suri bugetare, fie prin m`suri administrative; astfel, ar fi recomandabil s` se ia \n considerare
necesitatea unor prevederi legale explicite care s` ofere anumite forme de sprijin, inclusiv garan]ii, facilit`]i
opera]ionale [i de autorizare etc.
Procedura de selec]ie a partenerului privat:
Procedura de selec]ie [i evaluare ofer` detalii procedurale insuficiente pentru a putea fi opera]ional viabil`
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[i aplicabil`. \n timp ce normele metodologice urmeaz` s` detalieze prevederile legii, dispozi]iile relevante [i
determinante \n acest sens ar trebui incluse \n cadrul legii [i nu prin intermediul legisla]iei secundare, pentru
a promova un cadru legal transparent [i competitiv \n domeniul proiectelor PPP.

5.2.2. Accelerarea absorb]iei de fonduri europene
Rata de absorb]ie a fondurilor europene din Romånia este \n continuare pe ultimul loc fa]` de alte ]`ri CEE.
Pån` la sfår[itul anului 2012, nivelul ratei de absorb]ie era de numai 11,87% din sumele totale alocate. Mai
mult decåt atåt, suspendarea pl`]ilor care afecteaz` cele mai importante Programe Opera]ionale a avut un
impact direct negativ asupra multor proiecte de infrastructur`.

Recomand`rile FIC
Avånd \n vedere termenul foarte scurt r`mas pentru absorb]ia de instrumente structurale alocate
Romåniei pentru perioada 2007-2013, trebuie acordat` o aten]ie deosebit` implement`rii
proiectelor mari care ar avea drept rezultat un nivel maxim de absorb]ie, iar proiectele de
infrastructur` sunt un candidat natural. FIC a identificat deja [i a comunicat Guvernului un num`r
mare de proiecte de infrastructur` ce pot fi desf`[urate \n func]ie de priorit`]i, crescånd astfel
nivelul total de absorb]ie.
Autorit`]ile publice trebuie s` colaboreze pentru a dezvolta cu prioritate proiecte finan]ate din
fonduri UE. S-au f`cut unele progrese, \ns` Romånia se situeaz` \nc` mult sub media CEE, spre
exemplu, comparativ cu Polonia sau Republica Ceh`.
Trebuie dezvoltate mecanisme speciale de monitorizare pentru a asigura progresul facil [i eficient
al marilor proiecte, deoarece acestea pot avea un impact pozitiv semnificativ asupra stabilit`]ii [i
cre[terii economice \n general.
Guvernul trebuie s` \ntocmeasc` un plan general integrat actualizat pentru infrastructur` pentru
a asigura implementarea mai rapid` a proiectelor complexe de infrastructur`. Acest plan general
ar trebui s` acorde o importan]` deosebit` atåt prioritiz`rii [i optimiz`rii resurselor, cåt [i
reducerii fragment`rii proceselor.
Este important ca Romånia s` stabileasc` puncte de referin]` regionale cu ]`rile UE (cele mai
relevante fiind Polonia, Ungaria [i Republica Ceh`), s` \mp`rt`[easc` experien]ele lor de succes
[i s` aplice lec]iile \nv`]ate pentru a eficientiza procesul de absorb]ie de fonduri UE pentru
infrastructur` [i a \mbun`t`]i rata de absorb]ie.
Este necesar` reducerea perioadei de timp pentru procesul de evaluare [i selectare a proiectelor,
precum [i \ncheierea mai rapid` a finan]`rilor [i contractelor, ceea ce se poate realiza prin
simplificarea procedurilor relevante, precum [i prin posibila extindere a categoriilor eligibile de
costuri. FIC recomand`, de asemenea, folosirea de forme rapide de decontare – admise de altfel
de regulamentele europene19 „pl`]i \n bloc” [i „tarife fixe” pentru a u[ura procesul de rambursare
extrem de birocratic. Trebuie \mbun`t`]it` capacitatea administrativ` a institu]iilor responsabile
cu managementul programelor opera]ionale, prin adoptarea de instrumente adecvate de
management al performan]ei [i asigurarea unui mecanism motiva]ional adecvat, instruirea [i
certificarea personalului, precum [i prin analizarea op]iunii de a se folosi mai mult expertiza
independent` pentru cele mai solicitante [i mai complexe activit`]i.
Un important pas \nainte pentru \mbun`t`]irea credibilit`]ii generale a arhitecturii institu]ionale
folosite pentru gestionarea instrumentelor structurale ar fi o implementare mai transparent` [i o
consultare mai larg` a tuturor p`r]ilor interesate. Acest aspect este cu atåt mai important pentru
perioada de fa]` cu cåt acum se pun bazele urm`toarei perioade de programare. Numai un consens
general al tuturor p`r]ilor interesate asupra principalelor priorit`]i pentru alocarea de fonduri
poate avea drept rezultat implementarea cu succes a urm`torului program de finan]are.

5.2.3. Consolidarea sistemului de achizi]ii publice
FIC consider` c` o \mbun`t`]ire a sistemului de achizi]ii publice ar duce la o cre[tere a ratei de absorb]ie
de fonduri europene [i o mai bun` utilizare a resurselor na]ionale. Unele dintre principalele aspecte legate
de achizi]ii care trebuie \mbun`t`]ite sunt cadrul legislativ general, arhitectura institu]ional`, mecanismul
de control [i nevoia de a avea \n vedere un sistem global de management al informa]iilor care s` permit` un
sistem de achizi]ii mai eficient.
19
”flat rate” – decontarea unor tipuri de cheltuieli la un pre] unitar prestabilit sau ”lump sum” decontarea unei sume globale
pentru anumite tipuri de cheltuieli – stabilite pe baza unor procente fixe aplicate la total costuri.
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Recomand`rile FIC
Cadrul legislativ existent pentru achizi]iile publice a suferit mai multe modific`ri. Pentru a
\n]elege mai bine p`r]ile implicate, respectiv Autorit`]ile Contractante (AC) [i Operatorii
Economici (OE), dar [i pentru a asigura o mai bun` conformitate, trebuie modificat cadrul
legislativ \n stråns` consultare atåt cu autorit`]ile contractante, cåt [i cu operatorii economici.
Impactul schimb`rilor legislative trebuie analizat pe baza unei analize fundamentate a costurilor [i
beneficiilor aferente. Acest lucru ar cre[te, de asemenea, stabilitatea general` a sistemului
de achizi]ii.
|n ansamblu, s-a \nregistrat o cre[tere a num`rului de reclama]ii legate de achizi]iile publice.
Aceast` cre[tere a ap`rut \n raport cu toate etapele, de la lansarea licita]iei pån` la atribuirea
contractului. Acest lucru indic` o lips` de \ncredere \n sistemul de achizi]ii. Pentru a cre[te
nivelul de \ncredere, este nevoie de o mai mare transparen]`. Utilizarea unor exper]i independen]i
reputa]i pe parcursul \ntregului proces, de la \ntocmirea documenta]iilor de atribuire [i pån` la/\n
special la evaluarea ofertelor ar putea fi un pas important pentru redarea credibilit`]ii sistemului.
Un alt aspect esen]ial pentru sporirea \ncrederii ar fi \mbun`t`]irea modalit`]ii de prevenire
[i identificare a conflictelor de interese, precum [i garantarea aplic`rii procedurilor adecvate,
civile [i penale, atunci cånd se \ncalc` regulile privind conflictul de interese.
Arhitectura institu]ional` responsabil` pentru reglementarea, monitorizarea, controlul [i
verificarea procesului de achizi]ii publice este foarte complex`. |n plus, \n cazul achizi]iilor
finan]ate din fonduri structurale [i de coeziune, se adaog` institu]ii [i autorit`]i implicate \n
administrarea instrumentelor structurale. Utilizarea de exper]i profesioni[ti este necesar` [i va
ajuta la implementarea unui proces de achizi]ii publice mai bun.
Ar trebui realizat` o evaluare pentru a stabili dac` institu]iile de reglementare, monitorizare
[i control au personal suficient. Trebuie avut \n vedere nu numai num`rul de persoane, ci [i
calificarea [i experien]a acestora. Remunerarea corespunz`toare [i instruirile sunt, de asemenea,
esen]iale. Volumul de munc` generat de formalit`]ile birocratice trebuie reevaluat [i diminuat
pentru a spori eficien]a.
Una dintre cele mai pu]in dezvoltate func]ii ale sistemul de achizi]ii publice este monitorizarea
[i reglementarea costurilor investi]iilor \n infrastructur` [i compararea acestora cu datele de pe
pia]`. Aceasta implic` o analiz` detaliat` [i bine gåndit` a unor aspecte precum nivelul
concuren]ei per tip de achizi]ie, pre]urile de pe pia]` pentru fiecare categorie principal` de bunuri,
servicii [i lucr`ri publice, accesul companiilor europene la pia]a de achizi]ii publice din Romånia,
precum [i accesul companiilor romåne[ti pe pie]ele europene, tendin]ele achizi]iilor publice
\n Europa etc. Implementarea unei astfel de func]ii va ajuta autorit`]ile contractante s`-[i
contureze mai bine cerin]ele de licita]ie (\n ceea ce prive[te criteriile de calificare, bugetele, grilele
de evaluare) [i va permite operatorilor economici s` participe la procedurile de achizi]ii publice.
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Sectorul energetic
6.1.

Progrese \nregistrate

|n ultimii doi ani, s-au \nregistrat unele progrese \n sectorul energetic.
Romånia a finalizat implementarea celui de-al treilea pachet UE privind liberalizarea pie]elor de gaze
naturale [i electricitate, \n general cu rezultate bune. Autonomia sporit` pentru autoritatea de reglementare
[i alocarea mai multor resurse pentru aceasta au fost pa[i importan]i.
Aprobarea programului de dereglementare a pre]urilor electricit`]ii [i gazelor naturale reprezint` o alt`
schimbare favorabil` \n politica sectorului energetic.
Dezvoltarea sectorului energiilor regenerabile gra]ie unei scheme de suport bine realizate a reprezentat una
dintre cele mai importante realiz`ri din ultimii ani \n acest sector [i a reprezentat o poveste de succes pån`
\n momentul de fa]`. Sectorul energiei eoliene, \n special, a cunoscut o cre[tere semnificativ`, de la 14 MW
instala]i \n 2010 la aproximativ 2.000 MW afla]i \n func]iune \n momentul de fa]`. Cåteva centrale de energie
din biomas` [i de energie solar` au \nceput de asemenea s` produc` energie electric`, de[i capacit`]ile lor
instalate sunt \nc` limitate. |ns`, cu cåteva excep]ii semnificative, generarea de electricitate din surse conven]ionale nu a \nregistrat acela[i nivel de cre[tere.
Pån` recent, stabilitatea cadrului fiscal [i de reglementare \n domeniul explor`rii [i extrac]iei de petrol
[i gaze naturale a condus la importante noi descoperiri [i la stoparea declinului produc]iei interne.
Cu toate acestea, o serie de probleme nerezolvate \mpiedic` dezvoltarea sectorului energetic [i determin`
sc`derea atractivit`]ii pentru investitori \ntr-un context \n care nevoia de investi]ii este stringent` atåt \n
urm`torii dou`zeci de ani (cåteva zeci de miliarde de euro), cåt [i pe termen scurt. De aceea este deosebit
de important ca autorit`]ile s` ghideze pia]a printr-o strategie energetic` bine gåndit` [i stabil`, precum [i
s` propun` o serie de linii directoare cu etape bine definite pentru a o implementa.

6.2.

Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

6.2.1. Liberalizare
Liberalizarea [i respectarea principiilor unei pie]e libere sunt principalii factori de atragere a investitorilor
[i de a asigura competitivitatea.
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De[i, teoretic, pia]a energetic` a Romåniei este complet liberalizat`, practic deschiderea pie]ei este
subminat` de cå]iva factori.
Schemele de protejare a consumatorilor vulnerabili \mpotriva inevitabilelor cre[teri de pre] sunt \n
continuare greu de implementat \n lipsa unei defini]ii corespunz`toare a vulnerabilit`]ii.

Recomand`rile FIC
Pe pia]a gazelor naturale, pre]ul produc]iei interne nu a fost \nc` aliniat pre]urilor de pe pia]a interna]ional`.
|n plus, un pre] final reglementat prin tarife reglementate este \nc` disponibil fiec`rui client, indiferent de
nivelul de vulnerabilitate [i de volumul consumat. De[i nevoia pentru o perioad` de tranzi]ie este de \n]eles
[i necesar`, ritmul evolu]iilor graduale c`tre o dereglementare total` trebuie men]inut.
O situa]ie similar` poate fi g`sit` pe pia]a energiei electrice, unde exist` [i subven]ii \ncruci[ate \ntre
clien]ii casnici reglementa]i [i clien]ii industriali reglementa]i.
Consiliul Investitorilor Str`ini salut` aprobarea de c`tre Guvernul Romåniei a unui plan pe termen
mediu pentru dereglementarea pre]urilor energiei electrice ca urmare a negocierilor purtate cu organiza]iile
interna]ionale. |n acela[i timp, guvernul trebuie s` se angajeze \n continuare s` respecte acest program
pentru a oferi investitorilor priva]i \ncrederea c` liberalizarea integral` a celor dou` pie]e se va realiza pån`
la sfår[itul acestui deceniu.
|ns`, pentru a reduce impactul cre[terii pre]urilor asupra consumatorilor confrunta]i cu riscul s`r`ciei
energetice, este nevoie urgent de o defini]ie clar` [i corect` a consumatorilor vulnerabili, care vor beneficia
de protec]ia statului [i scheme de suport special destinate acestora.
Pe pia]a energiei electrice, lichiditatea s-a \mbun`t`]it ca urmare a produc]iei mai mare livrat` de
produc`torii de stat pe platformele de tranzac]ionare ale Opcom [i datorit` intr`rii companiilor private
\n sectorul de produc]ie. Totu[i, aceast` \mbun`t`]ire a fost ob]inut` afectåndu-se \n schimb flexibilitatea
tranzac]iilor pe pia]a energiei electrice ca urmare a obliga]iei legale de a tranzac]iona exclusiv pe Opcom,
ceea ce implic` dificult`]i opera]ionale majore pentru furnizorii de energie electric` [i micii produc`tori (\n
special \n sectorul energiilor regenerabile). FIC recomand` autorit`]ilor s` permit` din nou tranzac]ionarea
energiei electrice prin intermediul contractelor OTC pentru a reda flexibilitatea necesar` \n acest sector, \n
special pentru a reflecta mai bine curba de consum a clien]ilor finali.

6.2.2. Re\nnoirea instala]iilor de producere a energiei [i a
infrastructurii energetice
Re\nnoirea [i reabilitarea facilit`]ilor \nvechite de producere a energiei [i a infrastructurii energetice ar
trebui s` constituie una dintre priorit`]ile cheie ale Guvernului Romåniei pentru sectorul energetic. Pån` \n
anul 2009, au avut loc privatiz`ri semnificative \n sectorul gazelor naturale [i al energiei electrice, acoperind
explorarea [i produc]ia de petrol [i gaze naturale, precum [i distribu]ia [i furnizarea atåt a energiei electrice,
cåt [i a gazelor naturale. Investitori interna]ionali importan]i au intrat pe pia]` [i \n acela[i timp, au fost
lansate proiecte semnificative de producere a energiei, majoritatea sub forma PPP-urilor.
|ncepånd cu anul 2009, procesul de privatizare a ajuns \ntr-un impas [i, \n plus, majoritatea proiectelor din
sectorul de producere a energiei fie au fost anulate, fie au fost mult \ntårziate.
Acest lucru poate fi explicat numai par]ial prin impactul recesiunii. Alte motive cheie sunt lipsa de
atractivitate a pie]ei atåt pentru investitorii romåni, cåt [i pentru cei str`ini din cauza unor distorsiuni
serioase a acesteia, cåt [i lipsa de stabilitate, predictibilitate [i competitivitate a pie]ei romåne[ti de energie,
gaze [i energie termic`.

Recomand`rile FIC
Stabilitatea cadrului de reglementare care afecteaz` rentabilitatea investi]iilor [i previzibilitatea
modific`rilor de reglementare sunt cerin]e cheie pentru \mbun`t`]irea atractivit`]ii pie]ei energetice
pentru investitori. Totu[i, \n trecut, autorit`]ile au luat decizii care au ignorat aceste principii, subminånd
\ncrederea investitorilor \n procesul de reglementare din Romånia. Dac` modific`rile de reglementare nu
devin mai transparente [i mai stabile, este pu]in probabil c` investitorii vor continua s` investeasc` sume
semnificative de bani \n sectorul energetic din Romånia.
|n sectorul energiei electrice, veniturile realizate exclusiv din pia]a de energie combinate cu pre]uri en-

44

gros sc`zute pentru energia electric` sunt necorespunz`toare pentru stimularea investi]iilor, \n special \n
centrale electrice flexibile. Pentru a reduce constrångerile asupra re]elelor de electricitate prin asigurarea
de rezerve suplimentare de echilibrare [i \n acela[i timp oferind investitorilor \ncrederea c` \[i vor recupera
banii, ar trebui implementat un mecanism de remunerare a flexibilit`]ii centralelor.

6.2.3. Reglementare
Reglement`ri bine echilibrate care s` atrag` investitorii, s` fie previzibile [i s` se aplice efectiv sunt
esen]iale pentru dezvoltarea sectorului energetic din Romånia \n toate zonele sale (electricitate, petrol, gaze
[i energie termic`). Aceasta a constituit un subiect semnificativ \n sectorul gazelor \n ultimii trei-patru ani,
mai ales pentru c` major`rile costurilor de achizi]ie a gazului nu au fost recunoscute \n mod corespunz`tor
\n tarifele reglementate, aceasta reprezentånd o problem` tot mai stringent` [i \n sectorul energiei electrice.
Furnizorii de gaze au suferit pierderi masive din cauza acestei distorsiuni a pie]ei.

Recomand`rile FIC
O aplicare corect` [i \n timp util a unei reglementari adecvate este de o importan]` deosebit` pentru a
garanta atåt siguran]a aprovizion`rii, cåt [i continuarea investi]iilor \n sectorul energetic romånesc.
|nceperea noilor perioade de reglementare atåt \n sectorul gazelor, cåt [i \n cel al energiei electrice ar trebui
s` reprezinte o oportunitate pentru autorit`]ile romåne de a reda \ncrederea investitorilor [i de a propune
stimulente investi]ionale adecvate.

6.2.4. Promovarea energiei regenerabile
Romånia are un poten]ial imens pentru proiecte \n sectorul energiei regenerabile, respectiv energia
eolian`, energia hidro, energia solar` [i biomas`, de[i pån` \n prezent, numai sectorul energiei
eoliene a beneficiat de investi]ii majore. |n principal datorit` acestor progrese, Romånia este \n curs de
\ndeplinire a obliga]iilor asumate pentru anul 2020 privind energia regenerabil`. Aprobarea Legii 220/139 de
c`tre Parlament \n 2012 a fost salutat` de sectorul energetic ca reprezentånd un semnal foarte pozitiv al
sprijinului acordat de autorit`]ile statului pentru dezvoltarea sectorului energiilor regenerabile.
Cu toate acestea, \ncerc`rile de a modifica din nou mult a[teptatul mecanism de sprijin, \n special dac`
acestea au loc f`r` consultarea adecvat` a industriei care a investit o sum` semnificativ` de bani \n
capacit`]ile de energie regenerabil`, ar transmite un semnal extrem de grav \n pia]` [i ar avea consecin]e
negative pe scar` larg`.

Recomand`rile FIC
Investi]iile \n tehnologii curate [i noi au nevoie de o schem` de sprijin sigur` care s` ofere investitorilor o
vizibilitate pe termen lung privind profitabilitatea. De[i investitorii sunt con[tien]i c` mecanismul de sprijin
trebuie s` fie accesibil pentru consumatori, ei a[teapt` totu[i ca noile legisla]ii – primar` [i secundar` – s`
fie rapid implementate [i s` \[i men]in` stabilitatea \n timp. Orice modificare a legisla]iei care ar afecta
centralele aflate \n func]iune [i proiectele deja asumate ar crea serioase \ndoieli cu privire la climatul
investi]ional general din Romånia.
De asemenea, ar trebui eliminate obstacolele serioase pentru dezvoltarea proiectelor, precum interzicerea
\n fapt a contractelor de achizi]ie de energie electric` pe termen lung introdus` \n 2012.

6.2.5. Integrarea pe pia]a european`
Romånia poate juca un rol important pe pia]a energiei, \n special \n regiunea Europei de Sud-Est (ESE). Prin
urmare, trebuie s` \[i \mbun`t`]easc` capacit`]ile de import [i export.

Recomand`rile FIC
Conect`rile sistemului de transport precum [i capacit`]ile sistemului de a furniza energie electric` pentru
]`rile \nvecinate ar trebui \mbun`t`]ite, iar dezvoltarea acestora ar trebui accelerat`, \mpreun` cu deplina
cuplare a pie]elor.
|n ceea ce prive[te gazele naturale, conducta Szeged-Arad care realizeaz` conectarea cu Ungaria a fost pus`
\n func]iune \n anul 2010. Acest lucru a reprezentat un pas important pentru diversificarea surselor de gaze
importate [i pentru cre[terea securit`]ii aprovizion`rii. Finalizarea fluxului invers este necesar` pentru a
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continua integrarea sectorului energetic romånesc pe pia]a european` [i pentru a respecta principiile de
comercializare echitabil` a bunurilor \n cadrul UE.
|n plus, sunt necesare [i se a[teapt` construirea altor conducte de interconectare (Giurgiu-Ruse,
Ia[i-Ungheni). Deschiderea pie]ei [i pentru exporturi ar cre[te competitivitatea pie]ei romåne[ti de gaze
naturale.

6.2.6. Impozitarea companiilor produc`toare de energie
Guvernul a anun]at o cre[tere a taxelor aplicate companiilor care activeaz` \n domeniul energetic \ncepånd
cu ianuarie 2013. Pentru multe dintre major`ri nu au existat consult`ri cu industria [i nici o justificare clar`.
Noile impozite sunt aplicate direct pe volum (transmisie [i distribu]ie) [i pe venituri (produc]ia de gaze) [i
nu au nici o leg`tur` cu profitul efectiv \nregistrat de companii. Aceste impozite se adreseaz` sectoarelor
\n care companiile care activeaz` \n domeniul energetic au investit deja cele mai mari sume de bani \n
modernizarea activelor [i \n dezvoltare (pentru produc]ia de gaze, precum [i distribu]ia de gaze [i energie
electric`). Politica guvernului de a m`ri impozitele pentru companiile care activeaz` \n domeniul energetic
\ntr-un mod netransparent le va reduce semnificativ profiturile [i va sc`dea atractivitatea investi]iilor
viitoare \n sectorul energetic.

Recomand`rile FIC
Consiliul Investitorilor Str`ini nu sus]ine aplicarea unor impozite speciale asupra companiilor care
activeaz` \n domeniul energetic, \ntrucåt de multe ori acestea nu sunt bine echilibrate [i distorsioneaz` pia]a.
Tratamentul egal acordat \ntreprinderilor [i stabilitatea politicii de impozitare din Romånia sunt extrem
de importante pentru cre[terea \ncrederii investitorilor \n economia romåneasc`. Guvernul ar trebui s`
foloseasc` [i s` respecte instrumentele deja stabilite \n Codul Fiscal pentru a echilibra bugetul na]ional.

6.2.7. Eficien]a energetic`
Romånia \[i folose[te resursele energetice ineficient din cauza unei combina]ii de factori care includ active
\nvechite, pre]uri sc`zute la energie (adeseori subven]ionate), comportament necump`tat al consumatorilor
[i un cadru de reglementare ineficient. Romånia are un poten]ial imens de economisire a energiei atåt \n
sectorul produc]iei industriale, cåt [i \n cel casnic, dar [i \n sectorul extrem de ineficient al energiei termice.

Recomand`rile FIC
Consiliul Investitorilor Str`ini consider` c` eficien]a energetic` reprezint` r`spunsul cheie la problema
major`rii facturilor de energie c`tre consumatorii finali. Utilizarea mai eficient` a resurselor energetice
valoroase ar u[ura povara financiar` a cre[terii pre]urilor energiei, care este inevitabil`. \n contextul noilor
cadre legislative UE cu privire la eficien]a energetic`, guvernul ar trebui s` fac` aceast` politic` o prioritate
pentru Romånia \n urm`torii ani. Eficien]a energetic` ar trebui stimulat` printr-o structur` decizional` clar`,
prin campanii de informare a publicului cu privire la beneficii, alocarea de fonduri UE [i prin subven]ii sau
scutiri de impozite mai mari.
Pe lång` economisirile de energie care pot fi ob]inute prin modernizarea infrastructurii de gaze [i
electricitate, \nc`lzirea central` [i cogenerarea de energie termic` [i electric` necesit` de asemenea o
aten]ie special`, precum [i politici clare [i stabile de reglementare [i stimulente.
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Agricultur`
7.1.

Progrese \nregistrate

Ultimii doi ani de activitate \n domeniul agriculturii au adus o serie de progrese, dintre care amintim:
-

redactarea strategiilor sectoriale la nivelul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale (MADR)
– acestea sunt \nc` \n faz` de proiect, urmånd a fi comunicate [i discutate cu principalii agen]i
economici [i cu asocia]iile acestora \n vederea legifer`rii [i aplic`rii lor;

-

buna func]ionare a Agen]iei de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA) –gradul de absorb]ie
a fondurilor europene destinate pl`]ilor directe sau subven]iilor din domeniul agriculturii este de
95%;

-

aplicarea legisla]iei de etichetare a produselor, conform directivelor UE;

-

respectarea permanent` [i constant` a criteriilor de eligibilitate pentru noile proiecte structurale;

-

aplicarea metodologiei fiscale de taxare invers` la cereale [i plante tehnice prin care se reduce
comer]ul ilegal cu cereale [i care conduce la cre[terea fiscaliz`rii \n sectorul agricol.

|n cadrul dialogului dintre reprezentan]ii FIC Task Force pentru Agricultur` [i MADR s-a remarcat
disponibilitatea permanent` a Ministrului Agriculturii de a discuta [i analiza \n comun subiectele presante,
precum problema iriga]iilor [i cea a comas`rii terenurilor agricole. Disponibilitatea autorit`]ilor de a
comunica cu reprezentan]ii FIC trebuie salutat` [i re]inut` ca un punct pozitiv, independent de capacitatea
relativ` a statului de a legifera [i implementa politici publice \n domeniul agriculturii.

7.2.

Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

Cåteva dintre sursele de ineficien]` care au dus la o productivitate sc`zut` a sectorului agricol din Romånia
sunt:
•

capacitatea redus` de redactare [i implementare a politicilor sectoriale;

•

capacitatea redus` de absorb]ie a fondurilor structurale;

•

parcelarea excesiv` a terenurilor agricole (cu capacitate investi]ional` limitat`);
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•

slaba dezvoltare a infrastructurii rurale;

•

interes sc`zut pentru categoria de folosin]` a terenurilor agricole legat` de culturile energetice,
precum [i lipsa de strategii de dezvoltare a produselor ecologice (Bio) .

7.2.1. Politicile sectoriale
FIC a semnalat constant nevoia fireasc` a investitorilor de cre[tere a gradului de predictibilitate pe
termen mediu [i lung a priorit`]ilor [i strategiilor sectoriale elaborate de autorit`]i. Apreciem redactarea
proiectului de strategie pentru cereale, pentru depozitele de fructe [i legume [i pentru \mbun`t`]irea par]ial`
a iriga]iilor agricole.

Recomand`rile FIC
Poten]ialul agriculturii nu este valorificat din pricina faptului c` dezvoltarea agriculturii \n Romånia nu
este o prioritate a strategiei economico-bugetare a statului romån. Se impune astfel o implicare a tuturor
factorilor de decizie \n aplicarea acestor strategii, cu o participare substan]ial` a asocia]iilor produc`torilor
[i a institu]iilor statului din domeniile finan]e [i mediu, astfel \ncåt s` se ob]in` un consens general pentru
realizarea obiectivelor acestor documente strategice.
Este necesar s` se dezvolte strategii sectoriale [i pentru alte domenii, cum ar fi cel al agriculturii bio sau al
energiei din biomas`, care reprezint` un mare atu al Romåniei \n cadrul UE.
Conform Ministerului Agriculturii, proiectele acestor Strategii Agricole sunt deja redactate. A[tept`m
de mult timp [i cu interes iminenta lor comunicare, precum [i demararea procesului de consultare
a asocia]iilor produc`torilor agricoli [i cu agen]ii economici importan]i din domeniu.

7.2.2. Absorb]ia fondurilor structurale \n domeniul agriculturii
Agen]ia de Pl`]i pentru Dezvoltare Rural` [i Pescuit (APDRP) a reu[it s` atrag`, din suma disponibil`
de 8 miliarde de euro, numai 2 miliarde. Aceast` rat` de absorb]ie este extrem de redus`, iar cauza
principal` este ineficien]a autorit`]ilor \n folosirea fondurilor destinate agriculturii. Motivele care au generat
aceast` situa]ie pot fi rezumate astfel:
-

procedurile birocratice excesive \n procesul de evaluare [i validare a proiectelor;

-

blocarea proiectelor prin depunerea de contesta]ii de c`tre participan]ii la licita]ii [i tergiversarea
rezolv`rii acestor situa]ii \n instan]`;

-

lipsa sumelor necesare cofinan]`rii proiectelor;

-

nerespectarea instruc]iunilor privind depunerea dosarelor – multe proiecte sunt depuse f`r`
„Scrisoarea de confort” aferent`.

Recomand`rile FIC
Pentru corijarea acestor obstacole \n atragerea fondurilor structurale este necesar ca nou-\nfiin]atul
Minister al Fondurilor Europene s` de]in` o putere decizional` real` prin care s` \mbun`t`]easc` procesul
de validare a proiectelor.
Este de men]ionat faptul c` [i sectorul bancar ar trebui s` reevalueze oportunit`]ile de sprijin ale
activit`]ilor agricole [i poten]ialul acestora, facilitånd cofinan]area proiectelor structurale [i reanalizånd
pozitiv riscurile investi]iilor \n acest domeniu. De asemenea, autorit`]ile pot facilita eficientizarea proiectelor din punct de vedere financiar prin adoptarea unei scheme de ajutor de stat, prin subven]ionarea unui
procent din dobånd` sau prin diminuarea plafonului de garan]ii.
Totodat`, proiectele deja aprobate, dar considerate neviabile din punct de vedere financiar, ar trebui
eliminate \ntr-un termen cåt mai mic, pentru a fi eliberate astfel sume considerabile neutilizate.
Este foarte pozitiv demersul Ministerului Agriculturii de a lua \n considerare [i terenurile agricole ca active
colaterale ce pot garanta creditele acordate de c`tre b`nci pentru sectorul agricol.
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7.2.3. Comasarea terenurilor agricole
Statistica demonstreaz` c` aproximativ 65% din suprafa]a agricol` a Romåniei apar]ine fermelor cu o
suprafa]` mai mic` de 2 ha. FIC a subliniat deja, de nenum`rate ori, urgentarea comas`rii terenurilor \n a[a
fel \ncåt s` permit` exploatarea lor ra]ional` [i productiv`, cu echipamentele performante.
Recent, MADR a elaborat un proiect de lege privind stimularea comas`rii terenurilor agricole care propune
o schem` de ajutor de stat sub forma unei prime pentru cedarea exploata]iei, \nso]it` de o sus]inere a
cheltuielilor notariale, precum [i o garantare a creditelor contractate pentru cump`rarea terenurilor.

Recomand`rile FIC
Deoarece comasarea terenurilor agricole este un subiect capital pentru dezvoltarea modern` [i cre[terea
eficien]ei agriculturii, este necesar ca acest proiect de lege s` reuneasc` sprijinul \ntregii clase politice [i a
factorilor de decizie [i, eventual, s` fie adoptat prin procedur` de urgen]`.
O m`sur` eficient` \n acest sens ar fi un cadru legislativ ce \mputernice[te ADS (Autoritatea Domeniilor
Statului) s` cumpere [i s` vånd` terenurile agricole cu obiectivul clar de a constitui altfel loturi mari pentru
o exploatare modern` a terenurilor agricole.

7.2.4. Infrastructura rural` [i iriga]iile
Constat`m o lips` de interes pentru proiectele PPP din zona rural` [i pentru lucr`rile de infrastructur`
rural` general` (canaliz`ri, drumuri, sta]ii de epurare etc.).

Recomand`rile FIC
Pentru a cre[te productivitatea agriculturii [i pentru a dezvolta zona rural`, trebuie dezvoltate
infrastructura rural` [i sistemele de iriga]ii, acestea din urm` pentru a garanta produc]ia, independent de
condi]iile meteorologice nefavorabile. De exemplu, proiectul major de iriga]ii „Siret – B`r`gan”, de[i este
prioritar pentru MADR, nu a atras aten]ia celorlalte ministere (MF [i MMP), care trebuie s` asigure
finan]area necesar` realiz`rii acestuia.
De asemenea, este necesar` aplicarea programului de subven]ii care s` compenseze cheltuielile cu energia
necesar` pomp`rii apei. Chiar dac` la nivelul MADR aceast` chestiune este prioritar`, ea nu va putea avea
succes dac` Guvernul Romåniei nu va asigura fondurile bugetare [i nu va achitala termen subven]iile.
Este important` elaborarea prompt` [i clar` a noului Program Na]ional pentru Dezvoltare Rural` (PNDR)
astfel \ncåt cele 1,5 miliarde de euro s` fie accesate rapid [i s` duc` la o relansare concret` a mediului rural,
creånd atåt proiecte de infrastructur`, cåt [i locuri de munc` pentru satul romån.

7.2.5. BIOMASA, o alternativ` pentru asigurarea aprovizion`rii
energetice a Romåniei
Romånia are un deficitul de energie termic` importat` de 29,6% din necesarul total. Doar 300.000 ha din cele
2.000.000 ha disponibile [i \n stare de pårloag` (suprafe]e inutile [i „non-alimentare”) ar fi suficiente pentru
a garanta independen]a/autarhia Romaniei \n energia termic`. Este timpul s` vedem agricultura nu numai ca
pe o for]` ce produce hran`, dar [i ca surs` primordial` de energie, ceea ce constituie un avantaj comparativ/
competitiv al Romaniei.

Recomand`rile FIC
Romånia trebuie s` adopte urgent o legisla]ie \n acord cu prevederile europene referitoare la recunoa[terea
culturilor energetice ca parte a planta]iilor agricole [i la diversificarea categoriilor de folosin]` a
terenurilor agricole. |n Uniunea European`, culturile energetice sunt o categorie de folosin]` aparte a
terenurilor agricole, iar adaptarea legisla]iei Romåniei la cea din UE \n acest domeniu \ntårzie de mai mul]i
ani \ntr-un mod inexplicabil [i d`un`tor intereselor sectorului agricol, nepermi]ånd investi]ii [i valorificarea
acestui avantaj economic sprecific al sectorului agricol romånesc.

7.2.6. Politica Agricol` Comun` (PAC)
Implicarea concret` a Romåniei \n definitivarea viitorului PAC [i prioritizarea intereselor [i atuurilor din
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domeniul agriculturii va atrage \n mod evident mai multe investi]ii.

Recomand`rile FIC
Implicarea intensiv` necesit` un proces prealabil de cristalizare a pozi]iilor prioritare \n strategiile agricole,
iar acest proces nu este posibil f`r` o coordonare real` a tuturor factorilor ce intervin \n acest domeniu. FIC
\[i exprim` \ntreaga disponibilitate pentru acest proces.
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Pia]a for]ei de munc` [i educa]ie
8.1.

Pia]a for]ei de munc`

8.1.1. Progrese \nregistrate
|n anul 2010 a fost ini]iat` o nou` reform` a sistemului public de pensii (Legea nr. 263/2010) dar [i
dezvoltarea \n paralel a sistemului de pensii private, prin cre[terea contribu]iei la fondurile private
obligatorii [i prin cre[terea deductibilit`]ii fiscale la fondurile private facultative.
Un cadru solid, durabil [i sustenabil al sistemului de pensii [i presta]ii sociale este o condi]ie esen]ial`
pentru a men]ine echilibrul macroeconomic general [i pe cel al finan]elor publice. |n 2012, deficitul bugetului asigur`rilor sociale de stat (BASS, sistemul public de pensii) a reprezentat 12,9 mld. RON (adic` 2,9 mld.
EUR, adic` 2,1% din PIB), la care se pot ad`uga [i alte cheltuieli cu pensiile necontributive, suportate din
bugetul de stat (indemniza]ia social` pentru pensionari, pensiile agricultorilor, pensiile personalului bugetar
din justi]ie, etc.). Ca urmare, dezechilibrul sistemului de pensii poate fi considerat \n totalitate r`spunz`tor
pentru deficitul finan]elor publice pe anul 2012.
Cu toate acestea, \n ultimii anii au fost deja implementate mai multe m`suri care au contribuit la readucerea
sistemului de pensii pe un traseu mai sustenabil, \n principal fiind vorba despre legea care instituie un
sistem unic de pensii publice, precum [i procesul de revizuire a presta]iilor sociale. Astfel, deficitul BASS
s-a redus \n fapt \n 2012 fa]` de maximul istoric atins \n 2011 (3,1 mld. EUR, adic` 2,3% din PIB), datorit`
men]inerii valorii punctului de pensie, cre[terii graduale a vårstei de pensionare [i restrångerii semnificative
a num`rului ie[irilor noi la pensie (atåt anticipate, cåt [i de invaliditate).
Avånd \n vedere sustenabilitatea \nc` precar` a sistemului public de pensii, precum [i prognozele
demografice nefavorabile, doar reformarea parametric` periodic` a sistemului public nu este suficient`,
de una singur`, pentru a consolida pe termen lung bugetul de pensii [i a asigura pensii sigure [i adecvate
pentru genera]iile viitoare de romåni. |n acest sens, continuarea dezvolt`rii sistemului de pensii private
lansat \n perioada 2007-2008 este absolut necesar` pentru \mbun`t`]irea capacit`]ii generale a sistemului de
pensii de a-[i respecta promisiunile c`tre popula]ia activ`. Doar suplimentarea sistemului public de pensii
cu un sistem de pensii private (bazat pe capitalizare) puternic care s` suplimenteze componen]a public`
PAYG, va fi \n m`sur` s` atenueze presiunile unei popula]ii care \mb`tråne[te rapid, precum [i deteriorarea
raporturilor de dependen]a demografic` [i sistemic`.
|n paralel cu reformele din sistemul public, fondurile private de pensii au beneficiat, de[i cu o oarecare
\ntårziere, de continuarea dezvolt`rii potrivit cadrului legal. Astfel, fondurile de pensii private obligatorii
(Pilonul II) au \ncasat \n perioada 2010-2012 contribu]ii \n continu` cre[tere, gra]ie major`rii procentului
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de contribu]ie virat \n administrare privat` (de la 2% din veniturile brute lunare ale participan]ilor \n 2008
[i 2009 la 4% \n 2013). De asemenea, fondurile de pensii private facultative (Pilonul III) au continuat s`
atrag` tot mai mul]i participan]i dornici s` economiseasc` pe cont propriu \n vederea pension`rii [i gra]ie
extinderii deductibilit`]ii fiscale (pån` la 400 EUR / an atåt pentru angajator – sum` scutit` de impozit [i
toate contribu]iile sociale – cåt [i pentru angajat – sum` scutit` doar de impozitul pe venit).
De la lansarea lor din urm` cu 5-6 ani [i pån` \n prezent, fondurile de pensii private din Romånia au
ajuns la un num`r de 6 milioane de clien]i (conturi individuale), active nete de peste 10,2 miliarde RON [i
performan]e investi]ionale real-pozitive. Pilonul II a \nregistrat, pe toat` durata de func]ionare, un
randament mediu anual de 11,5%, pån` la finele anului 2012, cifra similar` pentru Pilonul III fiind de 7,7%.
Aceste rezultate indic` faptul c` sectorul pensiilor private ar trebui s` beneficieze de o mai mare dezvoltare.

8.1.2.

Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

8.1.2.1.

Permise de munc`

Conform legisla]iei actuale privind autoriza]iile de munc` [i permisele de [edere, cet`]enii str`ini (cet`]enii
non-UE/SEE) pot lucra \n Romånia ca deta[a]i ai unor angajatori nereziden]i doar pentru o perioad` limitat`
de un an. |ncepånd cu al doilea an, pentru a putea continua activitatea \n Romånia, ace[tia trebuie s` \ncheie
contracte locale de munc` cu angajatori reziden]i (companii locale din Romånia).
|n prezent, urmare a recentelor modific`ri ale Codului Fiscal, contribu]iile sociale sunt obligatorii \n Romånia
pentru angajatorii nereziden]i (inclusiv cei din ]`ri din afara spa]iului comunitar) [i angaja]ii acestora care
desf`[oar` activit`]i \n Romånia. Mai mult decåt atåt, angajatorii nereziden]i sau angaja]ii acestora se pot
\nregistra \n Romånia [i astfel pot declara [i pl`ti contribu]iile sociale aferente salariilor personalului
deta[at \n Romånia, integral a[a cum prevede legisla]ia romån`. Prin urmare, impozitul pe venit [i
contribu]iile sociale pentru contractele men]ionate mai sus pot fi pl`tite \n Romånia similar cu obliga]iile
aferente unui contract local de munc`.
Dup` introducerea \n Codul Fiscal a prevederilor cu privire la posibilitatea de a \ncheia contracte pentru
a declara [i pl`ti contribu]iile de asigur`ri sociale \ntre angajatori nereziden]i [i persoane fizice rezidente
sau nerezidente, procedura de \nregistrare a acestor contracte a fost aprobat` [i au fost clarificate anumite
aspecte procedurale \n leg`tur` cu situa]iile \n care nu au fost \ncheiate astfel de contracte.
Prin Hot`rårea de Guvern care stabile[te num`rul de permise de munc` ce pot fi acordate cet`]enilor str`ini,
num`rul de permise de munc` ce pot fi acordate angaja]ilor permanen]i \n 2012 a fost redus de la 3.000 la
2.300, \n timp ce num`rul de permise de munc` ce pot fi acordate lucr`torilor deta[a]i \n 2012 a fost majorat
de la 700 la 1.400.

Recomand`rile FIC
FIC recomand` eliminarea limitei de 1 an pentru permise de munc` \n scop de deta[are acordate cet`]enilor
din state ter]e. Permiterea deta[`rii peste un an nu este \n niciun fel \ngr`dit` de legisla]ia romån`, iar atåta
timp cåt cei implica]i (angajatorii str`ini [i angaja]ii acestora) \[i \ndeplinesc diligent obliga]iile fiscale [i
de contribu]ii sociale \n Romånia, statul romån nu pierde venituri la buget, avånd \n vedere c`, \n prezent,
se datoreaz` contribu]ii sociale [i \n baza contractelor de deta[are \n aceea[i m`sur` \n care se datoreaz`
pentru contracte locale de munc`.
De asemenea, aceast` propunere ar simplifica [i munca birourilor de imigr`ri care ar fi degrevate de o
multitudine de dosare de imigrare [i ar putea s` reduc` astfel timpul necesar emiterii avizelor [i eliber`rii
documentelor necesare.

8.1.2.2.

Sistemul de pensii

Predictibilitatea [i stabilitatea legislativ` reprezint` o condi]ie esen]ial` pentru atragerea [i men]inerea
investi]iilor. |n procesul de lansare [i setare a sistemului de pensii private din Romånia, ac]ionarii
societ`]ilor de administrare a fondurilor de pensii au investit sume de peste 500 de milioane de euro,
pentru care estimeaz` un orizont de recuperare de 10-15 ani. Bunul mers al administr`rii fondurilor
private de pensii, respectiv ob]inerea de performan]e investi]ionale pozitive \n beneficiul celor 6 milioane de
clien]i, depinde \n mod decisiv de un mediu legislativ propice, stabil [i predictibil, care s` nu reverseze
parametrii esen]iali ai sistemului.
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Recomand`rile FIC
FIC recomand` men]inerea stabilit`]ii legislative \n domeniul pensiilor private [i a viabilit`]ii de ansamblu
a acestui sistem, precum [i adoptarea legii privind plata pensiilor private [i unele m`suri de \ncurajare a
extinderii acoperirii fondurilor de pensii facultative (Pilonul III), prin dialog cu industria de profil.

8.1.2.3.

Continuarea dezvolt`rii fondurilor private de pensii

Sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II), care acoper` \n prezent aproape 5,8 milioane de membri
participan]i, trebuie s` fie protejat prin men]inerea calendarului existent de transfer al contribu]iilor sociale
c`tre fondurile de pensii private (cre[terea ratei contribu]iei de la 4% \n 2013 la 6% \n 2016, cu cåte 0,5 pp
anual). De asemenea, viabilitatea \n ansamblu a acestui sistem trebuie s` fie protejat`, \n special \n ceea ce
prive[te eficien]a costurilor.
Sistemul de pensii private facultative (Pilonul III), care administreaz` economiile a circa 300.000 de
participan]i, ar trebui s` fie consolidat prin cre[terea treptat` a stimulentelor fiscale pentru a facilita
aderarea la aceste fonduri de pensii.
|n statele vecine func]ioneaz` deja stimulente fiscale mai consistente pentru a \ncuraja economisirea privat`
\n vederea pension`rii [i deci atenuarea, pe termen lung, a presiunilor asupra bugetului public de pensii. De
exemplu, \n Cehia (cea mai dezvoltat` pia]` de pensii facultative din regiunea Europei Centrale [i de Est),
plafonul anual de deducere fiscal` este de 8% din salariul brut, adic` peste 900 de euro pe an pentru fiecare
angajat (calculat la salariul mediu). De asemenea, statul ofer` \n contul fiec`rui participant o contribu]ie
fix` suplimentar` \n valoare de circa 5 euro pe lun`, adic` un beneficiu net suplimentar de 60 de euro pe
an, echivalent al unei deduceri fiscale de \nc` 400 de euro pe an pentru fiecare client. Astfel, plafonul total
de deducere este de peste 1.300 de euro pe an, fapt care a dus \n 16 ani la o acoperire de 90% a pensiilor
private facultative \n popula]ia activ` a Cehiei. |n Polonia, contribu]iile angaja]ilor la pensiile facultative
sunt scutite \n totalitate de impozitul pe venit, iar plafonul de deducere fiscal` pentru angajatori este de 7%
din salariul brut al angajatului, adic` 600 de euro pe an, calculat la salariul mediu. |n Ungaria, contribu]iile
angaja]ilor sunt scutite \n limita a 30% din contribu]ii (peste 400 de euro pe an, calculat la salariul mediu), iar
contribu]iile angajatorilor sunt scutite \n totalitate de la plata impozitului pe venit. |n Bulgaria, toate
contribu]iile virate de indivizi \n sistemul de pensii facultative sunt deductibile de la plata impozitului
pe venit \n limita a 10% din venitul anual al participan]ilor. |n plus, contribu]iile virate de angajatori sunt
deductibile integral \n limita a 360 de euro pe an. |n Estonia, contribu]iile la pensiile facultative sunt
deductibile de la plata impozitului pe venit \n limita a 15% din venitul anual al participantului. |n Letonia,
contribu]iile la pensiile facultative sunt de asemenea deductibile total \n limita a 10% din venitul anual al
participantului.

Recomand`rile FIC
FIC recomand` continuarea cre[terii ratei de contribu]ie la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul
II) cu 0,5 puncte procentuale pe an, de la 4% \n 2013 la 6% \n 2016. precum [i extinderea \n continuare
a deductibilit`]ii fiscale aplicabile contribu]iilor angajatorilor la fondurile de pensii facultative (Pilonul III)
de la 400 EUR/an \n prezent la 1.000 EUR/an.

8.1.2.4.

Timpul de lucru

Codul Muncii din Romånia prevede, \n general, condi]ii bune \n ceea ce prive[te timpul de lucru, atåt
pentru angajatori cåt [i pentru angaja]i. Cu toate acestea, aceste prevederi sunt mult mai stricte decåt
condi]iile minime privind timpul de lucru recomandat de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European
[i a Consiliului privind anumite aspecte ale organiz`rii timpului de lucru (“Directiva privind timpul de
lucru”). Drept urmare, unii angajatori importan]i care-[i desf`[oar` activitatea \n fabrici industriale mari au
dificult`]i \n a respecta Codul Muncii romånesc \n ceea ce prive[te perioada de repaus s`pt`månal [i
reglement`rile privind orele suplimentare.

8.1.2.4.1. Perioada de repaus s`pt`månal
FIC apreciaz` eforturile f`cute \ncepånd cu 2011 de autorit`]ile romåne \n direc]ia ob]inerii unui
anumit grad de flexibilitate \n ceea ce prive[te echilibrul dintre drepturile [i obliga]iile angajatorilor [i ale
angaja]ilor [i consider`m c` aceste prevederi legale pot fi \mbun`t`]ite [i mai mult. Principala dificultate
este aceea c` \n Codul Muncii romånesc se folose[te ziua ca durat` de referin]` pentru calculul perioadei de
repaus s`pt`månal [i nu ora, a[a cum prevede Directiva.
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Recomand`rile FIC
Avånd \n vedere prevederile alineatului (15) din Preambulul Directivei privind timpul de lucru, care
prevede c`: Avånd \n vedere problemele pe care organizarea timpului de lucru le poate ridica, este de dorit
s` se prevad` o anumit` flexibilitate \n aplicarea anumitor dispozi]ii din prezenta directiv`, asiguråndu-se
\n acela[i timp respectarea principiilor protej`rii securit`]ii [i s`n`t`]ii lucr`torilor, precum [i faptul c`
Directiva privind timpul de lucru exprim` \n mod foarte clar perioada de repaus \n unit`]i de timp, adic`
\n zile, ore sau frac]iuni ale acestora, consider`m c` definirea perioadei minime de repaus s`pt`månal ca
fiind „48 de ore consecutive de repaus s`pt`månal” \n loc de „dou` zile consecutive de repaus s`pt`månal”
va aduce o \mbun`t`]ire semnificativ` \n ceea ce prive[te flexibilitatea, aducånd beneficii majore atåt
angaja]ilor cåt [i angajatorilor.

8.1.2.4.2. Ore suplimentare
|n ceea ce prive[te orele suplimentare, consider`m c` m`sura luat` de autorit`]ile romåne \n sensul
permiterii compens`rii timpului liber acordat \n avans de angajator cu orele suplimentare efectuate de
angajat \ntr-o perioad` de referin]` subsecvent` de 12 luni (art. 122 alin. (3) din Codul Muncii romånesc)
este una folositoare, \ns` din p`cate acestei prevederi legale \i lipsesc instrumente specifice [i clare pentru
o implementare efectiv`.

Recomand`rile FIC
Recomand`m cu t`rie majorarea perioadei de referin]` la o perioad` minim` de 36 de luni, sau chiar mai
mare, stabilit` de comun acord de partenerii sociali.

8.1.2.5.

Codul Muncii [i Legea Dialogului Social

Pentru a consolida stabilitatea legislativ` [i predictibilitatea \n leg`tur` cu cele mai importante aspecte
legate de pia]a muncii, FIC recomand` urm`toarele m`suri:
Schimb`ri propuse \n Codul Muncii:
- Eliminarea limitei de trei contracte individuale de munc` pe termen limitat ce pot fi \ncheiate \ntre acelea[i
p`r]i pentru aceea[i func]ie.
- Legisla]ia privind orele suplimentare [i repausul s`pt`månal: Pentru companiile produc`toare cu activitate
sezonier`, perioada de referin]` ar trebui stabilit` la 12 luni, perioada maxim` s`pt`månal` de lucru (inclusiv
orele suplimentare) ar trebui majorat`, iar angajatorii ar trebui s` poat` acorda zilele de repaus s`pt`månal
\n zile neconsecutive [i \ntr-o perioad` nelimitat` la o s`pt`mån`. Angajatorii ar trebui de asemenea s` poat`
penaliza angaja]ii pentru neefectuarea de c`tre ace[tia a orelor suplimentare convenite, lucru ce nu este
posibil potrivit legisla]iei actuale, ceea ce duce la perturbarea activit`]ii de produc]ie.
Norme clare de aplicare a Codului Muncii:
- Aplicarea [i implementarea unor proceduri normative creeaz` dificult`]i \n ceea ce prive[te resursele
umane din cadrul companiilor, generånd riscuri de penaliz`ri pentru neconformitate impuse de autorit`]ile
\n domeniul muncii. Spre exemplu, Contractul Colectiv de Munc` \n ramura electrotehnic`, semnat \n luna
noiembrie 2010, ar fi trebuit s` aduc` mai multe beneficii, \ns` acestea nu au fost implementate \nc`.
- Pentru unit`]ile de produc]ie, ar trebui introdus un program de lucru [i un sistem de plat` clare pentru
lucrul \n ture.
- Codul muncii ar trebui aliniat cu Legea Dialogului Social (spre exemplu, \n leg`tur` cu perioada \n care un
angajat poate contesta \n instan]` decizia angajatorului).
- Exist` situa]ii \n care acelea[i articole din lege sunt interpretate \n mod diferit \n mai multe zone din ]ar`.
Autorit`]ile ar trebui s` ofere \ndrum`ri clare [i s` le \ncorporeze \n normele de aplicare ale Codului Muncii.
Trebuie introdus un obiectiv de performan]`. Major`rile salariale ar trebui corelate \n mod direct cu
\ndeplinirea obiectivelor stabilite de angajator, iar nerespectarea acestora ar trebui s` poat` reprezenta un
motiv de concediere. Procedura de evaluare a ne\ndeplinirii criteriilor de performan]` profesional` ar trebui
stipulat` \n regulamentele interne ale angajatorului, [i nu ar trebui impus` includerea acestora \n contractele
individuale sau colective colective de munc`.
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8.2.

Educa]ie

8.2.1. Progrese \nregistrate
Calitatea for]ei de munc` produs` de sistemul de educa]ie din Romånia reprezint` un punct de atrac]ie
important al acestei ]`ri pentru investitorii str`ini. Perpetuarea acestui avantaj depinde de dezvoltarea
continu` a sistemului romånesc de \nv`]`månt. |n ultimii ani, \n Romånia s-a manifestat un interes tot
mai mare pentru cre[terea competitivit`]ii economice na]ionale prin continuarea reformei \n domeniul
educa]iei. Acest interes a fost \ntre]inut atåt de preocup`ri locale cåt [i de demersuri europene.
Programul de Reform` Na]ional` bazat pe strategia Europa 2020 are \n vedere inclusiv atingerea unor
obiective specifice privind educa]ia, respectiv sc`derea ratei de abandon [colar timpuriu [i cre[terea
num`rului de absolven]i de \nv`]`månt ter]iar \n råndul tinerilor. Legea Educa]iei nr. 1/2011 a reprezentat
un pas important pe direc]ia atingerii acestor obiective [i a introdus o serie de elemente ce \ncurajeaz`
cre[terea calit`]ii sistemului de \nv`]`månt, cum ar fi principiul dezvolt`rii axate de competen]e, \nv`]area
continu`, relansarea \nv`]`måntului profesional [i introducerea rutelor alternative de studii.
Educa]ia reprezint` o arie de interes strategic pentru mediul de afaceri. Angaja]ii r`mån una dintre cele
mai valoroase resurse ale oric`rui angajator, apt` s` influen]eze dramatic performan]a organiza]ional`.
Din aceast` perspectiv`, evolu]ia sistemului na]ional de educa]ie constituie un factor cheie al succesului [i
sustenabilit`]ii afacerilor din Romånia.
Interesul investitorilor pentru domeniul educa]iei este unul durabil, avånd \n vedere dinamica mediului
de afaceri. Transform`rile care se petrec \n domeniul economic genereaz` \ntr-un ritm alert nevoia unor
competen]e noi, pe care \nv`]`måntul mediu [i superior este solicitat s` le furnizeze \n timp util [i la un
nivel care face posibil` performan]a. Dac` mediul educa]ional romånesc nu va reu[i s` ofere pe termen lung
solu]ii viabile pentru o for]` de munc` vizionar` [i de elit`, atunci viitorul afacerilor din Romånia va fi serios
amenin]at, avånd \n vedere competi]ia stråns` cu alte pie]e ale for]ei de munc`.

8.2.2. Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri
8.2.2.1. Adaptarea sistemului de \nv`]`månt la nevoile pie]ei for]ei
de munc`
Cre[terea gradului de inser]ie a absolven]ilor pe pia]` for]ei de munc` reprezint`, \n Romånia [i \n lume,
o provocare important`. Reprezentan]ii mediului de afaceri, inclusiv FIC, au semnalat \n mod repetat
diferen]ele existente \ntre ceea ce livreaz` \n prezent sistemul educa]ional din Romånia [i profilul
absolven]ilor de care angajatorii au nevoie, inclusiv competen]ele de care au nevoie aceste companii, cum
ar fi software (SAP, Team Center, Siemens Step 7), cuno[tin]e cu privire la managementul sistemelor de
produc]ie (TPM), cuno[tin]e cu privire la lan]ul de furnizare, cuno[tin]e de limb` englez` din domeniul
tehnic, precum [i sisteme de calitate.
Una dintre cele mai serioase dificult`]i vizeaz` preg`tirea predominant teoretic` a tinerilor care
finalizeaz` studiile [i capacitatea lor redus` de a transfera eficient cuno[tin]ele acumulate \n [coal` la locul
de munc`. Ini]iative recente precum proiectul de lege privind stagiile de adaptare profesional` demonstreaz`
sensibilitatea autorit`]ilor cu privire la acest aspect, \ns`, \n opinia FIC, modul de remediere al acestei
probleme poate fi \mbun`t`]it. O alt` dificultate notabil` este legat` de cunoa[terea sc`zut` de c`tre
beneficiarii direc]i ai sistemului de educa]ie a solicit`rilor specifice activit`]ii profesionale.
Cre[terea num`rului de [coli voca]ionale ar acoperi lipsa de lucr`tori califica]i [i instructori specializa]i
(contribuind la compensarea nivelului sc`zut al cuno[tin]elor teoretice [i practice).

Recomand`rile FIC
FIC subliniaz` necesitatea clarific`rii ariei, termenilor [i condi]iilor de aplicare a legii privind stagiile de
adaptare profesional` [i recomand` reglementarea stagiilor printr-un contract unic, diferit de cel individual
de munc`. Acest ultim aspect este de o importan]` deosebit`, pentru c` el poate limita semnificativ accesul
tinerilor la stagii [i poate genera numeroase probleme cu privire la derularea [i \ncetarea contractelor de
stagii de adaptare profesional`.
O solu]ie optim` pentru cre[terea angajabilit`]ii absolven]ilor o reprezint` consolidarea procesului
de integrare a perioadelor de stagiu \n cadrul companiilor \n structura planurilor de \nv`]`månt mediu
[i superior. Acest deziderat poate fi atins prin introducerea \n program` a perioadelor de stagiu \n
companii obligatorii, continue [i de durat` medie, \n timpul anului [colar. De asemenea, o colaborare
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stråns` \ntre profesor, stagiar [i companie \n planificarea, monitorizarea, evaluarea [i asimilarea experien]ei
acumulat` de elevi [i studen]i \n timpul stagiilor este esen]ial` pentru succesul unui astfel de demers. Ponderea
activit`]ilor practice \n sistemele universitare de evaluare ar trebui crescut`.
Nu \n ultimul rånd, cre[terea accesului elevilor [i studen]ilor la servicii de informare [i consiliere
profesional` \nc` din perioada studiilor gimnaziale poate limita rata de abandon [colar [i poate facilita
integrarea profesional` dup` finalizarea studiilor.

8.2.2.2.

Calitatea sistemului de \nv`]`månt

|n ultimii doi ani, rata de promovabilitate la examenul na]ional de bacalaureat s-a plasat la un nivel sc`zut
record, de sub 50%. Acest fapt provoac` \ngrijorare cu privire la calitatea competen]elor dezvoltate \n cadrul
sistemului de \nv`]`månt mediu [i limiteaz` dramatic num`rul celor care pot urma o form` de \nv`]`månt
superior. Pe termen lung, o asemenea tendin]` poate periclita avantajul de]inut de Romånia [i reprezentat
de capacitatea acestei ]`ri de a pune la dispozi]ia angajatorilor o for]` de munc` calificat`.
|n acela[i context, remarc`m [i noul principiu de finan]are suplimentar` a institu]iilor de \nv`]`månt
superior, \n func]ie de costul standard per elev/student. Aceast` m`sur` poate stimula competi]ia
\ntre educatori, sus]inånd astfel performan]a [i calitatea, \ns` \n acela[i timp poate conduce la o relaxare
a standardelor de evaluare a elevilor [i studen]ilor.
Potrivit topului realizat de QS World University Ranking \n 2012, niciuna dintre universit`]ile romåne[ti nu
se reg`se[te \n Top 600 a celor mai bune institu]ii de \nv`]`månt superior din lume. Lansarea \n Romånia
a primei clasific`ri a universit`]ilor realizat` \n 2011 de Asocia]ia Universit`]ilor Europene, precum [i a
ierarhiz`rii programelor de studii organizate de universit`]ile acreditate din sistemul na]ional de \nv`]`månt
conform Legii educa]iei na]ionale nr. 1/2011 [i HG 789/2011 \ncepånd cu acela[i an reprezint` primii pa[i pe
direc]ia impulsion`rii cre[terii mult-a[teptate a calit`]ii \nv`]`måntului romånesc.

Recomand`rile FIC
FIC consider` imperios necesar` cultivarea unei culturi a performan]ei \n institu]iile de \nv`]`månt,
cu prec`dere \n cele de nivel superior. Acest lucru poate fi realizat prin introducerea unor programe
axate pe managementul performan]ei cadrelor didactice, cre[terea diversit`]ii cadrelor didactice [i a
studen]ilor, intensificarea programelor de cooperare interna]ional` [i optimizarea managementului
institu]iilor de \nv`]`månt. Totodat`, FIC recomand` ca ierarhizarea programelor de studii [i implicit
criteriile de evaluare a acestora s` fie realizate \n parteneriat cu reprezentan]ii mediului de afaceri, pentru
a men]ine relevan]a acestor clasamente pentru mediul economic.

8.2.2.3.

Cadrul legislativ

{i \n domeniul educa]iei, cadrul legislativ este caracterizat de instabilitate [i incertitudine. Num`rul mare
de acte normative [i timpul scurt scurs dintre momentul aprob`rii [i cel al aplic`rii \ngreuneaz` eforturile
tuturor actorilor implica]i de a se preg`ti adecvat pentru implementarea eficient` a noilor prevederi [i de
a atinge un nivel de maturitate \n aplicarea noilor principii. Un exemplu \n acest sens \l reprezint` situa]ia
clasei preg`titoare [i a clasei a IX-a, unde metodologia de aplicare a Legii Educa]iei este periodic pus` \n
discu]ie. Alte posibile prevederi cu impact major, cum sunt spre exemplu introducerea op]iunii de sus]inere
a bacalaureatului profesional sau reforma curricular` [i modificarea manualelor, sunt \n curs de analiz`.

Recomand`rile FIC
Companiile din Romånia resimt nevoia unui cadrul legislativ simplificat [i stabil, [i posibilitatea de a
anticipa tendin]ele din domeniul educa]iei pe termen lung. O politic` de comunicare mai bun` a noilor direc]ii
pe care educa]ia urmeaz` s` se \nscrie, norme metodologice clare [i complete care \nso]esc rapid
prevederile legale noi, precum [i acordarea unui sprijin mai mare institu]iilor de \nv`]`månt pentru
implementarea noilor m`suri sunt cåteva elemente care pot s` simplifice dificult`]ile curente.

8.2.2.4.

Rela]ia mediu educa]ional – mediu economic

Num`rul invita]iilor primite de FIC de participare la consult`ri pe tema educa]iei r`måne unul restråns, \n
ciuda efervescen]ei acestui domeniu \n fiecare an. A[a cum [i proiectul de lege privind stagiile de adaptare
profesional` din 2012 a demonstrat, consultarea dintre autorit`]i [i partenerii din domeniul economic este \n
m`sur` s` optimizeze semnificativ impactul proiectelor din domeniul educa]iei, cu costuri minime. FIC este
un suporter puternic al comunic`rii [i colabor`rii cåt mai strånse dintre mediul educa]ional [i cel economic,
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pe care le consider`m esen]iale pentru dezvoltarea societ`]ii [i economiei romåne[ti.

Recomand`rile FIC
Buna colaborare dintre reprezentan]ii sistemului de \nv`]`månt [i cei ai mediului de afaceri poate fi
sus]inut` de alocarea unui timp rezonabil de consult`ri pe proiectele majore din domeniul educa]iei [i
cre[terea transparen]ei privind proiectele \n lucru [i \n consultare, astfel \ncåt companiile s` poat` contribui
optim la aceste eforturi. Nu \n ultimul rånd, organizarea de sesiuni periodice de informare, analiz` [i schimb
de experien]` \ntre educatori [i angajatori poate conduce la stabilirea unor rela]ii de \ncredere [i durabile [i
facilitarea colabor`rii dintre cele dou` medii.
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Tehnologie [i inova]ie
9.1.

Progrese \nregistrate

|n cursul anilor 2011 [i 2012, Romånia a \nregistrat progrese \n sectorul Tehnologie [i Inovare, facilitate de o
serie de m`suri legislative [i strategice importante adoptate \n aceast` perioad`, precum [i de dezvoltarea de
tehnologii [i dorin]a partenerilor IT&C de a investi \n tehnologii noi. Aspectele-cheie sunt prezentate mai jos.

9.1.1. Stimulente pentru sectorul IT&C
|n luna august 2012, Guvernul romån a adoptat Hot`rårea nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru sprijinirea investi]iilor care promoveaz` dezvoltarea regional` prin utilizarea
tehnologiilor noi [i crearea de locuri de munc`. Aceast` schem` are ca scop finan]area costurilor salariale
ale personalului cu \nalt` calificare \n domeniile de cercetare [i dezvoltare, inovare, energie, informa]ii,
tehnologie, telecomunica]ii, precum [i \n produc]ia tehnologiilor de vårf, fiind disponibil` companiilor care
creeaz` cel pu]in 200 de noi locuri de munc` [i le men]ine pentru cel pu]in cinci ani.
Companiile care inten]ioneaz` s` fac` o investi]ie ini]ial` \n Romånia \ntr-unul dintre domeniile de
activitate men]ionate \n Hot`råre [i care vor crea cel pu]in 200 de locuri de munc` [i al c`ror plan de
investi]ii cuprinde o component` IT&C de minimum dou`zeci la sut` sunt eligibile pentru acordarea
granturilor de pån` la 28 milioane EUR.
Perioada de valabilitate a Schemei, [i pentru care pot fi emise acorduri de finan]are, este de doi ani (2012
– 2013), iar plata se va efectua \n perioada 2013 – 2018, \n limita bugetului anual alocat schemei. Bugetul
maxim este de 440 milioane RON, de[i exist` posibilitatea ca acesta s` fie suplimentat.
|n perioada 2009 – 2013, UE a alocat 190,5 milioane EUR pentru implementarea sistemelor IT de c`tre
autorit`]ile publice romåne. Guvernul romån a decis s` faciliteze cheltuielile IT [i a alocat 500 milioane
EUR pentru proiecte eRomania, care vor fi finan]ate din fonduri UE (40-50%), bugetul central (20%) [i
Parteneriatele Public-Privat (30-40%).
|n perioada 2010 – 2011, Ministerul romån al Comunica]iilor [i Societ`]ii Informa]ionale a aprobat, de
asemenea, 147 milioane EUR pentru finan]area mai multor proiecte IT \n sectorul IMM-urilor, 70% fiind
acoperit din fonduri UE. Guvernul devine astfel un juc`tor important pe pia]a romåneasc` de IT, care va
contura cererile de produse [i servicii, \n urm`torii trei ani.
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9.1.2. Dezvoltarea externaliz`rii serviciilor IT&C
Romånia este una dintre pie]ele IT cu cre[terea cea mai rapid` din Europa Central` [i de Est, precum [i
un pol regional pentru companii IT&C interna]ionale. Unele dintre cele mai mari companii multina]ionale
IT&C au selectat Romånia (Bucure[ti, Cluj-Napoca, Bra[ov, Timi[oara [i Ia[i) ca centru al activit`]ilor de
externalizare a serviciilor IT&C sau pentru dezvoltarea de software.
Unele dintre punctele forte locale care au contribuit la aceste decizii pozitive au fost: o for]` de munc` de
\nalt` calificare [i cost sc`zut, experien]` dovedit` [i acredit`ri, o re]ea solid` de Institu]ii de \nv`]`månt
superior \n domeniul IT&C, prezen]a pe plan local a celor mai mari companii multina]ionale [i amplasarea
strategic` pentru a deservi pia]a UE.
|n vremuri de incertitudine economic`, multe companii consider` externalizarea serviciilor o
modalitate de a realiza economii. Externalizarea func]iilor selectate IT&C poate fi de interes deosebit pentru
companiile care inten]ioneaz` s` reduc` costurile [i s` reduc` activele non-strategice din bilan]urile lor.
Externalizarea serviciilor a fost introdus` pentru prima dat` de c`tre multina]ionalele IT&C care doreau s`-[i
externalizeze o parte dintre activit`]ile lor la nivel mondial c`tre Romånia, cum ar fi: Opera]iunile referitoare la
Platforma Orange de Servicii Partajate din Romånia (gestionarea opera]iunilor Grupului France Telecom
pentru toate Serviciile Partajate de Mobil & Internet ale Grupului FT), Centrul de Servicii Globale Ericsson din
Bucure[ti, Centrul de Servicii Globale Huawei din Bucure[ti, Centrul de Servicii Globale IBM din Bucure[ti, [i
Centrul de Opera]iuni Globale e-Afacere HP (care reprezint` centrul HP de servicii partajate [i externalizare a
procesului de afaceri \n Romånia).
Operatorii locali de telecomunica]ii au confirmat beneficiile externaliz`rii serviciilor atunci cånd
Romtelecom a externalizat o parte a opera]iunilor sale de teren c`tre Ericsson, iar Vodafone Romånia a
decis s` externalizeze o parte dintre opera]iunile sale de teren c`tre Huawei.

9.2.

Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

9.2.1. Facilitarea ini]iativelor romåne[ti de tip „Silicon Valley”
(ferme de inovare)
Sistemul romån de Cercetare & Dezvoltare a trecut printr-o perioad` extrem de dificil` dup` 1989. Nivelul
sc`zut al investi]iilor [i restructurarea \ntårziat` au avut ca efect posibilitatea alinierii la tendin]ele mondiale
[tiin]ifice [i tehnologice numai \n cazuri izolate, iar sectorul \nc` fragil al \ntreprinderilor din Romånia nu a
putut exercita o cerere real` pentru inovare.
Activit`]ile de brevetare sunt modeste: statisticile Oficiului Romån de Stat pentru Inven]ii [i M`rci (OSIM)
arat` un num`r relativ constant de cereri de brevetare depuse de solicitan]i romåni \n perioada 2003 – 2009
de aproximativ 45-50 de cereri/milion locuitori.
Avånd \n vedere aceste deficien]e \n capacitatea Cercet`rii & Dezvolt`rii, performan]a Romåniei \n
domeniul inov`rii este la fel de slab`. Conform Tabloului de Bord 2010 privind Performan]ele Uniunii \n
Domeniul Inov`rii, performan]a \n domeniul inov`rii a Romåniei este mult sub media UE-27, clasåndu-se
la trei locuri distan]` de finalul clasamentului printre ]`rile UE-27. |n acest sens, principalele provoc`ri
privind inovarea sunt cre[terea poten]ialului inovator al \ntreprinderilor, \n special al IMM-urilor, pentru
a \mbun`t`]i transferul tehnologic [i infrastructura de suport a afacerii (incubatoare de afaceri, birouri de
transfer tehnologic, parcuri tehnologice etc.), precum [i pentru a \mbun`t`]i parteneriatele \ntre industrie,
universitate [i institu]iile de Cercetare & Dezvoltare.

Recomand`rile FIC
FIC recomand` Guvernului s` sprijine ini]iativele de a construi facilit`]i high-tech [i de a implementa o
politic` privind stimulentele fiscale pentru o perioad` limitat` pentru toate p`r]ile interesate care vor face
parte din acest ecosistem [i vor utiliza resurse romåne[ti [i capital str`in \n realizarea de produse [i servicii
pentru pia]a UE.
Ar trebui dezvoltate parcuri high-tech gratuite pentru a determina institutele de cercetare [tiin]ific` [i
tehnologic`, universit`]ile [i \ntreprinderile s` investeasc` \n Cercetare & Dezvoltare [i s` formeze, s` aduc`
un plus de valoare [i s` \mbun`t`]easc` resursele umane [i s` dezvolte [tiin]a [i tehnologia romåne[ti.
Aceast` ini]iativ` ar ajuta Romånia s` se pozi]ioneze printre primele ]`ri din UE din punct de vedere IT. Mai
mult decåt atåt, acest lucru ar putea contribui la adaptarea tradi]iei centrelor de Cercetare & Dezvoltare
romåne[ti [i exploatarea sinergiilor cu entit`]i [i investitori str`ini \n domeniul Cercet`rii & Dezvolt`rii.
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Proiecte de transfer tehnologic care implic` organiza]ii interna]ionale, \ntreprinderi [i guverne trebuie
prioritizate \n domeniul high-tech. Atunci cånd investesc \n parcuri high-tech, investitorii str`ini ar trebui s`
beneficieze nu numai de rate de impozitare preferen]iale, inclusiv impozitul pe profit, impozitul pe import [i
TVA, ci [i de \nchirierea gratuit` a terenului pentru \ntreaga durat` a proiectelor acestora. Aceste proiecte
ar putea fi, de asemenea, prioritizate \n ceea ce prive[te accesul la capitalul \n condi]ii avantajoase prin
intermediul ratelor dobånzilor preferen]iale de la Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare.
Ar trebui prioritizate proiectele [tiin]ifice [i tehnologice, precum [i politicile care deservesc direct
programe-cheie socio-economice na]ionale [i cu poten]ial de a cre[te activele romåne[ti de Proprietate
Intelectual`. |n acest fel, ini]iativa este menit` a sprijini strategia guvernului pentru Cercetare & Dezvoltare
[i Inovare, cu scopul de a stimula activele IP ale Romåniei.

9.2.2. e-Guvernare ca serviciu
Infrastructura e-Guvernare romån` se bazeaz` ast`zi pe principalul portal e-Guvernare care ar trebui
s` ofere un singur punct de contact cu serviciile publice la nivel na]ional [i local, care \ncorporeaz`, de
asemenea, o platform` tranzac]ional`. Ministerul pentru Societatea Informa]ional` (MSI) este organismul
responsabil pentru definirea politicilor e-Guvernare [i strategii [i, \mpreun` cu Agen]ia pentru Serviciile
Societ`]ii Informa]ionale (ASSI) [i alte organisme subordonate, coordoneaz` punerea \n aplicare a strategiei
e-Guvernare care se realizeaz` prin intermediul subcontractan]ilor din sectorul privat.
Principala provocare pentru e-Guvernare const` \n selectarea, integrarea [i promovarea acestor programe
[i aplica]ii care vor avea cel mai mare impact asupra vie]ii de zi cu zi a cet`]enilor romåni.

Recomand`rile FIC
Exist` multe aplica]ii care ar putea fi avute \n vedere de c`tre Guvern [i MSI ca parte a strategiei
e-Guvernare pentru a sprijini economia [i c`rora investitorii str`ini ar putea aduce valoare. FIC consider` c`
cele care ar putea avea cel mai mare impact sunt:
-

-

-

-

Public Cloud – mijloacele informatice dematerializate (Cloud computing), virtualizarea centrului
de date [i trecerea la o re]ea all-IP asigur` reale economii de costuri de func]ionare, reducerea
amprentelor de carbon [i \mbun`t`]irea serviciilor pentru clien]i. Prin mijloacele informatice
dematerializate (Cloud computing) (mobile), e-Guvernare poate implementa rapid solu]ii [i oferi
aplica]ii atunci cånd componentele care stau la baza tehnologiei corespund perfect ciclului de
via]` al \ntreprinderii.
Servicii Electronice furnizate prin Public Cloud – Disponibilitatea unor servicii electronice
user-friendly [i sigure reprezint` obiectivul final al ini]iativelor e-Government destinate atåt
sectorului public cåt [i sectorului SMB. Exist` cåteva e-servicii esen]iale precum e-Licita]ie,
e-Taxe, e-Votare, e-Plat`, e-Comer], Servicii de Asigur`ri Sociale (incluzånd plata pensiilor,
beneficii [i asigur`ri sociale), servicii de Stare Civil` (eliberarea certificatelor de na[tere,
c`s`torie), Cyber Legi (Cyber Legi privind asigur`rile sociale [i e-Comer]) [i caracteristici ale
sistemului de securizare pentru a proteja toate tranzac]iile/activit`]ile desf`[urate prin
intermediul Internetului [i \ntre birourile [i func]iile guvernamentale. Conform celor mai recente
tendin]e, mai multe guverne din ]`rile \n curs de dezvoltare au trecut la strategii orientate pe
utilizator [i au p`strat portaluri cu servicii complete (one-stop-service) cu planuri pentru
a \mbun`t`]i [i extinde gradual serviciul de furnizare.
E-S`n`tate are capacitatea – pe lång` simplificarea procedurilor administrative – de asigura [i
cre[te disponibilitatea, accesabilitatea [i calitatea serviciilor sanitare. E-S`n`tate contribuie \n
mod semnificativ la \mbun`t`]irea siguran]ei pacientului. S`n`tatea reprezint` valoarea
fundamental` a calit`]ii vie]ii [i din acest motiv FIC consider` serviciul (mobil) e-S`n`tate ca
fiind motorul cheie al strategiei de s`n`tate a Romåniei pe termen lung. Serviciile E-S`n`tate
vor permite verific`ri medicale prin telefonul mobil, video conferin]e sau prin intermediul
calculatorului. \n Romånia exist` trei categorii principale de utilizatori care vor beneficia de
poten]ialul telemedicinii: sectorul de afaceri, clinicile de medicin` general` [i sectorul public.
e-\nv`]are – Pentru a r`spunde diferen]elor culturale [i organiza]ionale, Guvernul trebuie s`
implementeze e-\nv`]are \n vederea instruirii func]ionarilor [i cet`]enilor.
e-Incluziune – \nseamn` atåt cuprinderea sistemelor de IT&C cåt [i utilizarea acestora pentru
acoperirea unor obiective de incluziune cåt mai vaste. Scopul este acela de a permite fiec`rei
persoane [i comunit`]ilor s` participe la societatea informa]ional`. Rolul serviciului e-Guvernare
de a oferi grupurilor vulnerabile, precum oamenii \n vårst` [i cu dezabilit`]i, posibilitatea de
accesare [i utilizare a acestuia va c`p`ta o importan]` global`.
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9.2.3. Stimulente pentru investitori
Ministerul Finan]elor a publicat un proiect de decizie pe site-ul s`u prin care fiecare companie de IT
din domeniul High Tech care va investi \n crearea a cel pu]in 200 de noi locuri de munc` [i le va p`stra
pentru cel pu]in cinci ani va deveni poten]ial eligibil` pentru a primi granturi \n sum` de peste 28 milioane
EUR. Aceast` decizie reprezint` un \nceput promi]`tor pentru investitorii din sectorul IMM, \ncurajåndu-i s`
accelereze procesul de intrare pe pia]a din Romånia sau de consolidare a afacerilor pe care deja le de]in
\n Romånia.

Recomand`rile FIC
Bugetul alocat schemei existente lansate \n data de 1 octombrie 2012 trebuie continuat [i dup` sfår[itul
anului 2013 pentru a stopa exodul de creiere [i a \ncuraja investi]iile \n produse [i servicii de valoare.
Creditul fiscal pentru activit`]ile de Cercetare & Dezvoltare ar trebui majorat de la 20% la 50% pentru a oferi
Romåniei un avantaj competitiv \n vederea atragerii de ISD.
Ini]iativele UE ar trebui lansate pentru a sus]ine grupurile economice din industria produc`toare [i care
furnizeaz` servicii aferente Tehnologiei \nalte.

9.2.4. Colaborarea cu Universit`]ile
|n domeniul Cercetare & Dezvoltare se a[teapt` ca universit`]ile din Romånia s` sprijine dezvolt`rile
socio-economice. S-a format tradi]ia \n Universit`]ile din Romånia de a pune accent pe misiunea de
\nv`]are, \ns` dup` adoptarea Hot`rårii de Guvern 1418/2006 acestora li s-a impus [i o misiune de
cercetare, drept condi]ie de acreditare. Cea de-a treia misiune a universit`]ilor – contribu]ia adus` dezvolt`rii economice [i financiare la nivel local sau regional – se afl` \ntr-un stadiu incipient, existånd numai cåteva
universit`]i care \[i consolideaz` transferul tehnologic [i de personal [i infrastructura de comercializare
(majoritatea fiind centre academice recunoscute din Bucure[ti, Timi[oara, Ia[i, Bra[ov [i Cluj Napoca).
Astfel, majoritatea institu]iilor de \nv`]`månt superior sunt furnizori de educa]ie, deoarece
activit`]ile de cercetare ale acestora reprezint` numai o mic` parte din activit`]i [i nu sunt desf`[urate \n mod
sistematic. Concepte precum „universitate antreprenorial`” sau „consor]iu universitare-industrial” au intrat
de curånd \n dezbatere public` fiind adoptate cåteva m`suri de sprijin, \ns` impactul acestora este minor. Golul
dintre universit`]i [i experien]a industrial` este semnificativ \n ceea ce prive[te cooperarea dintre
acestea, iar acesta este \n general generat de lipsa resurselor alocate Cercet`rii & Dezvolt`rii, o palet`
neclar` sau necorespunz`toare de furnizori de servicii de Cercetare & Dezvoltare, slabe aptitudini
manageriale ale cercet`torilor, lipsa con[tientiz`rii beneficiilor din cercetare [i inovare [i, cel mai important,
lipsa unei culturi inova]ionale \n sectorul IMM. Din aceasta perspectiv`, este foarte interesant de cercetat
tiparele de comercializare a cuno[tin]elor academice \n Romånia [i de comparat performan]ele curente ale
universit`]ilor \n baza indicatorilor disponibili.
Un anumit proiect care face ca Romånia s` fie cunoscut` \n Europa este ini]iativa din M`gurele
cunoscut` ca proiectul Extreme Light Infrastructure (ELI). Uniunea European` va cheltui aproximativ 700
milioane EUR (900 milioane USD) pentru a construi cele mai puternice lasere din lume, o tehnologie prin care
s-ar putea distruge de[eurile nucleare [i oferi noi tratamente \mpotriva cancerului. Proiectul ELI a ob]inut
finan]are pentru dou` lasere care urmeaz` a fi construite \n Republica Ceh` [i \n Romånia. Laserele vor
produce particule subatomice \n vid, similar condi]iilor care este posibil s` fi stat la baza cre`rii universului.
\n final, puterea particulelor de lumin` ar putea fi folosit` pentru deteriorarea radioactivit`]ii de[eurilor
nucleare \n numai cåteva secunde [i pentru ob]inerea de fascicule pentru tratarea celulelor canceroase.
Acest proiect va implica investi]ii de aproximativ 300 milioane EUR pentru ridicarea construc]iilor civile,
facilit`]ilor laser [i facilit`]ilor gama necesare. Procesul de achizi]ie al furnizorilor este unul continuu pentru
toate componentele.

Recomand`rile FIC
FIC recomand` ca investitorii str`ini s` colaboreze cu universit`]ile romåne pentru a crea un mediu destinat
testelor inovative [i dezvoltarea de noi produse [i servicii combinånd activele investitorilor cu poten]ialul
[tiin]ific al personalului academic, [i creativitatea studen]ilor – cea mai tehnic` [i exigent` comunitate.
Scopul este de a valorifica enorma surs` de talent educat [i poten]ial de cercetare [i dezvoltare al Romåniei.
O ac]iune concret` ar fi aceea de a facilita crearea unui Portal Inovativ pentru a antrena studen]i talenta]i s`
propun` servicii inovative [i concepte care pot fi apoi monetizate de investitorii str`ini.
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Studen]ii de ast`zi sunt angaja]ii, clien]ii sau partenerii de afaceri de måine.
Deoarece facilit`]ile de transport [i construc]ii din zona M`gurele, unde este dezvoltat proiectul, necesit`
\mbun`t`]iri majore, FIC recomand` ca proiectele de infrastructur` pentru dezvoltarea de facilit`]i la
standarde ridicate \n zona M`gurele s` fie o prioritate pentru Guvernul Romåniei. Dezvoltarea de facilit`]i
de transport public de calitate (de exemplu, tramvaie [i autobuze) pentru a conecta loca]ia cu Bucure[tiul [i
cu zonele limitrofe ar trebui s` fie, de asemenea, o prioritate.

9.2.5. Dezvoltarea conexiunii broadband
Accesul la internet de \nalt` calitate pentru cet`]eni are drept rezultat oportunit`]i majore de a aplica
serviciile de e-Guvernare. Rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet \n band` larg` este unul
dintre principalii indicatori de pia]` care permite accesul la servicii online dedicate la viteze mari ce vor
stimula cre[terea num`rului de utilizatori dispu[i s` utilizeze aceste servicii, precum [i dezvoltarea de
servicii noi. Utilizarea telefoanelor mobile permite interac]iunea indiferent de pozi]ionare. Astfel, un
procent mai mare de utilizatori de internet \n band` larg` va cre[te probabilitatea ca cet`]enii s` acceseze
sistemele de e-Guvernare.
Comisia ITU/UNESCO pentru Dezvoltare Digital` a stabilit un set de patru ]inte care trebuie atinse pån`
\n anul 2015 pentru a face politica privind conexiunea \n band` larg` universal` [i pentru ca tot mai mul]i
utilizatori s`-[i permit` [i s` utilizeze aceast` facilitate:
- ]inta 1: Politica privind conexiunea \n band` larg` s` fie universal`. Pån` \n anul 2015, toate ]`rile trebuie
s` aib` un plan sau o strategie na]ional` privind conexiunea la internet \n band` larg` sau s` includ` aceast`
conexiune \n Defini]ia Accesului Universal/Serviciilor.
- ]inta 2: Un num`r tot mai mare de utilizatori s`-[i permit` conexiunea \n band` larg`. Pån` \n anul
2015, pre]urile de intrare ale serviciilor de conexiune \n band` larg` trebuie ajustate \n ]`rile \n curs de
dezvoltare astfel \ncåt un num`r tot mai mare de utilizatori s` [i le permit` prin reglement`ri adecvate [i
for]ele pie]ei (spre exemplu, reducerea la mai pu]in de 5% din venitul mediu lunar).
- ]inta 3: Conectarea gospod`riilor la internet \n band` larg`. Pån` \n anul 2015, 40% dintre gospod`riile din
]`rile \n curs de dezvoltare ar trebui s` aib` acces la internet.
- ]inta 4: Conectarea oamenilor la internet. Pån` \n anul 2015, rata de penetrare a utilizatorilor de internet
trebuie s` ating` un procent de 60% la nivel mondial, 50% \n ]`rile \n curs de dezvoltare [i 15% \n ]`rile cel
mai pu]in dezvoltate (LDC).
Principala problem` pe care o poate \ntåmpina Romånia este aceea de a asigura [i promova dezvoltarea
infrastructurii [i serviciilor de internet \n band` larg`, \n special \n zonele rurale mai izolate, unde ar putea
fi nevoie de finan]`ri semnificative pentru a atinge obiectivul privind accesul ubicuu la servicii de conexiune
\n band` larg`.

Recomand`rile FIC
Gradul de inegalitate al accesului la serviciile IT&C este \nc` ridicat, iar implementarea unei solu]ii eficiente
\n ceea ce prive[te costurile conectivit`]ii \n band` larg` este esen]ial` pentru a elimina decalajul digital
\ntre zonele urbane dezvoltate [i zona alb` \n curs de dezvoltare, \n principal din mediul rural.
Urm`toarea [i cea mai important` problem` cu care se confrunt` factorii de decizie politic` din Romånia
este de a defini o nou` strategie privind conexiunea \n band` larg`, pe baza principiilor de mai sus, care s`
identifice modalit`]i de implementare a acestor obiective de pe agenda digital`. Un bun punct de plecare ar
fi de a cuantifica decalajul dintre obiective [i ce ar putea oferi pia]a, cu o analiz` detaliat` pe fiecare zon`
\n parte. Acest decalaj poate fi eliminat prin oferirea de stimulente eficiente pe partea de ofert` (Fondul
pentru Serviciul Universal ar putea fi un punct de plecare) [i stimularea pe partea de cerere sprijinit` prin
ini]iative ale Guvernului, \ns`, \n fond, dimensiunea problemei va implica aproape sigur finan]`ri externe
semnificative.
Investitorii ar putea fi interesa]i s` sprijine Guvernul s` continue programele IT&C, precum „Economie
pe baz` de cuno[tin]e”, „Telecentre” [i „Calculatoare pentru [coli”. Parteneriatele Publice Private \ntre
operatori [i institu]iile publice ar putea fi o solu]ie pentru constrångerile financiare (publice).
PPP-urile ar fi o solu]ie ingenioas` pentru reducerea problemei legate de lipsa fondurilor publice, \n
special avånd \n vedere c` PPP-urile pot accesa fonduri europene, ce pot fi \mp`r]ite \ntre operatorii care
s-au angajat s` construiasc` infrastructura pentru conexiunea \n band` larg` \n zona rural`. De asemenea,
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administra]ia public` poate beneficia \n mod direct de rezultatele ob]inute de sectorul privat [i \nv`]a din
exemplele oferite de acesta.
|n acela[i timp, este necesar sprijinul guvernului pentru accelerarea implement`rii proiectului Ro-NET
(Proiectul pentru dezvoltarea conexiuni \n band` larg`), \n cadrul c`ruia a fost aprobat` o nou` strategie [i
pentru care se vor lansa dou` licita]ii (Studiu de Fezabilitate [i Managementul Programului).
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Managementul institu]iilor publice
10.1.

Progrese \nregistrate

|mbun`t`]irea guvernan]ei corporative a \ntreprinderilor publice (|P) reprezint` un obiectiv asumat de
Guvernul Romåniei prin Scrisoarea de inten]ie adresat` Fondului Monetar Interna]ional.
Regulamentul privind guvernan]a corporativ` a |P – Ordonan]a nr. 109/2011 – a fost adoptat` \n luna
septembrie 2011 [i a intrat \n vigoare \n luna decembrie 2012, stabilind criterii clare, transparente [i
proceduri pentru selectarea consiliilor de administra]ie independente [i a echipelor profesioniste de
management \n cadrul |P.
Aceast` ordonan]` stabile[te un cadru propice cre[terii eficien]ei [i profitabilit`]ii acestor \ntreprinderi,
impunånd un grad de transparen]` si diseminare public` mai mare (inclusiv audituri periodice
independente, publicarea rapoartelor financiare trimestriale), reguli mai stricte de raportare [i aprobare a
tranzac]iilor cu afilia]ii [i o mai bun` protec]ie a drepturilor ac]ionarilor minoritari.
|n plus, se stipuleaz` clar c` autoritatea tutelar` [i Ministerul Finan]elor Publice nu pot interveni \n
activitatea de conducere a |P, iar planurile de afaceri cu obiectivele detaliate [i programele de punere \n
aplicare trebuie s` fie, de asemenea, elaborate dup` numirea consiliilor de administra]ie [i a
managementului.
Autorit`]ile au recunoscut c` nerealizarea unor astfel de lucruri ar presupune „perpetuarea unor
disfunc]ionalit`]i \n activitatea |P”, ceea ce ar afecta capacitatea acestora de a „contribui la echilibrarea
bugetului de stat [i la relansarea economiei.” Guvernele succesive [i-au declarat public angajamentul de a
reforma |P, recunoscånd faptul c` independen]a fa]` de influen]a politic` [i profesionalismul echipelor de
management sunt esen]iale pentru \mbun`t`]irea eficien]ei acestor societ`]i.

10.2.

Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri [i recomand`ri FIC

10.2.1. Guvernan]a corporativ` \n cadrul |P
Decizia guvernului de a adopta o astfel de legisla]ie ar fi trebuit s` conduc` la punerea \n aplicare
a unor mecanisme de bun` guvernan]` \n cadrul |P. Implementarea acestui regulament a fost demarat`. Cu toate acestea, caracterul urgent s-a pierdut dupa intrarea \n vigoare a Ordonan]ei,
\nregistrandu-se \ntårzieri semnificative \n transpunerea \n practic` a prevederilor sale. Dup` mai mult
de un an, numai cåteva societ`]i au consilii de administra]ie independente [i mai pu]ine au manageri
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profesioni[ti, iar \n cele mai multe cazuri, procesul de selec]ie a consultan]ilor \n resurse umane nici m`car
nu a fost finalizat.
Mai mult decåt atåt, \n acele societ`]i \n care Ordonan]a este implementat`, exist` \nc` dificult`]i, cum ar
fi: (i) \n unele |P unde membrii consiliilor de administra]ie [i conduc`torii au fost numi]i cu caracter provizoriu, acestora li se permite totu[i s` fac` schimb`ri semnificative \n cadrul pozi]iilor de nivel unu [i doi
din cadrul organiza]iilor; (ii) \n alte |P, candida]i pentru Consiliul de administra]ie recomanda]i de c`tre
consultan]ii independen]i [i \n cele din urm` ale[i erau \nc` afilia]i politic sau nu aveau vreo experien]`
profesional` relevant`.
Majoritatea dispozi]iilor referitoare la transparen]` [i diseminare nu au fost \nc` puse \n aplicare \n cadrul
|P.

Recomand`rile FIC
Guvernan]a corporativ` \n cadrul |P ar trebui \mbun`t`]it` prin punerea \n aplicare \n mod adecvat [i rapid
a normelor cu privire la consiliile de administra]ie independente [i managementul profesionist, precum [i
cele referitoare la transparen]a [i protec]ia ac]ionarilor minoritari. Cu cåt procesul este amånat, cu atåt
aceste ineficien]e cronice vor afecta |P. De asemenea, ar trebui numit` o singur` autoritate public` pentru a
supraveghea punerea \n aplicare a Ordonan]ei \n cadrul tuturor |P. Astfel s-ar \mbun`t`]i procesul [i s-ar da
un mesaj clar al angajamentului Guvernului fa]` de reform`. Un alt semn al angajamentului ar fi modificarea
Ordonan]ei prin includerea cerin]elor pentru |P de a pune \n aplicare dispozi]iile acesteia \ntr-un termen
stabilit [i prin specificarea de limite de timp cu privire la numirile de consilii de administra]ie independente
[i directori generali.
|n plus, autorit`]ile romåne [i-au exprimat deja angajamentul \n cea mai recent` scrisoare de inten]ie
adresat` FMI, prin care au solicitat s` se accelereze punerea \n aplicare a normelor de guvernan]`
corporativ` [i au promis s` selecteze numai membri profesioni[ti ai consiliului [i ai managementului din
listele de candida]i califica]i preg`tite de un consultant independent de resurse umane angajat \n a asista \n
acest proces.

10.2.2. Transparen]`
Adoptarea unei legi f`r` consultarea adecvat` cu profesioni[tii din domeniu, precum [i schimb`rile
frecvente \n legisla]ie au sporit incertitudinea investitorilor, f`cåndu-i mult mai reticen]i \n a investi. Mai
mult, costurile acestor reglement`ri sunt ridicate pentru societ`]ile care trebuie s` lupte pentru a adapta
sau a achizi]iona sisteme [i expertiz` pentru a face fa]` schimb`rilor. Cum orice reglementare trebuie s` fie
guvernat` de interesul public general, p`r]ile interesate ar trebui implicate \n procesul de reglementare ca
de]in`tori ai celor mai bune cuno[tin]e \n domeniul \n care fiecare \[i desf`[oar` activitatea.

Recomand`rile FIC
Transparen]a procesului legislativ ar trebui sporit` prin consult`ri extinse [i adecvate cu p`r]ile interesate
relevante, \n special cu mediul de afaceri. O justificare clar` trebuie adus` pentru modific`rile propuse, de
preferin]` \nso]it` de un studiu de impact cantitativ [i calitativ.

10.2.3. Investi]ii publice
|n prezent, exist` aproximativ 40.000 de proiecte finan]ate din bani publici [i se pare c` tuturor li se acord`
acela[i grad de prioritate. Prin urmare, cu resursele limitate disponibile \mp`r]ite cåte pu]in pentru fiecare
dintre atåt de multele proiecte publice, foarte pu]ine sunt finalizate \n fiecare an, \n timp ce sume importante
sunt cheltuite numai \n scopuri de conservare, cu niciun rezultat concret pentru economie. Acest lucru
reprezint` cel pu]in o parte din motivul pentru care Romånia are una dintre cele mai proaste infrastructuri
din UE, ceea ce la råndul s`u reprezint` un factor de descurajare pentru investitori, atåt locali, cåt [i str`ini.

Recomand`rile FIC
Ar trebui \nfiin]at` o entitate guvernamental` \n vederea prioritiz`rii investi]iilor publice. Aceast` entitate
ar trebui s` prezinte \n fiecare an c`tre autorit`]i obiectivele de investi]ii publice propuse, care urmeaz` a fi
finan]ate din fonduri bugetare sau nerambursabile, pe criterii de eficien]`. Odat` ce lista este aprobat`, nu ar
trebui s` existe abateri, cu excep]ia cazurilor excep]ionale ce trebuie f`cute publice [i justificate.
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10.2.4. Structura salariilor \n sectorul public
Persoanele care de]in func]ii-cheie \n institu]iile publice – pre[edintele ]`rii, mini[tri, secretari de stat etc.
– precum [i alte persoane care de]in locuri de munc` de \nalt` calificare (cum ar fi medicii) au salarii mai
mici decåt managerii cu func]ii de nivel mediu \n unele companii private sau chiar \n unele |P. Exist`, prin
urmare, un factor de descurajare pentru persoanele talentate de a se al`tura sectorului public. Mai mult
decåt atåt, structura actual` a salariilor din sectorul public are alte dou` efecte colaterale negative: persoanele de rang \nalt sunt percepute ca [i cum [i-au acceptat locurile de munc` din motive \n cea mai mare
parte asociate cu corup]ia \n percep]ia public`, \n timp ce multe persoane bine preg`tite aleg s` emigreze,
privånd astfel ]ara de resurse umane \n a c`ror formare statul a cheltuit sume \nsemnate. Este, prin urmare,
clar c` ar trebui implementat` o nou` structur` de salarizare pentru sectorul public, care s` recompenseze
responsabilitatea [i competen]a, prin restructurarea sistemului actual, \ns` f`r` a sufoca sectorul privat cu
noi impozite [i taxe.

Recomand`rile FIC
Structura salariilor din sectorul public ar trebui schimbat` pentru a recompensa competen]ele [i
responsabilitatea. Pentru a evita o cre[tere a facturii totale a sistemului public de salarizare, aceast` m`sur`
ar trebui \nso]it` de o reducere a num`rului total de angaja]i.

10.2.5. Separarea clar` a rolurilor statului
|n prezent nu exist` o separare de reglementare \ntre rolurile statului de decident politic [i alte func]ii
pe care le \ndepline[te. Ori de cåte ori exist` o implicare neclar` a statului \n activitatea companiilor, \n
special a |P, apar incertitudini \n råndul investitorilor. Un mijloc important prin care investitorii s` fie
\ncuraja]i s`-[i dezvolte afaceri \n Romånia [i prin care s` se asigure condi]iile necesare unei administr`ri
profesioniste a |P [i existen]a unei pie]e func]ionale l-ar constitui separarea coerent` [i transparent` a rolului
de ac]ionar al statului de cel de legiuitor. Aceast` separare de reglementare trebuie \nt`rit` printr-o separare
administrativ` total` a responsabilit`]ilor avute \n diverse calit`]i. Statul trebuie s`-[i stabileasc` \n mod clar
pozi]ia \n fiecare dintre aceste calit`]i [i s` fac` cunoscut \n timp util orice conflict de interese care rezult`
din aceste calit`]i.

Recomand`rile FIC
Separarea rolului de legiuitor al statului de cel de ac]ionar trebuie formalizat` – rolul de legiuitor al statului
trebuie s` fie acela de a ac]iona \n interesul public sau general, iar rolul de ac]ionar majoritar al statului
trebuie s` fie acela de a maximiza profiturile companiei. Pot ap`rea conflicte \ntre aceste dou` roluri.
Pentru a solu]iona aceste situa]ii, normele privind guvernan]a corporativ` trebuie definite [i
implementate respectånd urm`toarele direc]ii: (i) |P nu trebuie exonerate de la aplicarea legilor
[i reglement`rilor generale; (ii) orice astfel de reglement`ri trebuie s` respecte cerin]ele de transparen]`
stabilite mai sus; (iii) orice obliga]ii [i responsabilit`]i care nu se \ncadreaz` \n practicile acceptate la nivel
general pe care |P trebuie s` le adopte trebuie expres reglementate prin legi care s` respecte recomand`rile
de mai sus; (iv) statul trebuie s` fac` publice regulile aplicabile de]inerilor sale, adic` obiectivele generale avute
\n vedere de stat pentru de]inerile sale [i rolul s`u exact \n guvernan]a corporativ` a |P; (v) statul trebuie s` se
ab]in` de la a se implica \n managementul de zi cu zi [i trebuie s` permit` conducerii |P s` \[i \ndeplineasc`
responsabilit`]ile independent; (vi) exercitarea drepturilor de proprietate trebuie clar definite \n cadrul
administra]iei Statului, dup` cum se men]ioneaz` \n recomandarea privind guvernan]a corporativ`.

10.2.6. Implementarea unui cadru legislativ care s` permit` [i s`
stimuleze dezvoltarea de obliga]iuni garantate/corporative
|n prezent, Legea nr. 32/2006 reglementeaz` numai emisiunea de obliga]iuni ipotecare, \ns` nu a fost emis`
nicio obliga]iune pentru c` legea nu este aliniat` la standardele interna]ionale. Asocia]ia Romån` a B`ncilor
(ARB) a sugerat modific`ri la Legea nr. 32/2006 pentru a o alinia la standardele interna]ionale. Acest lucru ar
conduce la dezvoltarea pie]ei de capital [i ar permite b`ncilor s`-[i diversifice sursele de finan]are, cu efecte
pozitive asupra cresterii volumului creditelor acordate persoanelor juridice [i fizice.

Recomand`rile FIC
Ar trebui implementat un cadru legal care s` permit` [i s` stimuleze dezvoltarea de obliga]iuni garantate/
corporative. Acest lucru ar aduce beneficii semnificative b`ncilor [i clien]ilor acestora. |n prezent, b`ncile
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se confrunt` cu discrepan]e \ntre scaden]ele \mprumuturilor [i cele ale resurselor atrase ca depozite (1-3
luni), ceea ce le limiteaz` posibilitatea de a acorda \mprumuturi, \n special pe termen lung [i cu prec`dere \n
RON. Emisiunea de obliga]iuni garantate ar permite b`ncilor s`-[i diversifice sursele de finan]are utilizånd
portofoliul existent al \mprumuturilor [i pe baza unor criterii clare de eligibilitate. Aceste obliga]iuni
garantate ar putea fi acceptate drept garan]ii de c`tre Banca Na]ional` a Romåniei (a[a cum se \ntåmpl`
\n alte state membre UE). Dezvoltarea pie]ei obliga]iunilor garantate ar aduce, de asemenea, o contribu]ie
important` la dezvoltarea pie]ei locale de capital per ansamblu.

10.2.7. |mbun`t`]irea capacit`]ilor de monitorizare ale Guvernului
Dezvoltarea \n timp a performan]elor financiare ale |P este doar unul dintre cazurile \n care lipsa
monitoriz`rii a permis ca situa]iile care ini]ial puteau fi gestionate s` degenereze ulterior \n probleme
grave. Managementul defectuos continuu a f`cut ca multe |P s` acumuleze pierderi [i datorii semnificative.
Pentru unele dintre acestea, problemele cu care se confrunt` \n prezent sunt atåt de mari \ncåt nu mai este
posibil` nicio restructurare f`r` ajutoare de stat masive, pe care Comisia European` ar putea fi reticent` s`
le aprobe, existånd riscul ca niciun investitor serios s` nu fie interesat s` investeasc` \n aceste \ntreprinderi.
|n consecin]`, singura solu]ie pentru unele dintre societ`]ile aflate \n dificultate ar putea fi \nchiderea, cu
toate consecin]ele financiare [i sociale negative care decurg din acest proces. Chiar [i insolven]a, a c`rei
implementare Guvernul a \nceput-o \n cazul unora dintre |P, ar putea s` nu aib` un alt rezultat, \n afara
faptului c` ar crea un pericol moral suplimentar. Ca atare, \mbun`t`]irea capacit`]ilor de monitorizare ale
guvernului ar p`rea un lucru logic pentru a evita apari]ia unor astfel de situa]ii \n viitor. Astfel s-ar preveni
\ntårzieri [i \n alte domenii, cum ar fi absorb]ia de fonduri europene sau proiectele mari de infrastructur`,
pentru a da doar dou` exemple.

Recomand`rile FIC
Ar trebui \nfiin]at un comitet pentru monitorizarea felului \n care diferitele ministere/agen]ii implementeaz`
programul economic al guvernului. Acest comitet ar trebui s` atrag` aten]ia autorit`]ilor asupra abaterilor
de la termenele limit` sau de la obiective – spre exemplu, nivelul de absorb]ie al fondurilor europene sau
\ntårzieri \n contractarea sau construirea unor autostr`zi – pentru ca guvernul s` ia \n timp util m`surile de
corec]ie adecvate. Comitetul ar trebui, de asemenea, s` semnaleze din timp dac` o anumit` \P are probleme,
pentru a evita situa]iile \n care \nchiderea devine singura solu]ie.

10.2.8. Implementarea unui sistem automatizat de popriri pentru
\mbun`t`]irea colect`rii de bani la bugetul de stat
|n ultimii doi ani, ANAF a f`cut demersuri pentru implementarea unui sistem de automatizare a fluxului de popriri \ntre institu]ie [i sistemul bancar. De[i au existat propuneri din partea
Transfond \n colaborare cu Asocia]ia Romån` a B`ncilor (ARB), nu a fost luat` \nc` nicio decizie \n acest sens din cauza frecventelor schimb`ri politice. Atåt ANAF, cåt [i toate p`r]ile
implicate ar avea mult de cå[tigat de pe urma implement`rii acestui sistem, care nu ar implica niciun cost
pentru ANAF, ar conduce la economii pentru institu]iile bancare, iar reducerea timpului necesar pentru
procesarea unui ordin de poprire \n format electronic ar fi, de asemenea, benefic`.

Recomand`rile FIC
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` ar trebui s` convin` asupra implement`rii sistemului
electronic de popriri \n stråns` colaborare cu sistemul bancar (prin intermediul Asocia]iei Romåne a
B`ncilor [i Transfond), pentru a eficientiza fluxul de informa]ii. Acest lucru ar ajuta foarte mult bugetul
de stat, avånd \n vedere c`, \n prezent, instituirea unei popriri necesit` mult timp [i multe resurse, atåt din
partea ANAF, cåt [i din partea b`ncilor implicate. |n plus, acest lucru afecteaz` [i ter]ul poprit (societatea
sau persoana), ca urmare a intervalului de timp care se scurge de la instituire pån` la finalizarea unui ordin
de poprire, [i a lipsei de acces la fonduri dup` ce suma respectiv` a fost achitat`.
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