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CUVÂNT ÎNAINTE
Obiectivul strategic primordial al integrarii europene a Romaniei este urmarit in continuare cu
consecventa de catre Guvernul Romaniei o data cu intrarea intr-o noua etapa a relatiei sale cu
Uniunea Europeana.

Deschiderea negocierilor de aderare cu inca sase state candidate, printre care si Romania, in urma
deciziei Consiliului European de la Helsinki, intareste increderea Guvernului roman fata de
disponibilitatea Uniunii de a se extinde spre est, prin participarea în condiţii de egalitate a tuturor
candidatilor.

Deciziile adoptate la Consiliul European de la Helsinki au avut, si vor avea in continuare, un
impact istoric, de anvergura, asupra evolutiilor viitoare din Romania si Europa. Astfel, poporul
roman beneficiaza in prezent de sansa istorica de a-si realiza destinul alaturi de celelalte natiuni
europene împreună cu care impartaseste aceleasi valori si aspiratii.

Romania a atins faza in care aderarea la UE depinde, in cea mai mare masura, de propriile sale
eforturi. Guvernul roman este constient de dimensiunea acestei sarcini şi se bazeaza pe sprijinul
marii majoritati a populatiei, pentru care deschiderea negocierilor de aderare reprezinta un
stimulent, oferind noi motive de speranta si concentrare a energiilor.

Totodata, obiectivul integrarii europene intruneste consensul tuturor fortelor politice, o garantie
ca acesta va fi urmarit in viitor cu aceeasi hotarare, indiferent de configuratia politica care va
rezulta in urma alegerilor generale din acest an.

In progresele inregistrate pe drumul integrarii europene, Guvernul Romaniei apreciază
importantul sprijin acordat de Comisia Europeană si de statele membre, si conteaza in continuare
pe o asistenta mai substantiala in procesul dificil ce urmeaza a fi parcurs.

Transpunerea in practica a prevederilor Acordului de Asociere si ale Parteneriatului de Aderare,
strategia consolidata de pre-aderare, etapele de screening multi si bilateral al acquis-ului
comunitar, au reprezentat un cadru util pentru procesul de apropiere a Romaniei de Uniunea
Europeana.

Participarea la programele comunitare, la programul de infratire institutionala cu administratiile
statelor membre si, in general, asistenta financiara acordata de Uniunea Europeana, au
reprezentat mijloace utile de sprijinire a eforturilor interne intreprinse in directia indeplinirii
criteriilor de aderare.

Evolutiile politice din Romania au fost evaluate pozitiv in Rapoartele anuale ale Comisiei
Europene (noiembrie 1998 si octombrie 1999). Acestea vor fi urmate, cu siguranta, de progrese
similare in domeniul reformei economice, in privinta adoptarii si transpunerii in practica a acquis-
ului si a dezvoltarii capacitatii institutionale.

Un accent particular se va pune pe accelerarea si aprofundarea reformei economice in vederea
dezvoltarii economiei de piata functionale, cresterii competitivitatii, consolidarii stabilitatii macro-
economice si crearii conditiilor pentru o dezvoltare durabila.

La inceputul acestui an, Comisia de fundamentare alcatuita din specialisti ai Guvernului si din
reprezentanti de marca ai tuturor segmentele societatii romanesti, in stransa cooperare cu experti
ai Comisiei Europene, ai statelor membre UE, precum si ai Fondului Monetar International si ai
Bancii Mondiale, au elaborat Strategia nationala de dezvoltare economica a Romaniei pe termen
mediu.

Strategia a fost prezentata la 20 martie a.c. institutiilor Uniunii Europene, fiind insotita de
declaratia liderilor tuturor partidelor politice si a grupurilor parlamentare, prin care se exprima
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consensul in privinta prevederilor strategiei si a transpunerii ei in practica, reprezentand garantia
ca ritmul procesului de implementare a strategiei nu va fi influentat, in viitor, de posibilele
schimbari ale spectrului politic din Romania.

Rezultatul urmarit prin transpunerea in practica a strategiei este realizarea unei economii de piata
performante, compatibile cu principiile, normele, institutiile si politicile comunitare, capabile a
face fata presiunii concurentei in cadrul pietei interne a Uniunii, in conformitate cu criteriile
economice de la Copenhaga.

Potrivit concluziilor strategiei, Guvernul Romaniei isi exprima convingerea ca prin eforturi
sustinute si o solidaritate reala a fortelor sociale, se creeaza conditiile pentru ca Romania sa
indeplineasca, pana in 2007, cerintele esentiale ale aderarii. Eforturi reinnoite in directia adoptarii
si aplicarii legislatiei comunitare, precum si dezvoltarea institutionala, vor contribui, de asemenea,
la apropierea de alte state mai avansate in procesul de negocieri.

Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana (PNAR), constituie un
instrument util de planificare si programare strategica, jucand totodata un rol important in
articularea dimensiunii integrarii europene in Programul de guvernare.

PNAR reprezinta, de asemenea, un instrument comun de pregatire a aderarii care asigura
urmarirea prioritatilor Parteneriatului pentru aderare, folosit atat de catre autoritatile romane, cat
si de catre Comisia Europeana si sprijinit prin diferite forme de asistenta financiara din partea
UE.

Luand in considerare progresele inregistrate de statele candidate pe linia aplicarii strategiei de pre-
aderare, precum si instrumentele care sprijina negocierile de aderare (actualizarea examinarii
analitice, strategiile si planurile sectoriale, colaborarea in cadrul Acordului de asociere, sistemul de
raportare anuala) se va impune in viitor reconsiderarea si adaptarea PNAR la noul stadiu atins de
procesul de aderare, prin simplificarea si focalizarea acestuia pe prioritatile indeplinirii obligatiilor
de stat membru al Uniunii Europene, decurgand din desfasurarea negocierilor de aderare.
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INTRODUCERE

Cadru general

Decizia istorica a Consiliului European de la Helsinki din 10-11 decembrie 1999 a consacrat
intrarea Romaniei intr-o noua faza a procesului de integrare europeana prin deschiderea
negocierilor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.

Se imprima astfel un nou ritm procesului de extindere, intarindu-se determinarea tarilor candidate
de a-si accelera pregatirile de aderare in paralel cu desfasurarea procedurilor tehnice specifice
procesului de negocieri. Aceasta noua abordare favorizeaza scurtarea orizontului de timp la
capatul caruia va fi implinit grandiosul proiect al realizarii unei case comune europene pentru
toate popoarele care impartasesc valorile fundamentale europene.

Inca de la lansarea oficiala a cererii de aderare la Uniunea Europeana in iunie 1995, Romania s-a
angajat in mod ferm sa-si mobilizeze toate resursele economice, politice si sociale pentru
indeplinirea criteriilor stabilite de Uniunea Europeana ca fiind necesare integrarii in structurile
europene.

Procesul de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se desfasoara in continuare in
cadrul strategiei intarite de pre-aderare lansata de Agenda 2000 si adoptata de Consiliul European
de la Luxemburg in decembrie 1997. Lansarea procesului de extindere constituie un moment
istoric pentru viitorul Uniunii si al intregii Europe, inaugurand o noua era menita sa elimine total
barierele de natura politica, economica si sociala existente in trecut. Pe plan intern, strategia de
pre-aderare este aplicata prin Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana
(PNAR), care are ca obiectiv general indeplinirea criteriilor de aderare si ca obiectiv intermediar
indeplinirea prioritatilor Parteneriatului pentru Aderare convenit cu UE.

PNAR este documentul programatic intern fundamental al procesului de pregatire a aderarii
Romaniei la UE. El a fost conceput ca un instrument de planificare strategica si programare
supus actualizarii anuale in functie de evolutia procesului de integrare europeana, de progresul in
indeplinirea criteriilor de aderare. Continutul PNAR reflecta cu acuratete stadiul pregatirilor
pentru aderare ale Romaniei in fiecare sector de activitate si masurile de reforma - cele deja
intreprinse, cat si cele necesare de infaptuit in continuare - pentru sustinerea integrarii. Programul
include estimarea alocarilor bugetare si a necesitatilor de asistenta financiara din partea UE si a
altor donatori sau finantatori externi pentru sustinerea pregatirilor pentru aderare.

Procesul de actualizare a PNAR se concentreaza cu prioritate pe indeplinirea obiectivelor
prevazute in Parteneriatul pentru Aderare si pe remedierea deficientelor semnalate in Raportul
periodic al Comisiei Europene, urmarind in acelasi timp valorificarea rezultatelor procesului de
examinare analitica si integrarea programelor sectoriale (inclusiv in ceea ce priveste fondurile
prestructurale). De asemenea, trebuie mentionat ca in perioada scursa de la elaborarea editiei din
iunie 1999 a PNAR s-au inregistrat o serie de evolutii importante care au impus si in acelasi timp
au ghidat actualizarea programului:

- La 15 februarie a.c. au fost declansate oficial negocierile de aderare a Romaniei la UE. In
prima faza, in luna martie au fost deschise primele cinci capitole de negociere, urmand ca
pana in luna iunie a.c. sa fie elaborate documente de pozitie pentru alte sase capitole.
Sectiunile respective din PNAR detaliaza masurile ce se vor intreprinde de catre administratia
romana pentru respectarea angajamentelor luate in cadrul negocierilor la aceste capitole;
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- La 13 octombrie 1999, Comisia Europeana a publicat Composite Paper si Raportul periodic
pe anul 1999, documente care evalueaza progresele inregistrate de Romania pe calea aderarii
si fac o serie de observatii privind nerealizarile si masurile de intreprins in continuare;

- A fost adoptat noul Parteneriat pentru Aderare UE - Romania, care contine prioritatile pe
termen scurt si mediu (2000-2002) pentru indeplinirea criteriilor de aderare;

- In urma analizei Raportului periodic pe anul 1999 al Comisiei Europene, Guvernul Romaniei
a aprobat la 23 noiembrie 1999 “Planul de masuri pe termen scurt pentru pregatirea aderarii
Romaniei la Uniunea Europeana (trim. IV 1999 - 2000)”, pe baza caruia s-a realizat
actualizarea pentru anul 2000;

- A fost finalizata “Strategia nationala de dezvoltare economica a Romaniei pe termen mediu
(2000-2004)”, document de planificare economica de importanta capitala care a fost integrat
in PNAR in cadrul capitolului "Criterii economice";

- In luna februarie a.c. a fost reluat exercitiul bilateral de examinare analitica (screening) a
acquis-ului comunitar. Actualizarea sectiunilor din PNAR care fac obiectul acestui exercitiu a
tinut cont de cele mai recente rapoarte de screening;

- Se afla in curs de desfasurare programarea asistentei financiare nerambursabile acordate de
UE in cadrul programelor PHARE 2000, ISPA si SAPARD, pentru care alocarile bugetare s-
au triplat incepand cu anul curent.

Avand in vedere acest context deosebit, actualizarea programului se impunea de la sine. Un alt
motiv major pentru elaborarea acestei editii actualizate l-a constituit imperativul inregistrarii unor
progrese substantiale in indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei la capitolele deschise in
primele etape de negociere si al pregatirii corespunzatoare a deschiderii capitolelor ce vor fi
abordate intr-o etapa ulterioara, pornind de la angajamentele luate in cadrul examinarii analitice.

Editia PNAR 2000 cuprinde programarea actiunilor si masurilor necesare pregatirii
corespunzatoare a negocierilor de aderare si avansarii in indeplinirea criteriilor de aderare, pentru
orizontul de timp 2000-2003. Este important de mentionat faptul ca, data fiind necesitatea
asigurarii continuitatii si coerentei activitatii de programare si a corelarii permanente a acestei
activitati cu procesul negocierilor de aderare, la elaborarea acestei editii a PNAR s-a avut ca reper
general finalizarea preluarii acquis-ului comunitar si indeplinirea criteriilor de aderare pana la
sfarsitul anului 2006, data la care Romania isi propune sa incheie pregatirile pentru accesul in UE.

Din punct de vedere tehnic, PNAR 2000 are in general aceeasi structura ca si versiunea realizata
in iunie 1999, structura similara cu cea a Raportului periodic al Comisiei Europene. Structura
cuprinde o introducere privind cadrul general al relatiilor dintre Romania si UE si cinci capitole
(Criteriile politice, Criteriile economice, Capacitatea de asumare a obligatiilor de stat membru al
UE, Capacitatea administrativa si judecatoreasca de aplicare a acquis-ului, Necesitati financiare).
Primele trei capitole corespund criteriilor de aderare formulate de Consiliul European de la
Copenhaga din iunie 1993, iar cel de-al patrulea criteriului de aderare adaugat de Consiliul
European de la Madrid din decembrie 1995. Ultimul capitol prezinta necesitatile de finantare
bugetara si externa (asistenta nerambursabila si credite) ce se are in vedere a fi mobilizate pe
termen scurt si mediu pentru sustinerea programului. De asemenea, programul cuprinde doua
anexe - un tabel de armonizare legislativa si un tabel de finantare a obiectivelor si masurilor
cuprinse in program - ambele defalcate pe anii 2000-2003.

Succint, structura capitolelor din PNAR 2000 este urmatoarea:

- Introducerea prezinta cadrul general al elaborarii si actualizarii PNAR si cadrul general al
relatiilor dintre Romania si UE in contextul negocierilor de aderare si al Acordului European;
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- Capitolul privind Criteriile politice prezinta situatia actuala si prioritatile pe termen scurt si
mediu in domeniul democratiei si statului de drept, al respectarii drepturilor omului si al
protectiei minoritatilor, cu accent pe protectia copilului, imbunatatirea situatiei comunitatii
rome si masurile de combatere a coruptiei;

- Capitolul privind Criteriile economice cuprinde strategia economica pe termen mediu a Romaniei
si evidentiaza masurile indreptate spre constructia unei economii de piata functionale si
stabile, capabila sa faca fata presiunilor concurentiale de pe piata interna a UE;

- Capitolul privind Capacitatea de asumare a obligatiilor de stat membru al UE este impartit in
subcapitole corespunzatoare structurii sectoriale specifice. Fata de PNAR 1999, structura
capitolului a fost usor ajustata pentru a asigura corespondenta cu capitolele de negociere;

- Capitolul privind Capacitatea administrativa si judecatoreasca de aplicare a acquis-ului cuprinde
masurile de intarire a capacitatii administratiei publice, a puterii judecatoresti si a cadrului
institutional de coordonare a activitatii de integrare europeana, precum si sinteza necesitatilor
de constructie institutionala pentru fiecare sector in parte, care va servi drept baza a
programului de infratire institutionala finantat prin programul PHARE;

- Capitolul privind Necesitatile financiare sintetizeaza informatiile financiare indicate in cadrul
fiecarui sector, constituind o estimare financiara globala atat pe termen scurt, cat si pe termen
mediu. Aceasta include toate sursele financiare prevazute, respectiv sursele bugetare, asistenta
comunitara (PHARE, ISPA, SAPARD), creditele acordate de institutiile financiare
internationale (BEI, BIRD, BERD, etc.) si alte surse de finantare, si urmareste obtinerea unui
efect maxim al utilizarii resurselor si incadrarea in termenul propus de incheiere a preluarii
acquis-ului comunitar si indeplinire a criteriilor de aderare pana la sfarsitul anului 2006.

Fata de versiunea precedenta a PNAR, structurarea anumitor subcapitole a fost simplificata
pentru a se evita suprapunerile, a se reduce din intinderea excesiva si a se castiga in concizie si
claritate. Astfel, subcapitolele ce compun cele trei capitole privind criteriile politice, capacitatea de
asumare a obligatiilor de stat membru al UE si respectiv capacitatea administrativa si
judecatoreasca de aplicare a acquis-ului, acopera trei elemente: situatia actuala, prioritati pe termen
scurt si prioritati pe termen mediu. Notiunea de termen scurt se refera la anii 2000 si 2001, iar
notiunea de termen mediu la anii 2002 si 2003.

Editia PNAR 2000 isi propune sa realizeze o evaluare exhaustiva si obiectiva a gradului actual de
pregatire a Romaniei pentru aderarea la UE, precum si un tablou detaliat de actiuni si masuri
necesare a fi intreprinse pana in anul 2003 inclusiv pentru ca Romania sa avanseze substantial pe
calea integrarii europene.

In noul context creat de deschiderea negocierilor de aderare, PNAR isi va pastra rolul de
instrument national de programare si urmarire a procesului de pregatire a Romaniei pentru
aderarea la UE, importanta sa amplificandu-se ca urmare a contributiei majore la desfasurarea
corespunzatoare a negocierilor de aderare. Programul va ramane in continuare un document
evolutiv si va fi actualizat anual in functie de realizari si de noile prioritati, asigurand totodata
coordonarea eforturilor institutiilor implicate in procesul de pregatire a aderarii si informarea
acestor institutii asupra evolutiilor legate de procesul de integrare inregistrate in alte sectoare in
care nu sunt direct implicate.
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Relaţiile România - UE

Pregătirea negocierilor de aderare

Starea actuală a procesului şi perspectivele acestuia

În urma deciziei luate de Consiliul European de la Helsinki din 10-11 decembrie 1999, negocierile
pentru aderarea României la Uniunea Europeană au început la 15 februarie 2000. Conferinţa
Inter-Guvernamentală pentru Aderare a fost deschisă printr-o reuniune la nivelul şefilor
delegaţiilor naţionale (ministerială).

Din cele 31 de capitole, negocierile au început efectiv cu România prin deschiderea a 5 capitole:
Întreprinderi mici şi mijlocii (16), Educaţie, formare profesională şi tineret (17), Ştiinţă şi
cercetare (18), Relaţii externe (26) şi Politica externă şi de securitate comună (27). Documentele
de poziţie adoptate de Guvernul României în şedinţa sa din 23 martie 2000 au fost prezentate
oficial în cadrul Conferinţei pentru Aderare la reuniunea din 28 martie 2000, desfăşurată la
Bruxelles la nivelul adjuncţilor şefilor delegaţiilor naţionale. Acquis-ul cuprins în aceste capitole a
fost acceptat în integralitatea sa, nici o derogare nefiind solicitată. România s-a declarat astfel ca
fiind aptă să îl aplice în întregime până cel mai târziu la data aderării la UE.  Având în vedere fie
complexitatea redusă a acquis-ului şi politicilor comunitare în unele din aceste domenii, fie gradul
înalt de conformitate între situaţia din România şi cerinţele acquis-ului, autorităţile române
apreciază că există şanse rezonabile pentru ca cel puţin 3 capitole din cele 5 deschise să poată fi
închise provizoriu încă în cursul preşedinţiei portugheze a UE.

În momentul de faţă, autorităţile române pregătesc mai multe capitole în vederea deschiderii spre
negociere în timpul preşedinţiei franceze a Uniunii Europene (1 iulie - 31 decembrie 2000):
Concurenţă, Statistică, Protecţia şi sănătatea consumatorilor, Dreptul societăţilor comerciale,
Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, Cultura şi audiovizualul, Uniunea vamală şi Politica în
domeniul transporturilor. Documentele vor fi adoptate de Guvernul României până la sfârşitul
lunii mai 2000.

Guvernul României şi-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007 ca dată la care România va fi
pregătită să devină stat membru al Uniunii Europene. Asumarea acestei date s-a făcut în lumina
mai multor considerente:

a) considerente de ordin politic. Procesul de negociere are nevoie de un ritm susţinut, mai intens
decât până în prezent, care să concentreze eforturile şi atenţia nivelului de decizie politică,
administraţiei şi opiniei publice, atât în România cât şi în Uniunea Europeană. În caz contrar, pot
interveni momente de încetinire şi chiar crize, aşa cum experienţa anterioară a negocierilor de
aderare purtate de alte state o arată;

b) considerente legate de evoluţiile care au loc în interiorul Uniunii Europene. La 1 ianuarie 2007
un nou exerciţiu bugetar multianual va intra în vigoare. Spre deosebire de cel actual, următorul
buget comunitar va putea lua în considerare atât aderarea tuturor statelor în prezent aflate în
negocieri şi participarea la fondurile structurale, cât şi reforma în curs a acestor fonduri şi, mai
ales, a Politicii Agricole Comune;

c) considerente legate de aplicarea Acordului de asociere între România şi Uniunea Europeană, a
cărui valabilitate – în forma sa actuală – va dura până la sfârşitul lunii ianuarie 2005. Conţinutul
acestuia şi acumulările pe care aplicarea sa le-a generat constituie – din punctul de vedere al
României – un acquis în sine. Valoarea raporturilor stabilite pe baza acestuia va impune intrarea
într-o nouă etapă care, pentru a răspunde logicii fondatoare a acestui tip de acorduri, ar trebui să
fie aceea de stat membru al Uniunii Europene.
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Principiile procesului de negociere a aderării la Uniunea Europeană

România este de acord cu cele câteva principii generale propuse de către statele membre ale
Uniunii Europene în cadrul Conferinţei Inter-Guvernamentale pentru Aderare, şi anume:

- orice punct de vedere exprimat de oricare dintre părţi asupra unui capitol de negociere nu va
prejudeca poziţia cu privire la alte capitole de negociere;

- acordurile – fie ele şi parţiale – intervenite în cursul negocierilor cu privire la diferite capitole
nu vor fi considerate ca fiind finale până când acordul global nu va fi stabilit în final.

În acelaşi timp, autorităţile române apreciază că - dată fiind complexitatea procesului, un număr
de alte câteva principii şi reguli trebuie să guverneze acest proces, pentru a menţine o abordare
unitară şi consecventă a acestuia.

Astfel, în conformitate şi cu Programul de guvernare aprobat de Parlamentul României în
decembrie 1999, România este de părere că negocierile trebuie să se desfăşoare într-un spirit de
rigoare, progresele în negocieri trebuind să reflecte progresele din sectoarele respective din ţară.
Autorităţile române sunt de părere că nu numărul capitolelor deschise este important, ci
rapiditatea cu care ele pot fi închise provizoriu. "Cursa" pentru deschiderea unui număr cât mai
mare de capitole, deşi aparent urmăreşte epuizarea procesului, constituie o abordare superficială,
contabilă, a unui proces a cărui complexitate excede cu mult ilustrările numerice.

De asemenea, România consideră că în cursul procesului – cu privire specială asupra modului de
identificare a capitolelor care sunt pregătite pentru negociere – este necesară utilizarea aceloraşi
unităţi de măsură în interpretarea progreselor tuturor statelor candidate. Aceasta regula este un
pandant al principiului potrivit căruia fiecare candidat progresează în negocieri potrivit eforturilor
proprii. În cazul în care însă criteriile de evaluare diferă, se ajunge la situaţii care, în cele din urmă,
aduc atingere consistenţei şi coerenţei Uniunii, politicilor şi acquis-ului comunitar.

În sfârşit, România apreciază că procesul de negociere şi, mai ales, pregătirea efectivă în vederea
exercitării depline a drepturilor şi obligaţiilor de stat membru poate fi sprijinită numai prin
utilizarea coerentă a diferitelor instrumente de monitorizare a progreselor înregistrate în cursul
acestui proces. Pentru ca substanţa eforturilor să fie îndreptată înspre pregătirea efectivă, este
esenţial ca instrumentele de monitorizare să nu fie multiplicate fără raţiuni precise şi fără
preconizarea unor rezultate utile. În acest context, se impune reevaluarea în comun a
complementarităţii necesare între Parteneriatul pentru Aderare, Programul Naţional pentru
Aderarea la Uniunea Europeană, rapoartele periodice, rapoartele actualizate de examinare
analitică şi alte instrumente utilizate în acelaşi scop.

Stadiul aplicării Acordului European

D i a l o g u l  p o l i t i c

Dialogul politic intre Romania si UE, atat in contextul bilateral al Acordului European cat si in
cadru multilateral, a reprezentat o modalitate eficienta de realizare a unui schimb util de idei in
probleme de interes comun.

Romania a raspuns favorabil tuturor invitatiilor de asociere la declaratiile si demersurile comune
ale UE, s-a aliniat la pozitiile si actiunile comune ale UE.

Guvernul roman a salutat deciziile adoptate in domeniul Politicii Europene Comune de Securitate
si Aparare (PECSA) de catre Consiliile Europene de la Koln si Helsinki, precum si infiintarea
structurilor politice si militare interimare necesare implementarii acestor decizii. Romania isi
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exprima disponibilitatea si interesul de a participa activ la aranjamentele care vor fi convenite
pentru cooperarea cu statele terte si de a participa pe deplin la PECSA de la momentul aderarii la
UE.

De la intrarea in vigoare a Acordului European, a fost activat si a functionat eficient un mecanism
institutional de dialog bilateral, cuprinzand Consiliul de Asociere, Comitetul de Asociere,
Subcomitetele de Asociere si Comitetul Parlamentar Mixt, structuri care au asigurat continuitatea
si coerenta de ansamblu a relatiilor Romaniei cu Uniunea Europeana.

Lucrarile Comitetului si Subcomitetelor de Asociere au dus la implementarea eficienta a
elementelor componente ale strategiei consolidate de pre-aderare, sustinand, in egala masura,
procesul de pregătire pentru aderare.

S-a dezvoltat, de asemenea, cooperarea parlamentara, in principal, dar nu in exclusivitate, in
cadrul creat de activitatile Comitetului Parlamentar Mixt. Contactele permanente la toate
nivelurile dimensiunii parlamentare au contribuit deopotriva la o dezvoltare continua a relatiilor
Romaniei cu UE, precum si la procesul de ansamblu al integrarii europene a tarii noastre.

Cadrul relatiilor institutionale a fost extins in septembrie 1999 prin infiintarea Comitetului
Consultativ Mixt intre Consiliul Economic si Social al Comunitatilor Europene, pe de o parte, si
Consiliul Economic si Social al Romaniei, pe de alta parte, avand ca obiectiv promovarea
dialogului si cooperarii intre grupurile de interes economic si social romanesti (sindicate si
salariati) si cele din Uniunea Europeana.

Contactele politice, precum si schimbul constructiv si deschis de idei intre autoritatile romane si
reprezentantii instituţiilor europene au contribuit, in mod substantial, la o mai buna intelegere a
problemelor cu care Romania se va confrunta si a obligatiilor pe care va trebui sa si le asume in
procesul aderarii la UE.

In acelasi context, Romania este angajata intr-un dialog permanent cu statele membre, la nivel
politic, executiv, precum si la nivel de experti, dialog care vizeaza pregatirea tarii noastre pentru
aderare.

La 15 februarie 2000 a avut loc Conferinta Interguvernamentala care a marcat deschiderea oficiala
a negocierilor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. Noua faza a procesului de extindere,
declansata prin admiterea la negocieri a sase noi state candidate, reprezinta o provocare majora
atat pentru Uniune, cat si pentru statele candidate. Pentru Romania, 15 februarie 2000 a
reprezentat o oportunitate si un punct de plecare in dezvoltarea sa viitoare pe fagasul normal al
istoriei.

In aceeasi zi, a fost lansata si Conferinta Interguvernamentala pentru reforma institutionala a UE.
Romania si-a prezentat viziunea asupra agendei si rezultatelor Conferintei intr-o scrisoare trimisa
presedintelui Consiliului UE. Dat fiind faptul ca rezultatele Conferintei sunt de mare interes si
relevanta pentru toate statele candidate, Romania isi exprima speranta ca va fi implicata si pe
viitor, alaturi de celelalte state candidate, in procesul de informare si consultare care va fi
organizat de actuala si viitoarele Presedintii ale Consiliului UE.

A p l i c a r e a  A c o r d u l u i  E u r o p e a n

Relatiile dintre Romania si Uniunea Europeana se desfasoara in cadrul oferit de Acordul
European de Asociere, folosind instrumentele strategiei intarite de pre-aderare lansata de Agenda
2000 si consfintita de Consiliul European de la Luxemburg.

Acordul European, impreuna cu celelalte acorduri si protocoale derivate din acesta, continua sa
reprezinte baza juridica a relatiilor dintre Romania si UE. In contextul orientarii consecvente a
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Romaniei in directia integrarii in structurile UE, Acordul European (AE) constituie un instrument
de baza de pregatire a economiei romanesti pentru momentul aderarii, permitand conectarea
sectoarelor economice la regulile de functionare ale pietei interne a Uniunii Europene.

Acordul de Asociere vizeaza integrarea economica europeana a tarii noastre si are in structura:
aspecte ale dialogului politic, liberalizarea comertului cu marfuri, reglementari privind comertul cu
servicii, liberalizarea transferurilor de capital si masuri de dezvoltare a cooperarii economice,
financiare si culturale.

Lansarea procesului de largire a Uniunii Europene de catre Consiliul European de la Luxemburg
si punerea in aplicare a strategiei intarite de pre-aderare a extins cadrul relatiilor dintre UE si tarile
candidate dincolo de cadrul acordurilor de asociere. Structura si functionarea institutiilor AE a
necesitat o dezvoltare pentru a permite acestor institutii sa indeplineasca un nou mandat in
contextul fazei de pre-aderare.

Astfel, a fost marit rolul institutiilor AE de la examinarea modului de indeplinire a prevederilor
acordului la monitorizarea adoptarii si implementarii intregului acquis comunitar, cu accent pe
urmarirea indeplinirii prioritatilor Parteneriatului pentru Aderare.

Rationalizarea structurii subcomitetelor in functie de capitolele acquis-ului permite facilitarea
schimbului de informatii privind toate aspectele strategiei de pre-aderare. Structura a fost ajustata
in vederea complementarii celorlaltor dimensiuni ale procesului de pre-aderare, incluzand
negocierile, procesul de screening si rapoartele periodice.

Pe baza experientei anterioare, noua structura a subcomitetelor tine mai bine seama de prioritatile
Parteneriatului pentru Aderare implementate prin Programul National de Aderare a Romaniei la
Uniunea Europeana (PNAR) si de analizarea rezultatelor examinarii analitice. Regruparea
multidisciplinara pe domenii a subcomitetelor reflecta mai bine intercorelatiile dintre diverse
sectoare si corespunde in mai mare masura impartirii pe capitole de negociere.

Punerea in aplicare a Acordului European instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si
Comunitatile Europene si statele membre, pe de alta parte, include conform art.7 din acord o
perioada de tranzitie de 10 ani, impartita in doua etape de 5 ani. La sfarsitul primei etape a
perioadei de tranzitie (1 februarie 2000), conform art.7.3 din acord, in cursul celor 12 luni ce
preced expirarea primei etape, Consiliul de Asociere trebuie sa procedeze la o evaluare a stadiului
indeplinirii obligatiilor din prima etapa, urmand sa decida trecerea la etapa a doua, precum si
introducerea eventualelor modificari referitoare la dispozitiile care guverneaza etapa a doua.

In acest sens, Comisia Europeana a adresat autoritatilor romane solicitarea de a demonstra
indeplinirea de catre acestea a obligatiilor privind dreptul de stabilire si libera circulatie a
capitalurilor. Activitatea desfasurata in cadrul reuniunilor bilaterale (subcomitete si screening) a
condus la formularea pozitiei partii romane, demonstrand ca au fost indeplinite conditiile
acordului in ceea ce priveste dreptul de stabilire a societatilor comerciale din statele membre ale
UE si libera circulatie a capitalurilor. Problema privind  dreptul de stabilire a cetatenilor unei parti
pe teritoriul altei parti ar trebui considerata din perspectiva existentei unor obligatii reciproce, asa
cum sunt ele prevazute in Acordul European, precum si intr-un context mai larg al relaxarii
restrictiilor de calatorie aplicate in prezent cetatenilor romani.

In domeniul schimburilor comerciale, AE stipuleaza crearea unei zone de comert liber pentru
produsele industriale si acordarea de concesii reciproce pentru produsele agricole, cu posibilitatea
adancirii liberalizarii in acest sector.

Procesul de liberalizare a comertului romanesc, lansat in perioada de dupa 1990, a condus la
deschiderea pietei fata de economia mondiala, iar incheierea AE reprezinta unul dintre pilonii de
baza ai acestei deschideri. Liberalizarea comertului exterior al Romaniei a continuat prin
incheierea de noi acorduri de comert liber regionale si bilaterale (cu tarile Asociatiei Europene a
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Liberului Schimb, cu Moldova, aderarea României la Acordul Central European de Comert Liber,
cu Turcia). In prezent sunt in curs de desfasurare negocieri pentru convenirea unor acorduri de
comert liber cu Lituania si Israel si au avut loc discutii exploratorii cu Letonia, Estonia, Maroc si
Egipt. Aplicarea AE si a celorlalte acorduri de comert liber incheiate de Romania a determinat
schimbari majore in orientarea geografica, dinamica si structura comertului exterior, care a
devenit sectorul cel mai dinamic al economiei romanesti.

Activitatea desfasurata in cadrul Comitetului de Asociere si al subcomitetelor, precum si Raportul
periodic al Comisiei Europene au remarcat implementarea corecta si eficienta atat a acordului, cat
si a elementelor asociate strategiei consolidate de pre-aderare, precum si buna functionare a
institutiilor acordului. Partile au aplicat intocmai si in conformitate cu calendarul prevazut in
acord concesiile pe care si le-au acordat si au procedat la eliminarea tuturor restrictiilor si
masurilor cu efect echivalent in comertul reciproc. In putinele situatii in care una dintre parti a
considerat necesar sa formuleze observatii sau comentarii legate de aplicarea prevederilor
comerciale ale AE, acestea au fost discutate si clarificate in cea mai mare parte, prin mecanismele
de consultare prevazute de acord.

Urmare implementarii Acordului European, volumul schimburilor comerciale dintre Romania si
UE a crescut de aproximativ 3 ori fata de nivelul inregistrat in 1992, inaintea intrarii in vigoare a
Acordului European, din care exportul de 3,6 ori si importul de 2,4 ori, acestea ajungand in 1999
la 11,8 mld. USD. Aceasta evolutie demonstreaza impactul pozitiv al Acordului asupra dezvoltarii
comertului bilateral.

Uniunea Europeana si-a intarit pozitia de principal partener comercial al Romaniei, ponderea sa
in comertul exterior romanesc crescând de la 38,8% in 1992 (35,2% la export si 41,3% la import)
la 62,7% in 1999 (65,5% la export si 60,4% la import). In acelasi timp, datorita situatiei dificile
determinate de procesul de tranzitie al economiei romanesti si de nevoile sale specifice de
retehnologizare, deficitul comercial in relatia cu UE s-a mentinut la niveluri ridicate, ajungând la
aproape 1,5 mld. USD in 1998 (0,7 mld. USD in 1999).

La inceputul anului trecut, Uniunea Europeana a lansat un proces amplu de negociere cu tarile
asociate din Centrul si Estul Europei pentru imbunatatirea concesiilor privind comertul cu
produse agricole, in vederea extinderii liberalizarii comertului bilateral din acest sector. Pana in
prezent au avut loc trei runde de negocieri intre reprezentantii Romaniei si cei ai Comisiei
Europene (26 mai 1999, 11 octombrie 1999 si 29 februarie 2000). Punctul de vedere al Comisiei
Europene este ca toate tarile candidate sa indeplineasca cerintele Pietei Interne, inclusiv
liberalizarea treptata a comertului cu produse agricole. Avand in vedere perspectiva integrarii
europene, Romania este de acord, in principiu, cu obiectivele acestor negocieri, insa luand in
considerare sensibilitatea si caracteristicile politicilor agricole implementate, liberalizarea
comertului cu produse agricole trebuie sa fie un proces gradual cu un ritm diferit pentru fiecare
tara candidata.

Comertul cu vin este reglementat in prezent de doua acorduri incheiate in 1993: Acordul asupra
reciprocitatii contingentelor tarifare (care a fost prelungit pentru o perioada de un an in 1998,
1999 si 2000) si Acordul asupra protectiei si controlului denumirilor de origine. Negocierea unui
nou acord prevazut sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2001 va contine trei prevederi importante:

- stabilirea reciproca a contingentelor tarifare;

- cooperarea in vederea implementarii in Romania a acquis-ului in domeniu;

- protectia si controlul denumirilor de origine ale vinurilor, precum si ale bauturilor spirtoase.

In ceea ce priveste perioada de acordare a ajutoarelor de stat, conform art.64 alin.4(a) din Acordul
European, aceasta a expirat la 31 decembrie 1997. Romania a solicitat la data de 11 februarie 1999
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o prelungire de 5 ani, pe care, potrivit acordului, Consiliul de Asociere este imputernicit sa o
emita. Justificarea acestui demers se bazeaza pe faptul ca intreg teritoriul Romaniei intruneste
conditiile prevazute in Tratatul Uniunii Europene privind zonele defavorizate. Cererea Romaniei
a fost inclusa in procedura de adoptare a deciziei Consiliului de Asociere Romania-UE, aceasta
problema fiind abordata si in cadrul subcomitetului Piata Interna din 29 octombrie 1999. La
sfarsitul lunii noiembrie 1999 s-a primit din partea Comisiei Europene proiectul deciziei
Consiliului de Asociere, care a fost supus spre aprobare si urmeaza a se aplica retroactiv de la data
de 1 ianuarie 1998, dupa adoptarea sa de catre Consiliu.

Conform art.9 alin.4 din Protocolul 2 privind produsele CECO, Romania a beneficiat, pe o
perioada de 5 ani de la intrarea in vigoare a Acordului Interimar, respectiv pana la data de 1
ianuarie 1998, de posibilitatea de a acorda ajutoare de stat pentru restructurarea intreprinderilor
din sectorul siderurgic. In decembrie 1997, Ministerul Industriei si Comertului a solicitat Comisiei
Europene prelungirea perioadei de acordare a ajutoarelor de stat pentru o perioada de inca 5 ani.
In acest sens, un aspect care se contureaza a fi un factor de conditionalitate pentru prelungirea
perioadei de acordare a ajutoarelor de stat il constituie necesitatea restructurarii industriei
siderurgice in asa fel incat sa-i fie asigurata viabilitatea pe termen lung, fara ajutoare. In prezent
Romania elaboreaza strategia de restructurare a sectorului siderurgic si completarea sa cu un
studiu privind viabilitatea sectorului. Acest studiu se elaboreaza cu asistenta tehnica acordata de
Comisie prin fonduri PHARE si va fi finalizat in luna mai a.c., urmand ca strategia de
restructurare a sectorului siderurgic sa fie elaborata si aprobata de partea romana in trimestrul III
a.c.

Functionarea in bune conditii a Acordului European a permis accentuarea integrarii economiei
romanesti in piata interna a Uniunii Europene, familiarizarea firmelor romanesti cu regulile
acestei piete si modificarea comportamentului lor comercial datorita climatului concurential la
care au trebuit sa se adapteze atat pe piata externa, cat si pe cea interna. Din acest punct de
vedere, caracterul asimetric al concesiilor convenite in AE pentru produsele industriale a oferit
firmelor romanesti posibilitatea de a dispune de o perioada de adaptare mai mare. Acordul
European a contribuit, totodata, la stimularea procesului de retehnologizare a societatilor
romanesti, prin crearea unor conditii reale de concurenta si a unor facilitati de procurare a
utilajelor si echipamentelor necesare.
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LISTA DE ABREVIERI

ABREVIERE NUMELE COMPLET

ROMANA ENGLEZA ROMANA ENGLEZA

AACR RCAA Autoritatea Aeronautica
Civila Romana

Romanian Civil Aviation
Authority

ADR RDA Agentia de Dezvoltare
Regionala

Regional Development
Agency

AFER RRTA Autoritatea Feroviara
Romana

Romanian Railways
Transport Authority

AIMM NASME Agentia Nationala pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii

National Agency for Small
and Medium-Sized
Enterprises

ANCESIAC Agentia Nationala de
Control al Exporturilor
Strategice si al Interzicerii
Armelor Chimice

National Agency for Control
of Strategic Exports and
Interdiction of Chemical
Weapons

ANCI NACI Agentia Nationala pentru
Comunicatii si Informatica

National Agency for
Communications and
Information Technology

AND Administratia Nationala a
Drumurilor

National Road
Administration

ANDR NRDA Agentia Nationala pentru
Dezvoltare Regionala

National Regional
Development Agency

ANF NPA Agentia Nationala
Fitosanitara

National Phytosanitary
Agency

ANM NDA Agentia Nationala a
Medicamentului

National Drug Agency

ANOFP Agentia Nationala pentru
Ocupare si Formare
Profesionala

National Agency for
Employment and Vocational
Training

ANPDC NAPRC Agentia Nationala pentru
Protectia Drepturilor
Copilului

National Agency for
Protection of the Rights of
the Child

ANRC NRAC Autoritatea Nationala de
Reglementare pentru
Comunicatii

National Regulatory
Authority for
Communications

ANRE NARE Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul
Energiei

National Authority for
Regulation in the field of
Energy
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ABREVIERE NUMELE COMPLET

ROMANA ENGLEZA ROMANA ENGLEZA

ANRGN NARGN Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul
Gazelor Naturale

National Authority for
Regulation in the field of
Natural Gas

ANRM NAMR Agentia Nationala de
Resurse Minerale

National Agency for Mineral
Resources

ANSTI NASTI Agentia Nationala pentru
Stiinta, Tehnologie si
Inovare

National Agency for Science,
Technology and Innovation

ANSV NSVA Agentia Nationala Sanitara
Veterinara

National Sanitary Veterinary
Agency

ANT NTA Autoritatea Nationala pentru
Turism

National Tourism Authority

ARCE RAEC Agentia Romana pentru
Conservarea Energiei

Romanian Agency for
Energy
Conservation/Preserve

ARR Autoritatea Rutiera Romana Romanian Road Transport
Authority

ASRO RSA Asociatia Romana de
Standardizare

Romanian Standardisation
Association

BNR NBR Banca Nationala a Romaniei National Bank of Romania

BRML RLMB Biroul Roman de Metrologie
Legala

Romanian Legal Metrology
Bureau

CC CC Consiliul Concurentei Competition Council

CFR Caile Ferate Romane Railways National Company

CFR Calatori Societatea  Nationala de
Transport Feroviar de
Calatori “CFR Calatori”,

National Society for
Railways Transport of
Passengers

CFR Marfa Societatea Nationala de
Transport Feroviar de Marfa
“CFR Marfa“

Romanian Society for
Railways Transport of
Freight

CNA NAC Consiliul National al
Audiovizualului

National Audiovisual
Council

CNCAN NCNAC Comisia Nationala pentru
Controlul Activitatilor
Nucleare

National Commission for
Nuclear Activity Control

CN-APMC Compania Nationala -
Administratia Porturilor
Maritime Constanta

National Company -
Administration of Maritime
Ports - Constanta
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ABREVIERE NUMELE COMPLET

ROMANA ENGLEZA ROMANA ENGLEZA

CNS NCS Comisia Nationala pentru
Statistica

National Commission for
Statistics

CNVM NSC Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare

National Securities
Commission

CSA CIS Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor

Commission for Insurance
Supervision

DAE DEA Departamentul pentru
Afaceri Europene

Department for European
Affairs

DES DEO Directia Egalitatea Sanselor Directorate for Equal
Opportunities

DGV GCA Directia Generala a Vamilor General Customs
Administration

DPMN DPNM Departamentul pentru
Protectia Minoritatilor
Nationale

Department for Protection
of National Minorities

GLAR WGRA Grupul de Lucru al
Asociatiilor de Romi

Working Group of Roma
Associations

HG GD Hotarare de Guvern Government Decision

IAvC Inspectoratul Aviatiei Civile Inspectorate of Civil
Aviation

ICEMENERG Institutul de Cercetari si
Modernizari in domeniul
Energiei

Institute for Research and
Modernisation in Energy

IER EIR Institutul European din
Romania

European Institute of
Romania

IGC GIC Inspectoratul General de
Comunicatii

General Inspectorate for
Communications

INC Inspectoratul Navigatiei
Civile

Inspectorate of Civil
Aviation

INM NIM Institutul National al
Magistraturii

National Institute of
Magistracy

ISCIR Inspectia de Stat pentru
Cazane, Recipiente sub
Presiune si Instalatii de
Ridicat

State Authority for Boilers,
Pressure Vessels and
Hoisting Equipment

ISP IPH Institutul de Sanatate Publica Institute for Public Health

ISTIS Institutul de Stat pentru
Testarea si Inregistrarea

State Institute for Testing
and Registration of Varieties
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ABREVIERE NUMELE COMPLET

ROMANA ENGLEZA ROMANA ENGLEZA

Soiurilor

MAA MAF Ministerul Agriculturii si
Alimentatiei

Ministry of Agriculture and
Food

MAE MFA Ministerul Afacerilor
Externe

Ministry of Foreign Affairs

MApN MND Ministerul Apararii Nationale Ministry of National
Defence

MAPPM MWFEP Ministerul Apelor, Padurilor
si Protectiei Mediului

Ministry of Waters, Forests
and Environment Protection

MC MC Ministerul Culturii Ministry of Culture

MEN MNE Ministerul Educatiei
Nationale

Ministry of National
Education

MEURO Milioane EURO Million EURO

MF MF Ministerul Finantelor Ministry of Finance

MFP MCS Ministerul Functiei Publice Ministry of Civil Service

MI MI Ministerul de Interne Ministry of the Interior

MIC MIT Ministerul Industriei si
Comertului

Ministry of Industry and
Trade

MJ MJ Ministerul Justitiei Ministry of Justice

MLPAT Ministerul Lucrarilor Publice
si Amenajarii Teritoriului

Ministry of Public Works
and Land Use Planning

MMPS MLSP Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale

Ministry of Labour and
Social Protection

MO OJ Monitorul Oficial al
Romaniei

Official Journal of Romania

MS MH Ministerul Sanatatii Ministry of Health

MT MT Ministerul Transporturilor Ministry of Transport

MTS MYS Ministerul Tineretului si
Sporturilor

Ministry of Youth and Sport

OC CO Oficiul Concurentei Competition Office

ONPCSB NOPCML Oficiul National pentru
Prevenirea si Controlul
Spalarii Banilor

National Office for
Prevention and Control of
Money Laundering

OPC CPO Oficiul pentru Protectia
Consumatorilor

Consumer Protection Office

ORDA RCO Oficiul Roman pentru Romanian Copyright Office
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ABREVIERE NUMELE COMPLET

ROMANA ENGLEZA ROMANA ENGLEZA

Drepturile de Autor

OSAAR Oficiul de Supraveghere a
Activitatii de Asigurare si
Reasigurare

OSIM SOIT Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci

State Office for Inventions
and Trademarks

OU EO Ordonanta de Urgenta Emergency Ordinance

RADIOCOM Compania Nationala
"Radiocomunicatii" S. A.

National Company
"Radiocomunicatii"

RAR Registrul Auto Roman Romanian Register of Road
Vehicles

RENAR Asociatia Retelei Nationale
de Acreditare din Romania

Romanian National
Accreditation Network

RNR Registrul Naval Roman Romanian Register of
Shipping

ROMATSA Regia Autonoma
“Administratia Romana a
Serviciilor de Trafic Aerian”

Romanian Air Traffic
Administration Services

SAAF Societatea pentru
Administrarea Activelor
Feroviare

Society for Railways Assets
Administration

SGG SGG Secretariatul General al
Guvernului

Secretariat General of the
Government

SNCFR Societatea Nationala Caile
Ferate Romane

Romanian Railways National
Society

SSC SSC Secretariatul de Stat pentru
Culte

State Secretariate for Cults

SSPH SSDP Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap

State Secretariat for Disabled
Persons

TAROM Compania Nationala de
Transporturi Aeriene
Romane "TAROM S.A."

Romanian Air Transport
National Company TAROM
S.A.
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1. CRITERIILE POLITICE
Desi Rapoartele anuale ale Comisiei Europene din 1998 si 1999 au subliniat ca Romania
indeplineste criteriile politice de aderare, autoritatile romane au continuat actiunile pe linia
consolidarii statului de drept si a functionarii democratice a institutiilor statului, a respectarii
drepturilor omului si ale persoanelor apartinand minoritatilor nationale.

Pentru anul 2000, Guvernul Romaniei şi-a stabilit ca prioritati majore imbunatatirea radicala a
sistemului de protectie a copilului si adoptarea unei strategii in vederea integrarii socio-
profesionale a persoanelor apartinand minoritatii rome.

Alte prioritati sunt: continuarea luptei impotriva coruptiei, consolidarea institutiei Avocatului
Poporului, imbunatatirea conditiilor de detentie, precum si luarea unor noi masuri in vederea unei
mai bune reintegrari a fostilor detinuti.

1.1. Democraţia şi statul de drept

1.1.1. Măsuri anticorupţie

Situatia actuală

Autoritatile romane, constiente de faptul ca prosperitatea Romaniei si aderarea ei la Uniunea
Europeana depind de succesul in construirea unei economii puternice bazate pe statul de drept,
precum si de efectul pe care il au coruptia si crima organizata asupra acestor obiective, au adoptat
o atitudine ferma impotriva fenomenului de coruptie.

Masurile de combatere a coruptiei intreprinse de autoritatile romane au avut in vedere adoptarea
actelor normative necesare pentru prevenirea savarsirii actelor de coruptie in domeniul sectorului
public, consolidarea organizarii institutionale existente si asigurarea conditiilor care sa permita
participarea Romaniei la eforturile coordonate ale statelor europene in acest domeniu.

Din punct de vedere legislativ, Romania dispune deja de prevederi legale relativ complete pentru
combaterea coruptiei, asa cum rezulta din continutul infractiunilor prevazute in Codul penal
(darea si luarea de mita, traficul de influenta, primirea de foloase necuvenite).

Tratamentul penal este identic pentru faptele de coruptie savarsite atat in sectorul public, cat si in
cel privat.

Masura de siguranta a confiscarii speciale este prevazuta pentru fiecare din infractiunile
mentionate mai sus: banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul infractiunilor de
coruptie se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului
lor in bani.

Participantii, complici sau instigatori, la savarsirea infractiunilor de coruptie sunt sanctionati de
catre legea romana cu aceeasi pedeapsa prevazuta pentru autori, sanctiunea implicand privarea de
libertate, ceea ce permite extradarea infractorilor straini.

Deoarece Romania nu-si extradeaza cetatenii, infractiunile comise de acestia in afara teritoriului
Romaniei sunt urmarite si judecate de autoritatile sale competente, conform principiului consacrat
de articolul 4 al Codului penal.

In plan legislativ, in anul 1999 au fost adoptate urmatoarele acte normative: OG nr. 118/1999
privind achizitiile publice, publicata in MO nr. 431/31.08.1999, Legea nr. 115/1999 privind
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responsabilitatea ministeriala, publicata in MO nr. 300/28.06.1999 si Legea nr. 188/1999 privind
statutul functionarilor publici, publicata in MO nr. 600/08.12.1999.

Pe plan institutional, functioneaza Comisia Nationala de Actiune impotriva Coruptiei si Crimei
Organizate (infiintata in ianuarie 1997), ca structura informala destinata sa faciliteze cooperarea
institutiilor implicate in urmarirea penala si pregatirea mai rapida si mai temeinica a cazurilor de
coruptie in vederea trimiterii in judecata.

Pentru eficientizarea activitatii CNAICCO, o parte din preocuparile sale au fost preluate si
continuate de catre Grupul consultativ de lucru pentru prevenirea si combaterea criminalitatii,
organizat sub coordonarea Ministerului Justitiei. Cooperarea instituţiilor implicate in urmarirea
penala s-a realizat de catre grupul consultativ de lucru, prin analizarea, in cadrul unor sesiuni
bilunare, a aspectelor legate de coruptie, si anume atat deficientele legislatiei romanesti in vigoare
si posibilitatile de perfectionare a acesteia, cat si dificultatile intampinate in practica in tratamentul
juridic al unor cazuri importante.

In faza cercetarilor infractiunilor de coruptie, a continuat activitatea grupurilor de lucru
coordonate de catre procurori. Personalul institutiilor cu atributii in combaterea coruptiei a
inaintat actele intocmite cu ocazia descoperirii infractiunilor de coruptie a procurorilor.

In cazul infractiunilor de dare si luare de mita, precum si trafic de influenta, urmarirea penala a
fost efectuata in mod obligatoriu de procurori de la Parchetele de pe langa Tribunale sau de la
nivele superioare de jurisdictie, care au o vechime in magistratura de cel putin 4 ani; aceleasi
conditii ale experientei si gradului de jurisdictie fiind valabile pentru judecatori la judecarea cauzei.

In 1999 a fost creat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, format din
reprezentanti ai Ministerelor Finantelor, Justitiei, de Interne, Parchetului de pe langa Curtea
Suprema de Justitie, Bancii Nationale a Romaniei, Asociatiei Romane a Bancilor si Curtii de
Conturi, prin intrarea in vigoare, la 21 aprilie 1999, a Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si
combaterea spalarii banilor. Oficiul functioneaza ca organ de specialitate al Guvernului Romaniei,
ce are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor, in care scop primeste,
analizeaza si prelucreaza informatii si sesizeaza autoritatile competente. Pentru indeplinirea
atributiilor sale, colaboreaza cu autoritatile de supraveghere prudentiala si cu drept de control
financiar, cu organele Ministerului de Interne, Parchetului si Ministerului Justitiei. Totodata,
colaboreaza cu institutii similare din alte tari, cu organisme europene si institutionale, pentru
realizarea obiectului sau de activitate.

Incepand cu 01.03.2000, Brigada de Combatere a Crimei Organizate şi Coruptiei, structura
centrala specializata in combaterea crimei organizate şi coruptiei, a fost reorganizata devenind
Directia de Combatere a Crimei Organizate in cadrul MI (IGP).

Ratificarea Conventiei Europene privind transferul de proceduri in materie penala prin OG nr.
77/1999, publicata in MO nr. 420/31.08.1999 si a Conventiei Europene privind recunoasterea
internationala a hotararilor represive prin OG nr. 90/1999, publicata in MO nr. 421/30.08.1999,
a completat instrumentele juridice necesare Romaniei pentru a coopera cu Statele Membre in ceea
ce priveste urmarirea si sanctionarea faptelor de coruptie. A fost aprobata prin OG nr. 46/1999,
publicata in MO nr. 401/24.08.1999, participarea Romaniei la Grupul de State Impotriva
Coruptiei (GRECO), autorizat a se constitui prin Rezolutia Comitetului Ministrilor Consiliului
Europei nr. 98/7 din 05.05.1998.

Proiectele de legi deja transmise Parlamentului vor creste gradul de compatibilitate intre legislatia
romaneasca in domeniu si cea comunitara.

Astfel, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului penal va contine dispozitii
privind sanctionarea faptelor de coruptie savarsite de functionarii publici internationali, in
conformitate cu prevederile Conventiei penale a Consiliului Europei privind coruptia si ale
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Conventiei OCDE privind combaterea coruptiei functionarilor publici straini in tranzactiile
internationale.

Proiectul legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie va largi sfera
categoriilor de persoane ale caror fapte de coruptie vor fi incriminate si in acelasi timp vor fi
sanctionate faptele de spalare a banilor provenind din infractiuni de coruptie. In cadrul aceluiasi
proiect sunt prevazute mijloace de investigatie moderne, care vor facilita strangerea de probe
referitoare la infractiunile de coruptie si vor permite identificarea, cercetarea, sechestrarea si
confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor de coruptie, in conformitate cu Conventia
penala a Consiliului Europei privind coruptia.

Prioritati pe termen scurt

Intarirea capacităţii instituţionale pentru combaterea coruptiei prin:

- adoptarea proiectului de lege pentru descoperirea, prevenirea si combaterea faptelor de
coruptie, prin care se va institui Sectia de combatere a coruptiei si criminalitatii organizate, ce
va functiona in cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, coordonand
activitatile institutiilor implicate in urmarirea faptelor de coruptie;

- adoptarea proiectului Codului Penal, ce va sanctiona faptele de coruptie savarsite de
functionarii publici internationali;

- pregatirea magistratilor si a reprezentantilor celorlalte institutii in domeniul luptei impotriva
coruptiei si crimei organizate;

- initierea masurilor de dezvoltare a infrastructurii necesare pentru lupta impotriva coruptiei.

Prioritati pe termen mediu

Intarirea capacitatii institutionale pentru combaterea coruptiei prin:

- pregatirea magistratilor si a reprezentantilor celorlalte institutii in domeniul luptei impotriva
coruptiei si crimei organizate;

- continuarea dezvoltarii infrastructurii necesare pentru lupta impotriva coruptiei.

1.2. Drepturile omului şi protecţia minorităţilor

1.2.1. Protecţia copilului

Situatia actuală

Protectia drepturilor copilului constituie o prioritate politica si un subiect de preocupare
constanta a Guvernului Romaniei. O atentie particulara se acorda situatiei copiilor
institutionalizati. In vederea solutionarii problemelor din acest domeniu, in 1997 a fost infiintat
Departamentul pentru Protectia Copilului si au fost adoptate o serie de reglementari privind
protectia si drepturile copilului.

Constituirea Departamentului nu a reusit insa sa elimine o serie de deficiente ale sistemului de
protectie a copiilor, generate de fragmentarea responsabilitatilor institutionale privind diferitele
categorii de copii institutionalizati (abandonati, cu handicap, cu nevoi speciale de educatie). Acest
lucru a avut o consecinta negativa asupra gestionarii si finantarii activitatilor diferitelor institutii
implicate.
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In 1999, a fost promovata si aprobata OU nr. 192/1999 privind crearea Agentiei Nationale
pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC) si reorganizarea activitatilor de protectie a
copilului, in vederea asigurarii unei coordonari unitare a politicilor si institutiilor in domeniu.
Aceasta decizie a fost luata ca urmare a crizei inregistrate pe parcursul anului 1999 in institutiile
care asigura protectia si ingrijirea copilului, rezultata in urma descentralizarii administrative.
Procesul de descentralizare nu a fost insotit de masurile necesare in planul asigurarii resurselor
financiar-bugetare la nivelul autoritatilor locale.

In calitatea sa de autoritate centrala responsabila cu elaborarea, coordonarea si monitorizarea
politicilor in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate, ANPDC asigura coordonarea la
nivel national a aplicarii politicilor in domeniul reformei sistemului de servicii si institutii care
asigura promovarea drepturilor copilului, ingrijirea si protectia copiilor aflati in dificultate si a
celor cu handicap. Totodata, aceasta institutie asigura controlul realizarii activitatilor amintite.

Prevederile noului act normativ asigura continuitatea procesului de reforma initiat in 1997. In
acelasi timp, copiii aflati in dificultate si cei cu handicap din alte institutii, unitati sau sectii de
spital vor fi integrati in sistemul de institutii si servicii deja existent la nivel local. Astfel, se spera
ca urmeaza sa fie asigurat un raspuns adecvat la toate categoriile de nevoi ale unui copil in
dificultate. Pe de alta parte, OU nr. 192/1999 instituie un model nou de finantare a activitatilor
desfasurate de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, bazat pe surse multiple de
finantare. Acest model permite asigurarea unor resurse financiare suficiente si solide pentru
protectia copiilor din sistem si evitarea altor blocaje financiare.

Prevederile OU nr. 192/1999 privind extinderea atributiilor si functiilor ANPDC si, in egala
masura, necesitatea integrarii altor categorii de copii in structura de servicii si institutii deja
existenta, a constituit factorul determinant pentru promovarea HG nr. 96/2000 privind
organizarea si functionarea ANPDC.

Aceasta hotarare de guvern a fost completata cu alte doua hotarari de guvern privind transferul
patrimonial al institutiilor, unitatilor de spital, prevazute de OU nr. 192/1999, in cadrul serviciilor
publice de specialitate din subordinea consiliilor judetene si locale si, respectiv, co-finantarea din
bugetul central si cele locale a programelor de interes national in domeniul protectiei copilului.

Sub raport financiar-bugetar, au fost asigurate resursele necesare functionarii normale a
institutiilor de ocrotire a copiilor prin rectificarea bugetara din septembrie 1999, precum si in
contextul elaborarii noului buget pentru anul 2000.

Priorităţi pe termen scurt si mediu

Actele normative mai sus mentionate urmaresc respectarea interesului copilului, asa cum este el
prevazut de “Conventia ONU cu privire la drepturile copilului”. De asemenea, ele prevad
continuarea procesului de descentralizare si intarire a rolului comunitatilor locale in promovarea
politicilor pentru protectia drepturilor copilului.

Din aceasta perspectiva, in domeniul protectiei copilului se pot defini urmatoarele prioritati:

- dezvoltarea si diversificarea serviciilor specializate pentru protectia copilului, inclusiv a celor
destinate copilului cu handicap;

- restructurarea institutiilor rezidentiale de protectie a copilului, inclusiv a celor pentru copilul
cu handicap, si reconversia administrarii resurselor acestora;

- armonizarea legislatiei nationale cu legislatia internationala/comunitara in domeniul protectiei
copilului;
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- crearea si dezvoltarea unui sistem national de monitorizare si evaluare a intregii activitati de
protectie a drepturilor copilului;

- asigurarea functionarii serviciilor publice specializate pentru protectia copilului.

Obiectivele specifice definite pentru realizarea acestor prioritati vizeaza atat cresterea calitatii
ingrijirii tuturor copiilor aflati in sistemul rezidential, cat si dezvoltarea sistemului de servicii
integrate in comunitate pentru copilul in dificultate si cel cu handicap. In acest sens, sunt avute in
vedere elaborarea standardelor minime obligatorii, a regulamentelor cadru orientative si a
ghidurilor metodologice de buna practica pentru organizarea si functionarea adecvata a acestor
servicii si institutii. In egala masura, vor fi stabiliti si indicatorii de performanta aferenti acestora.

Totodata, este necesara dezvoltarea unui sistem national de monitorizare, evaluare si sinteza care
sa defineasca si sa aplice indicatorii de eficienta si eficacitate a serviciilor si institutiilor de ingrijire
si protectie a drepturilor copilului, a resurselor financiare disponibile la nivel central si local,
precum si a modului de utilizare a acestor resurse. De asemenea, consideram deosebit de
importanta constituirea unui sistem national de monitorizare si evaluare a fenomenului «copiii
strazii», vizand obtinerea unei imagini de ansamblu a acestei problematici si stabilirea masurilor
pentru remedierea sa.

Conturarea unui cadru legislativ clar si coerent, adaptat realitatilor romanesti, dar respectand
principiile tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte, constituie un aspect
important al mandatului ANPDC. Concretizarea lui ar duce la elaborarea si promovarea actelor
normative prevazute de OU nr. 192/1999, dar si la imbunatatirea si completarea reglementarilor
in vigoare. Trebuie subliniat ca aceasta completare a cadrului legislativ va fi facuta tinandu-se cont
de problemele aparute in aplicarea legislatiei existente si, respectiv, de standardele prevazute de
normele internationale in domeniu.

Toate aceste aspecte au fost incluse intr-un proiect de strategie pe termen mediu, in curs de
definitivare, in vederea supunerii spre aprobarea Guvernului.

Obiectivele strategiei vizeaza:

- aplicarea unui ansamblu de masuri cu caracter financiar, educational, social, care sa previna si
sa descurajeze abandonul;

- incurajarea si dezvoltarea sistemului de adoptii si plasamente familiale, in vederea diminuarii
substantiale a numarului copiilor institutionalizati in sistem rezidential clasic;

- dezvoltarea unui sistem eficient de asistenta sociala, in vederea monitorizarii situatiei copiilor
aflati in dificultate si a celor plasati in familii adoptive.

1.2.2. Drepturile şi protecţia minoritătilor

Situaţia actuală

Potrivit datelor recensamantului efectuat in 1992, in Romania exista 18 minoritati nationale.
Ponderea exacta a acestora in totalul populatiei este de 10,5%, adica 2.281.000 de persoane.
Problemele concrete ale minoritatilor nationale sunt extrem de diverse Astfel, luand in
considerare ponderea lor, istoricul si gradul de integrare in majoritatea populatiei romane, rezultă
că, de exemplu, problemele minoritatii maghiare sunt diferite de cele ale minoritatii albaneze,
unele sunt chestiunile reclamate de drepturile minoritatii italiene si cu totul altele sunt dificultatile
pe care trebuie sa le infrunte romii.
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In ceea ce priveste armonizarea legislatiei nationale pe problema minoritatilor nationale, trebuie
amintit ca Romania a semnat si ratificat Conventia-cadru privind protectia minoritatilor nationale
a Consiliului Europei. Prin aceasta, Romania s-a angajat sa respecte standardele europene cu
privire la protectia minoritatilor nationale, Conventia-cadru fiind cel mai complex act juridic
international privitor la acest domeniu inclus in dreptul intern romanesc.

Romania a subscris la principiile formulate in Recomandarea 1201 a Adunarii Parlamentare a
Consiliului Europei cu prilejul semnarii Tratatului politic bilateral cu Ungaria in septembrie 1996.
De asemenea, Romania a semnat si urmeaza sa ratifice Carta europeana a limbilor regionale sau
minoritare. Totodata, statul roman a aderat la o noua serie de acorduri internationale care produc
efecte juridice: Carta de la Paris pentru o noua Europa, o noua era de democratie, pace si unitate
(Paris, 21 noiembrie 1990); Declaratia asupra drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor
nationale, etnice, religioase si lingvistice, adoptata de Adunarea Generala a ONU (decembrie
1992).

Agenda 2000 si Raportul periodic pe anul 1999 al Comisiei Europene se refera la situatia dificila a
romilor in Romania. In Raport este specificat faptul ca respectarea drepturilor minoritatilor
nationale in Romania ramane satisfacatoare, exceptia fiind minoritatea roma. Aceste documente
apreciaza ca, desi oficial discriminarea este interzisă prin lege, romii sunt adesea victime ale
acesteia in ceea ce priveste accesul pe piaţa fortei de muncă şi la educaţie.

In vederea respectarii prevederilor cuprinse in capitolul criterii politice pentru aderarea la Uniunea
Europeana, Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale (DPMN) si-a stabilit o serie
de prioritati, prezentate in continuare.

Priorităţi pe termen scurt

Prioritatea numarul unu, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu, ramane in continuare
imbunatatirea situatiei social-economice a romilor, precum si elaborarea unei strategii nationale
pentru integrarea acestora, care sa constituie baza intaririi dialogului autoritatilor cu comunitatea
roma. In acest sens, DPMN a elaborat un program, aprobat de UE prin Programul PHARE
1998. Derularea acestui program a inceput in luna martie 2000 si se doreste a fi finalizat in 2001.
Sprijinul financiar este in valoare de 2 MEURO. Din aceasta suma se va asigura elaborarea si
implementarea strategiei nationale pentru romi (1,1 MEURO), care va fi finalizata la sfarsitul
anului in curs, iar din restul de 0,9 MEURO se vor finanta programe si proiecte socio-medico-
educative pentru romi.

In vederea realizarii acestui obiectiv, se va continua planul de extindere a retelei regionale de
birouri teritoriale ale DPMN, de intarire a mandatului Subcomisiei Interministeriale pentru Romi
din cadrul Comitetului Interministerial pentru Minoritati Nationale, de formare a personalului
activ in domeniul minoritatilor nationale, de dotare cu mijloace moderne de comunicatie
(aparatura si echipament) pentru informatizarea activitatii in domeniul minoritatilor nationale si
definitivarea mecanismului de intarire a parteneriatului intre autoritatile locale si organizatiile
neguvernamentale ale romilor.

Se considera necesara continuarea reformei institutionale si legislative. In acest sens, se
intentioneaza modificarea cadrului legislativ care reglementeaza organizarea si functionarea
DPMN, precum si adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a Legii privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare, pana la finele anului 2000.

Priorităţi pe termen mediu

Imbunatatirea situatiei socio-economice a romilor din Romania ramane, in continuare, obiectivul
de baza propus de DPMN. Va fi continuat procesul de extindere si informatizare a retelei
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regionale de birouri teritoriale ale DPMN si cel de implementare a unor programe socio-medico-
educative pentru comunitatile de romi. Programele implementate in perioada 1999-2000 urmeaza
sa fie evaluate, iar cele ale caror rezultate se dovedesc a fi eficiente vor fi multiplicate.

Pentru evaluarea activitatii desfasurate este necesara o masura de analiza a parteneriatului inter-
institutional in domeniul minoritatii romilor din Romania. In acelasi timp, se va continua reforma
cadrului legal de organizare si functionare a DPMN pana in anul 2004.

Avand in vedere prioritatile pe termen scurt si mediu pe care DPMN isi propune sa le
indeplineasca, apare ca deosebit de importanta consolidarea institutionala, prin largirea si intarirea
retelei regionale de birouri teritoriale. Pentru imbunatatirea sistemului comunicational, este
necesara informatizarea corespunzatoare a acestor birouri teritoriale si dotarea lor cu aparatura si
echipament adecvat (calculatoare, faxuri, copiatoare, telexuri etc.).

O alta masura importanta de constructie institutionala este formarea personalului activ in
domeniul minoritatilor nationale si intarirea expertizei membrilor Subcomisiei Interministeriale
pentru Romi din cadrul Comitetului Interministerial pentru Minoritati Nationale. Indeplinirea
acestui obiectiv necesita consolidarea parteneriatului dintre autoritatile locale si organizatii ale
minoritatii romilor, dar si al parteneriatului inter-institutional. Colaborarea dintre cele doua parti
se va materializa prin implementarea unor programe socio-medico-educationale in comunitatile
de romi. In urma desfasurarii diverselor programe, se va realiza o evaluare a acestora.

Rezultatele sale vor arata eficienta fiecarui program in parte si vor fi un indicator pentru selectarea
proiectelor eficiente, in vederea multiplicarii lor.

1.2.3. Drepturile civile şi politice

Situatia actuala

Protectia si promovarea drepturilor omului si libertatilor sale fundamentale reprezinta pentru
autoritatile romane nu numai o obligatie ferma, dar si o cheie a asigurarii prosperitatii si
echilibrului in societatea romaneasca si o garantie a soliditatii democraţiei si statului de drept.

Constituţia din 1991 a pus bazele unui cadru legislativ intern modern, asigurator si cu vasta
capacitate de asimilare a normelor internationale in materie in baza prevederii potrivit careia
pactele si tratatele internationale privind drepturile fundamentale ale omului au precedenta asupra
legislatiei interne. Pe aceste considerente, protectia conferita de legislatia interna este consolidata
printr-o serie de tratate si conventii internationale la care Romania este parte si care, in baza
prevederilor constitutionale, dupa ratificarea de către Parlament, devin parte integranta a
legislatiei interne.

In acest context, merita mentionata Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a
libertatilor fundamentale si protocoalele aditionale ale acesteia, precum si pactele internationale
privind drepturile omului incheiate in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite.

Constituţia Romaniei recunoaste si garanteaza fiecarei persoane egalitatea in drepturi, dreptul la
viata si la integritate fizica si psihica, dreptul la apărare, dreptul la libera circulatie, libertatea de
constiinta si exprimare, dreptul la educatie, dreptul la ocrotirea sanatatii, dreptul la munca, la
protectie sociala si asociere sindicala, dreptul de a alege si de a fi ales, etc.

Liberul acces la justitie si dreptul de petitionare sunt, in egala masura, garantate constitutional, iar
in conditiile sesizarii unei protejari necorespunzatoare a drepturilor lor de catre autoritatile
romane competente, orice persoana fizica se bucura de dreptul neconditionat de a sesiza Curtea
Europeana a Drepturilor Omului.
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In privinta sistemului penitenciar si a politicii executional-penale, merita mentionata continuarea
procesului de reforma atat in ce priveste modul de organizare si functionare a penitenciarelor, cat
si in ceea ce priveste modul de executare a pedepselor, demersurile in acest sens incepute in anii
anteriori fiind apreciate de catre organizatiile nonguvernamentale romane si straine cu preocupari
in ceea ce priveste respectarea drepturilor omului.

La începutul anului 2000, in cele 41 de unitati subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor isi
executau pedeapsa cu privare de libertate un numar de 49.790 de persoane condamnate.

Pentru a se evita supraincarcarea capacitatii de executare a pedepselor, s-au luat masuri pentru
construirea unui nou penitenciar cu o capacitate de 2.000 de locuri si au fost preluate in acelasi
scop spatii de la alte institutii, ceea ce va contribui la cresterea capacitatii de detentie cu inca 560
de locuri.

Vor fi derulate in continuare programele de asistenta medicala pentru detinuti (de exemplu:
protectia si combaterea infectiei cu HIV; controlul tuberculozei in penitenciare; combaterea
consumului de droguri de catre detinuti), in paralel cu programele de calificare si recalificare
profesionala, educative si recreative.

Recrutarea si selectarea personalului de penitenciar este una din preocuparile organelor de
conducere a DGP, pregatirea acestora realizandu-se atat in cadrul Scolii Nationale de
Administratie Penitenciara Tg. Ocna, cat si in cadrul unor programe pilot.

In perioada 2000-2003 va continua pregatirea condamnatilor in vederea reintegrarii sociale si in
cadrul a 6 programe pilot, ce se deruleaza de catre administratiile penitenciare impreuna cu
Serviciul de Probatiune din cadrul Ministerului Justitiei.

Problema respectarii drepturilor omului a stat permanent si in atentia structurilor Ministerului de
Interne, desfasuradu-se un complex de activitati care, avand la baza prevederile documentelor
Uniunii Europene si Organizatiei Natiunilor Unite in materie, a dus la diminuarea semnificativa a
fenomenelor negative in acest domeniu si la intarirea capacitatii institutionale de reactie,
coordonare si control.

Semnificativ este faptul ca s-au luat o serie de masuri, printre care se pot enumera:

- actualizarea permanenta a programei dupa care se preda disciplina “Drepturile si libertatile
fundamentale ale omului”, atat in cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, cat si
in celelalte institutii de invatamant ale Ministerului de Interne;

- organizarea unor manifestari de profil (simpozioane, reuniuni, cursuri de pregatire) cu eforturi
proprii sau cu suport international, in cadrul Programelor Consiliului Europei sau altor
programe (actiuni) de sprijin;

- dinamizarea activitatilor desfasurate de Comitetele pentru Drepturile Omului si Drept
Umanitar de la nivel central, comandamentele de arma si, respectiv, de Comisiile pentru
Drepturile Omului care actioneaza la niveluri ierarhice inferioare.

In acelasi plan se situeaza organizarea unor cursuri de pregatire in domeniul respectarii drepturilor
omului, precum si numeroasele primiri la conducerea Ministerului de Interne, a Inspectoratului
General al Politiei sau la alte comandamente de arma, a unor delegatii ale organizatiilor care
activeaza in domeniul protejarii drepturilor omului (Amnesty International, APADOR-CH,
LADO, SIRDO, IRDO etc.).

In acelasi context, merita mentionata adoptarea unui "Program unitar de educatie morala a
efectivelor Ministerului de Interne", precum si intensificarea activitatilor structurilor cu atributii
de educatie pe linia cunoasterii si respectarii valorilor umanismului si a drepturilor cetatenesti,
precum si a dialogului cu comunitatea, in consens cu normele europene.
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Constitutia Romaniei din 1991 garanteaza prin prevederile art. 29 libertatea religioasa si de
credinta, aratand ca aceasta libertate nu poate fi ingradita in nici un fel si ca nimeni nu poate fi
constrans sa adere la o religie contra propriilor sale convingeri. Deoarece legea reglementand in
prezent regimul cultelor (Decretul nr. 177/1948) nu mai asigura corelatia necesara cu prevederile
Constitutiei si cu tratatele internationale in domeniul drepturilor omului la care Romania a aderat
dupa 1990, s-a elaborat un proiect al Legii privind regimul general al cultelor religioase din
Romania, care a fost discutat cu reprezentantii cultelor religioase si depus de catre Guvernul
Romaniei la Camera Deputatilor prin HG nr. 314/13.09.1999. Acest proiect de lege a fost
dezbatut in cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte şi Problemele Minorităţilor
Naţionale din Camera Deputatilor si, ulterior, retras de catre Guvernul Romaniei, la solicitarea
acestei Comisii, datorita neintrunirii consensului reprezentantilor cultelor.

Data fiind necesitatea asigurarii unui cadru legislativ modern, adecvat exercitarii neingradite si
transparente a drepturilor si libertatilor religioase in Romania, precum si recomandarea Comisiei
Europene de continuare sustinuta a procesului garantarii libertatilor religioase, recomandare
inclusa in Raportul periodic pe anul 1999, se are in vedere initierea unui nou set de propuneri
legislative privind regimul general al cultelor religioase din Romania.

Institutia Avocatul Poporului (Ombudsman) a continuat sa-si consolideze activitatea. De la
debutul sau operational in decembrie 1997 pana pe 28 martie 2000, institutia a inregistrat aproape
10.000 de plingeri, din care 4.379 in 1999. Daca majoritatea plingerilor primite in anii precedenti
au fost respinse ca fiind in afara competentei, intrucat ele se refereau la probleme legate de
autoritatea judecatoreasca si nu de administratia publica, situatia s-a schimbat in 1999, cu cele
1.199 de cazuri constatate ca fiind de competenta sa (fata de 86 in 1997 si 425 in 1998).

Cresterea numarului de cazuri cercetate a fost insotita de unele masuri pro-active, cum ar fi
raspindirea brosurilor de informare, propagarea informatiei la nivel personal prin intermediul
scrisorilor de raspuns adresate petitionarilor si organizarea unui program zilnic de audiente
(numarul celor ce s-au prezentat in audienta a fost de 2.526 numai in 1999). Acestea au asigurat o
mai buna intelegere a rolului si atributiilor Avocatului Poporului in rindul publicului.
Disponibilitatea de abordare a unor problematici noi, chiar in absenta unor plingeri individuale, s-
a manifestat prin cele 51 de autosesizari.

Dupa cum reiese din cazurile prezentate in cele doua Rapoarte anuale inaintate Parlamentului,
ilegalitatile savarsite prin acte sau fapte ale administratiei publice s-au intrepatruns indeaproape cu
aspecte caracteristice pentru perioada de tranzitie. Cel mai adesea (aproximativ 35% din totalul
dosarelor), plangerile au avut ca obiect incalcarea dreptului de proprietate pe parcursul procesului
administrativ de retrocedare sau de acordare de despagubiri pentru proprietatile imobiliare (fond
funciar sau imobile cu destinatie de locuinte) nationalizate sau colectivizate de regimul comunist.
30% din plangeri au avut ca obiect incalcarea drepturilor sociale si economice. 7,2% din plangeri
s-au referit la abuzuri ale politiei si la situatia detinutilor aflati in custodie sau executand
condamnari; alte 7% din plangeri au reclamat violarea drepturilor consumatorului de catre
societatile de stat, fara ca autoritatile competente sa ia in considerare cazurile respective. Doar o
mica parte din plangeri (sub 1%) s-au referit la cazuri de discriminare rasiala sau sexuala.

Prioritati pe termen scurt

Extinderea sistemului de garantii ale respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale
persoanelor, precum si cresterea gradului de siguranta conferit de acestea, se vor realiza prin:

- introducerea institutiei judecatorului cu atributii in faza executarii pedepselor cu privare de
libertate - acesta fiind garantul respectarii drepturilor fundamentale ale omului in conditiile
privarii de libertate;
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- adoptarea legii privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, care va permite
organizarea si functionarea pe langa fiecare tribunal de servicii de probatiune si integrarea
sociala, ce vor facilita reinsertia sociala a persoanelor condamnate la pedepse privative de
libertate dupa executarea unei parti din pedeapsa, sub supravegherea consilierilor pentru
probatiune;

- adoptarea unei noi legi de executare a pedepselor cu privare de libertate. Prin aceasta lege se
urmareste reorganizarea sistemului penitenciar si reformarea modului de executare a
pedepselor, precum si a regimurilor de detentie, in raport de care penitenciarele vor fi
clasificate pe 4 categorii, si anume: maxima siguranta, inchise, semi-deschise si deschise;

- perfectionarea modului de recrutare, selectare si pregatire a personalului de penitenciar si a
consilierilor de probatiune;

- initierea masurilor de dezvoltare a infrastructurii necesare pentru personalul din penitenciare
si serviciul de probatiune;

- adoptarea Legii privind regimul general al cultelor religioase din Romania, precum si
monitorizarea ulterioara a aplicării si evaluarea acestei legi, urmarindu-se modul in care noul
cadru legislativ asigura respectarea drepturilor civile şi politice - libertatea de credinţă şi religie,
dreptul la libera asociere pe criterii de religie şi credinţă - si drepturile economice, sociale şi
culturale - dreptul cultelor religioase de a avea in proprietate un patrimoniu specific identităţii
sale spirituale şi confesionale, dreptul minorităţilor la păstrarea identităţii naţionale prin
manifestarea confesiunii proprii;

- in vederea reflectarii manierei de exercitare a drepturilor religioase si de credinta, precum si a
dinamicii vieţii religioase, se va elabora si publica un Anuar al cultelor religioase din Romania;

- continuarea campaniei de promovare a cunostintelor despre atributiile institutionale si limitele
de competenta ale institutiei Avocatului Poporului, inclusiv prin difuzarea unui spot TV, si o
mai stransa cooperare cu ONG-urile, in special pe plan local;

- elaborarea, la initiativa institutiei Avocatului Poporului, a regulilor de Buna Practica
Administrativa, sub forma unui Cod care sa fie inclus in Raportul anual pentru 2000 al acestei
institutii.

Prioritati pe termen mediu

- pregatirea continua a personalului din penitenciare si a consilierilor de probatiune;

- continuarea dezvoltarii infrastructurii necesare pentru personalul din penitenciare si serviciul
de probatiune;

- asigurarea transparentei respectarii si exercitarii drepturilor religioase in Romania prin
infiintarea, sub egida Secretariatului de Stat pentru Culte si patronajul Academiei Romane si
cu respectarea Recomandarii 1412 din 1999 a Consiliului Europei, a unui Centru National
pentru Studierea Fenomenului Religios. Desfasurandu-si activitatea in cooperare cu alte
institutii academice/de cercetare din Romania si cu centre similare din tarile europene,
Centrul se va concentra asupra cercetarii si asupra informarii si educarii cetatenilor privind
noile miscari religioase;

- pentru a respecta dreptul comunitatilor religioase din Romania la afirmarea si punerea in
valoare a identitatii lor cultural-spirituale si pentru a stimula dialogul intercultural si
interconfesional, se va declansa un program amplu de modernizare a activitatilor de
inventariere, clasificare si conservare a patrimoniului cultural-religios mobil si imobil
apartinand cultelor religioase;
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- gasirea unor modalitati legale corespunzatoare de sesizare de catre institutia Avocatului
Poporului a Curtii Constitutionale in cazul incalcarii drepturilor si libertatilor individuale
consacrate de Constitutie de catre autoritatile publice;

- extinderea competentei institutiei Avocatului Poporului, astfel incat sa poata fi examinate
plangerile indreptate impotriva tergiversarii excesive a procedurilor judiciare;

- infiintarea a 5-6 birouri regionale, pentru a face institutia Avocatului Poporului mai accesibila
fata de persoanele care solicita asistenta direct de la imputernicitii Avocatului Poporului si
pentru a facilita efectuarea de anchete la fata locului, acolo unde este necesar.
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2. CRITERIILE ECONOMICE

Strategia Naţională de Dezvoltare Economică a României pe Termen Mediu

Introducere

Strategia naţională de dezvoltare economică a României reprezintă rezultatul unei confruntări
libere, aprofundate şi constructive de opinii între participanţii la Comisia de fundamentare
alcătuită din reprezentanţi ai Executivului, experţi desemnaţi de partidele din coaliţia
guvernamentală şi din opoziţie, de sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale şi asociaţii
profesionale, alte categorii de specialişti şi  personalităţi ale vieţii publice, precum şi grupul de
evaluare economică al Academiei Române.

Obiectivul fundamental al acestui proiect îl constituie crearea unei economii de piaţă funcţionale,
compatibile cu principiile, normele, mecanismele, instituţiile şi politicile Uniunii Europene.
Convergenţa conturată în acest sens se întemeiază pe evaluarea resurselor şi posibilităţilor, a
contextului intern şi internaţional. Ea răspunde dublului imperativ al încheierii tranziţiei la
economia de piaţă în România şi al pregătirii aderării sale la Uniunea Europeană, pentru a folosi
şansa istorică oferită de decizia Consiliului European de la Helsinki din decembrie 1999 de a
deschide negocierile de aderare cu România. Efortul de aprofundare a direcţiilor de dezvoltare
convenite va continua, astfel ca până la 15 mai a.c. să se realizeze o formă extinsă a Strategiei
naţionale, inclusiv un plan operaţional de măsuri cu scadenţe precise, pe ani şi trimestre.

În condiţiile în care, pe termen lung, mediu şi scurt, evoluţia reală a economiei naţionale, este
strânsă în chingile unui "cerc vicios" al perpetuării şi chiar adâncirii decalajelor de productivitate şi
standard de viaţă faţă de Uniunea Europeană, direcţiile preconizate au în vedere ca printr-o largă
deschidere internaţională să se promoveze idealurile şi interesele fundamentale ale poporului
român, identitatea şi tradiţiile sale. S-a apreciat ca fiind întru totul posibil ca - prin eforturi proprii,
susţinute de o largă cooperare - să se asigure atenuarea şi eliminarea treptată a decalajelor faţă de
ţările avansate, modernizarea României, în pas cu exigenţele tranziţiei spre o economie cultural-
informaţională în care capitalul educaţional să reprezinte cheia de boltă a dezvoltării economice şi
sociale.

Strategia are în vedere evaluarea riguroasă a costurilor sociale ale tranziţiei şi ale promovării
reformei, precum şi ale aderării la Uniunea Europeană; filozofia acestei elaborări are la bază
convingerea că atât reforma cât şi integrarea constituie nu cauza dificultăţilor cu care ne confruntăm, ci calea
soluţionării lor, că România va fi  în măsură să aducă o contribuţie la crearea unei Europe unite,
stabile şi prospere, care să aibă un rol crescând în viaţa internaţională, la promovarea valorilor
euro-atlantice. Concluzia principală a Strategiei este că, asigurându-se suportul financiar şi
legislativ necesar, prin eforturi perseverente şi o autentică solidaritate a forţelor sociale, există
premise ca, la orizontul anului 2007, România să poată îndeplini condiţiile esenţiale de aderare la Uniunea
Europeană.

Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:

a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel ca după anul 2001, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
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b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3% din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi-fiscal,
gestionarea corespunzătoare a datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2004 să poată fi exprimată printr-o
singură cifră;

c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice
şi sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea
unei agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate
pe tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea
turismului, diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;

d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii
fiscale; promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii;
definirea clară a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi judiciare
adecvate, capabile să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;

e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de  utilitate publică astfel ca acestea să răspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;

f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător.

Transpunerea în viaţă a acestor opţiuni va permite sporirea veniturilor reale ale populaţiei şi
înregistrarea de progrese efective în combaterea sărăciei. Rata şomajului, estimată la 13% în anul
2000, se va reduce la circa 9% în 2004. Evaluat la paritatea puterii de cumpărare, produsul intern
brut pe locuitor urmează să ajungă în anul 2004 la circa 7.250 EURO. Strânsa conlucrare cu
experţi ai Comisiei Europene, statelor membre ale Uniunii Europene, Fondului Monetar
Internaţional şi Băncii Mondiale s-a dovedit deosebit de fructuoasă.

Una dintre concluziile esenţiale ale lucrărilor Comisiei este legată de necesitatea creării unui
organism permanent care, pe de-o parte, să asigure actualizarea pe cale consensuală a elaborărilor
strategice, iar, pe de altă parte, să monitorizeze aplicarea prevederilor acestora.

Dincolo de deosebirile de orientări politice şi doctrinare, toate componentele Comisiei consideră
elaborarea şi aplicarea acestei strategii o posibilă platformă comună de acţiune a tuturor forţelor
politice şi sociale pentru promovarea interesului naţional, propăşirea ţării şi asigurarea bunăstării
cetăţenilor săi, în contextul unei largi deschideri internaţionale.

I. Starea actuală a economiei româneşti

A .  P u n c t u l  i n i ţ i a l  a l  t r a n z i ţ i e i

Startul tranziţiei a fost mult mai dificil în România decât în alte state ex-socialiste central-
europene. Economia era aproape integral etatizată; în formarea produsului intern brut, aportul
sectorului privat era în 1989 de numai 12,8%. Sistemul de conducere, hipercentralizat şi în
conflict cu criteriile de raţionalitate, devenise complet inert la semnalele realităţii. Realizarea
producţiei în unităţi supradimensionate conferea economiei un grad ridicat de rigiditate.
Ineficienţa acesteia a fost agravată în anii '80 atât de continuarea investiţiilor în ramuri puternic
energointensive, cât şi de stoparea influxului tehnologic occidental ca efect al politicii de
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rambursare anticipată forţată a datoriei externe. Slaba motivaţie a muncii, dublată de politica
artificială a “ocupării depline”, altera şi mai mult competitivitatea producţiei naţionale. Efectul
cumulat al acestor factori l-a constituit deteriorarea standardului de viaţă al populaţiei, blocarea
României într-un perimetru de subdezvoltare, compromiterea şanselor sale de a se racorda la
noile evoluţii ale civilizaţiei.

Demontarea bruscă, după decembrie 1989, a sistemului de comandă s-a soldat într-o primă etapă
cu adâncirea efectelor perturbatoare ale dezechilibrelor structurale, exacerbate de insuficienta
pregătire a clasei politice, managerilor şi în general a populaţiei pentru a acţiona în condiţiile
democraţiei şi mecanismelor de piaţă. Circumstanţele neprielnice în care a debutat în România
procesul tranziţiei explică într-o măsură importantă disfuncţionalităţile evidente ce l-au însoţit. Nu
însă integral, deoarece acestea sunt imputabile şi modului cum a fost gestionată reforma.

B .  E v o l u ţ i a  e c o n o m i e i  î n  a n i i  ‘ 9 0

Analiza indicatorilor macroeconomici, în perioada 1990-1999, evidenţiază transformările
importante ce s-au produs pe plan economic şi social, dar şi întârzierile înregistrate în promovarea
mecanismelor de piaţă, în pregătirea premiselor pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a
societăţii româneşti.

Tabelul 1. Principalii indicatori în perioada 1990-1999

1990 1991 1992 1993 1994

Rata cresterii PIB - % -5,6 -12,9 -8,8 1,5 3,9

Rata anuala a inflatiei - % 5,1 170,2 210,4 256,1 136,7

Rata cresterii cursului mediu anual de
schimb ROL/USD - %

50,3 240,6 303,1 146,8 117,8

Indicele cursului de schimb
ROL/USD/Indicele preturilor de
consum (1990=100) - %

126,0 163,7 113,4 104,3

Indicele castigului salarial/Indicele
preturilor de consum (octombrie 1990
=100%)

81,7 71,3 59,4 59,4

Populatia civila ocupata - total
economie (mii persoane)

10839,5 10785,8 10458,0 10062,0 10011,6

- Agricultura 3153,5 3112,3 3448,8 3621,1 3653,0

- Industrie 4004,7 3802,9 3300,9 3030,6 2881,7

- Constructii 705,9 500,9 579,2 574,0 562,7

- Servicii 2975,4 3269,7 3129,1 2836,3 2914,2

Rata somajului - % 3,0 8,2 10,4 10,9

Masa monetara (medie anuala) - mld. lei 478,0 603,5 1209,6 2764,4 6652,2

Masa monetara (medie anuala) - crestere
fata de anul precedent - %

17,0 26,2 100,4 128,5 140,6
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Masa monetara (M2)/PIB -% 55,7 27,4 20,1 13,8 13,4

Datoria externa totala bruta (mil.USD) 2131,0 3240,0 4249,0 5563,0

Datoria externa totala bruta/locuitor
(USD/locuitor)

91,9 142,2 186,7 244,7

Deficitul bugetului general consolidat in
PIB - %

1,0 3,2 -4,6 -0,4 -2,4

Exporturi FOB (mil. USD) 5775 4266 4363 4892 6151

Importuri FOB (mil. USD) 9202 5372 5784 6020 6562

Sold FOB/FOB (mil. USD) -3427 -1106 -1421 -1128 -411

Investitii directe nete (ale nerezidentilor)
- mil. USD

- 37,0 73,0 87,0 341,0

1995 1996 1997 1998 1999*

Rata cresterii PIB - % 7,1 3,9 -6,1 -5,4 -3,2

Rata anuala a inflatiei - % 32,3 38,8 154,8 59,1 45,8

Rata cresterii cursului mediu anual de
schimb ROL/USD - %

22,9 51,6 132,5 23,8 72,8

Indicele cursului de schimb
ROL/USD/Indicele preturilor de
consum (1990=100) - %

96,9 105,9 96,6 75,2 89,1

Indicele castigului salarial/Indicele
preturilor de consum (octombrie 1990
=100) - %

66,5 72,7 56,3 58,2 58,4

Populatia civila ocupata - total
economie (mii persoane)

9493,0 9379,0 9022,7 8812,6 NE

- Agricultura 3270,2 3326,4 3389,6 3354,3 NE

- Industrie 2714,2 2740,8 2449,6 2316,9 NE

- Constructii 479,1 474,4 439,2 391,0 NE

- Servicii 3029,5 2837,4 2744,3 2750,4 NE

Rata somajului - % 9,5 6,6 8,9 10,3 11,5

Masa monetara (medie anuala) - mld. lei 13107,7 22219,5 45116,4 70212,5 106348,3

Masa monetara (medie anuala) - crestere
fata de anul precedent - %

97,0 69,5 103,0 55,6 51,5

Masa monetara (M2) / PIB - % 18,2 20,4 18,0 19,1 20,4

Datoria externa totala bruta (mil.USD) 6482,1 8344,9 9502,7 9807,0 8589,0

Datoria externa totala bruta/locuitor
(USD/locuitor)

285,8 369,1 421,5 435,8 382,5

Deficitul bugetului general consolidat in -2,9 -4,1 -3,9 -4,1 -4,0
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PIB - %

Exporturi FOB (mil. USD) 7910 8084 8431 8302 8505

Importuri FOB (mil. USD) 9487 10555 10411 10926 9592

Sold FOB/FOB (mil. USD) -1577 -2471 -1980 -2624 -1087

Investitii directe nete (ale nerezidentilor)
- mil. USD

417,0 263,0 1224,0 2040,0 961,0

*) Date provizorii

1. Transformarea esenţială a economiei româneşti în deceniul trecut, care oferă şanse reale unei
dezvoltări durabile în viitor, constă în deschiderea fostului sistem socio-economic autarhic către
restul lumii, în declanşarea procesului de conexare a ţării noastre la noile evoluţii ce se derulează
pe plan european şi mondial. Ponderea relaţiilor comerciale ale României cu Uniunea Europeană
a devenit majoritară, atât din punct de vedere al fluxurilor comerciale de mărfuri şi servicii, cât şi
din cel al influxurilor de investiţii străine. De exemplu, ponderea exporturilor către statele
membre ale Uniunii Europene în totalul exporturilor româneşti a crescut de la 24,8% în anul
1989, la 65,5% în anul 1999, iar ponderea importurilor din Uniunea Europeană reprezintă, în anul
1999, 60,4% din totalul importurilor României, faţă de 13,1% în anul 1989. Componentele
comerţului nostru exterior au înregistrat unele mutaţii notabile, ponderea lor în cadrul produsului
intern brut crescând de la 20,9% în anul 1989, la 30,1% în anul 1999, în cazul exporturilor,
respectiv de la 18,2% la 34,3%, în cazul importurilor. Statele Uniunii Europene au participat într-
o proporţie de 56,6% la acumularea stocului de investiţii străine directe în România.

2. Persistenţa unei rate înalte a inflaţiei a fost una din cauzele principale ale scăderii ratei
investiţionale, datorită creşterii riscului în cadrul mediului de afaceri românesc (afectat de
numeroase dificultăţi legate de instabilitatea şi incoerenţa legislativă şi instituţională, de
proliferarea birocraţiei, de amplificarea economiei necontabilizate). Acelaşi efect negativ l-a avut
şi diminuarea potenţialului intern de economisire, generată de scăderea accentuată a veniturilor
reale ale populaţiei şi nivelul ridicat al dobânzilor active. Capacitatea redusă de retehnologizare
indusă de comprimarea ratei investiţionale a întreţinut ritmul lent al restructurării. Ea se datorează
şi volumului relativ restrâns al fluxurilor de investiţii străine directe,  România plasându-se în
grupul statelor în tranziţie cu cele mai slabe performanţe în acest domeniu (calculat pe locuitor,
stocul investiţiilor străine directe se situează în jurul a 240 EURO la sfârşitul anului 1999,
comparativ cu 1900 în Ungaria şi 1518 în Republica Cehă).

3. O altă caracteristică a economiei României în perioada de tranziţie a fost apariţia dublului
deficit (cel bugetar şi cel de cont curent), în urma politicilor de liberalizare pe fondul unui sistem
economic slab structurat. Deficitul de cont curent a avut ca sursă principală dezechilibrul balanţei
comerciale. Politica de intervenţie periodică în evoluţia flotantă a cursului de schimb a avut ca
motivaţie corecţii ale nivelului de competitivitate, destinate reducerii pe termen scurt a deficitului
balanţei comerciale.

4. Ca urmare a acumulărilor în procesul de restructurare a sectorului industrial se observă o
tendinţă de creştere a competitivităţii exporturilor româneşti, atât datorată modificărilor
structurale, cât şi deprecierii monedei naţionale în termeni reali. Pentru exemplificare, deşi
producţia industriei prelucrătoare, în anul 1999, a scăzut cu 8% faţă de 1998, ponderea
exporturilor produselor acestei industrii, în total livrări, s-a majorat de la 30,7% la 35,1%, iar rata
anuală de creştere a exporturilor a fost de 5,9%. Scăderea elasticităţii de venit a importurilor a
acţionat în direcţia reducerii deficitului de cont curent. Susţinerea acestei tendinţe de creştere a
competitivităţii, precum şi accentuarea ei prin preconizatele efecte pozitive asupra economiei
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interne ale unor influxuri mai mari de investiţii străine directe, sunt situate pe linia alinierii
României la criteriile Uniunii Europene definite la Copenhaga.

5. Deficitul bugetar a fost cauzat de creşterea nivelului cheltuielilor bugetare în condiţiile
declinului economic, de deteriorarea capacităţii de colectare a veniturilor, precum şi de
insuficienta transparenţă a exerciţiului bugetar, care au permis canalizarea ineficientă a resurselor
financiare. Propunându-şi ca principală ancoră controlul deficitului bugetar, autorităţile au
promovat politici fiscale severe. S-a demarat totodată procesul de aliniere a acestora la rigorile
stabilite de Uniunea Europeană şi organismele internaţionale, creându-se premisele diminuării
ponderii deficitului bugetului general consolidat în produsul intern brut.

6. Piaţa muncii a fost afectată de dezechilibre, la nivelul raportului dintre populaţia activă şi
populaţia inactivă, cât şi în rata de ocupare. Diminuarea populaţiei ocupate în economie s-a
produs îndeosebi în sectorul industrial; populaţia ocupată în agricultura are încă o pondere
ridicată în totalul populaţiei ocupate (38%). Gradul de extindere a sărăciei (pragul acesteia fiind
echivalat cu 60% din cheltuielile medii lunare de consum pentru un adult) a atins 33,8% din
totalul populaţiei (28,2% în mediu urban, respectiv 40,5% în mediu rural). Deşi persistă
dezechilibre între ofertă şi cerere pe anumite segmente ale pieţei muncii, precum şi un nivel încă
redus al mobilităţii profesionale, resursele umane au o capacitate ridicată de adaptare la
standardele pieţei europene a muncii.

7. Datoria externă a României acumulată în perioada de tranziţie se situează la un nivel încă
modest în comparaţie cu alte state candidate, ceea ce înlesneşte promovarea unor politici mai
active de atragere a capitalului străin către economia reală, bazate pe creşterea gradului de
îndatorare.

8. Evoluţia economiei româneşti în perioada examinată este exprimată sintetic în dinamica şi
structura produsului intern brut.

Tabelul 2. Dinamica produsului intern brut (PIB)
(Anul 1989=100) %

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Rata cresterii PIB (an
precedent=100)

-5,6 -12,9 -8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 -6,1 -5,4 -3,2

Dinamica PIB 94,4 82,2 75 76,1 79,1 84,8 88,1 82,8 78,3 75,8

Consumul
gospodariilor

108,1 90,6 83,7 84,5 86,7 98 105,8 101,9 97,3 92,5

Consumul
administratiei publice

114,1 126,1 128,9 132,3 146,8 148,3 150,5 137,8 137,2 122,3

Formarea bruta de
capital fix

64,4 44,1 48,9 53 64 68,4 72,3 73,5 69,8 62,2

Exportul de marfuri si
de servicii

60,6 49,7 51,2 56,9 67,7 79,2 80,9 90,1 95,3 103,8

Importul de marfuri si
de servicii

118,5 83,4 89,7 93,6 96,2 111,9 121,7 130,8 149,5 142

Valoarea adaugata in
agricultura

137,3 120,3 104,8 119,1 122,5 128,2 122,9 121,2 108,9 114,1



39

Valoarea adaugata in
industrie

83,3 72,6 62,6 63,3 65,4 69,1 73,8 67,9 65,7 63,7

Valoarea adaugata in
constructii

101,1 81,5 76,9 95,9 122,1 130,4 131,4 106,1 104,4 94,4

Valoarea adaugata in
servicii

102,1 94,3 95,8 93,6 95,7 103,5 109,2 98,1 92 87,3

PIB/locuitor la PPC
(USD)

5706 5087 5068 5259 5628 6095 6595 6422 6153 6000

Tabelul 3. Structura Produsului Intern Brut (PIB) - %
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

PIB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Consumul gospodariilor 65 60,1 62,2 63,2 63,2 67,3 69,1 73,6 72,2 69,6

Consumul administratiei
publice

13,3 15,1 14,3 12,3 13,7 13,7 13,1 12,3 14 12,3

Formarea bruta de capital fix 19,8 14,4 19,2 17,9 20,3 21,4 23 21,2 19,4 18,5

Exportul de marfuri si de
servicii

16,7 17,6 27,8 23 24,9 27,6 28,1 29,2 23,7 30,1

Importul de marfuri si de
servicii

26,2 21,5 36,2 28 26,9 33,2 36,6 36,2 31,8 34,3

Total VA in PIB 94,2 95,8 102,8 96,9 96,3 95,3 95,5 92,5 90,4 90

Valoare adaugata in
agricultura in total VA

23,2 19,6 18,6 21,7 20,7 20,8 20,1 19,5 16,2 15,4

Valoare adaugata in industrie
in total VA

43 39,6 37,3 34,9 37,6 34,5 34,8 33,4 30,4 31

Valoare adaugata in
constructii in total VA

5,7 4,5 4,7 5,4 6,7 6,9 6,8 5,6 5,9 5,3

Valoare adaugata in servicii
in total VA

28,1 36,3 39,4 38 35 37,8 38,3 41,5 47,5 48,2

Ponderea sectorului privat in
PIB si in valoarea adaugata a
ramurilor

PIB 16,4 23,6 26,4 34,8 38,9 45,3 54,9 60,6 61 61,5

VA in agricultura 61,3 73,9 81,7 83,5 89,3 89 90,1 96,8 95,9 97,2

VA in industrie 5,7 9,2 11,8 17,4 23,3 29,9 38,5 42,1 45,6 48,7

VA in constructii 1,9 16,1 21 26,8 51,6 57,8 69,3 76,6 77,9 78

VA in servicii 2 16,8 18,8 29,3 39,1 58,1 66,7 71,5 72,7 73
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Un rezultat esenţial al perioadei de tranziţie îl reprezintă dezvoltarea sectorului privat, aportul
acestuia la formarea produsului intern brut ajungând la 61,5% în anul 1999, faţă de 16,4% în
1990. Structura produsului intern brut este diferită de aceea care caracterizează economia Uniunii
Europene, dar se observă o anumită tendinţă de convergenţă: ponderea sectorului agricol în
formarea valorii adăugate brute a scăzut de la 20% la începutul anilor ’90 la 15,4% în anul 1999;
ponderea sectorului industriei a coborât sub pragul de 31%, în timp ce sectorul serviciilor şi
construcţiilor contribuia în anul 1999 cu 53,6% din valoarea adăugată brută (comparativ cu circa
70% în Uniunea Europeană), cu 20 de puncte mai mult decât la începutul deceniului. Semnificaţia
acestui proces nu trebuie însă exagerată, el realizându-se în condiţiile întârzierii procesului de
restructurare şi ale unui accentuat declin economic în România, în timp ce Uniunea Europeană a
înregistrat o creştere economică importantă.

C .  C a r a c t e r i z a r e a  s i n t e t i c ă  a  s t ă r i i  a c t u a l e  a  e c o n o m i e i

Pe fondul instaurării normelor şi instituţiilor statului de drept, al activării şi organizării societăţii
civile, al creării cadrului normativ al noilor mecanisme (liberalizarea preţurilor, piaţa bancară şi
bursieră, piaţa financiară, monetară, a asigurărilor etc.), România a înregistrat paşi importanţi în
direcţia formării sistemului funcţional al economiei de piaţă. Apariţia unui semnificativ sector de
operatori realmente competitivi atât pe plan intern, cât şi în mediul de afaceri extern este dovada
incontestabilă a acestui progres. Analizele econometrice de factură complexă au identificat şi la
nivel macroeconomic comportamente proprii sistemului de piaţă.

1. Cu toate acestea, o evaluare obiectivă, despovărată de prejudecăţi sau motivaţii partizane, arată
că economia românească încă se prezintă ca un sistem slab structurat din punct de vedere
instituţional.

a) Pentru o mare parte a avuţiei naţionale, drepturile de proprietate sunt incerte. În această
categorie pot fi incluse:

- activele imobiliare (din patrimoniul încă public) destinate privatizării (prin vânzare sau
retrocedare);

- companiile de stat pentru care distribuţia subiectuală a prerogativelor proprietăţii nu-i
specificată sau este confuză;

- bunurile aflate în litigii comerciale şi al căror volum a crescut foarte mult.

b) Mecanismele economiei de piaţă sunt incomplet instituţionalizate, iar operaţionalitatea lor
este redusă din cauza insuficientei coerenţe a cadrului normativ, a persistenţei practicilor
etatiste şi capacităţii reduse a noului sistem (în curs de formare) de a asigura aplicarea legii. Pe
de altă parte, într-o proporţie considerabilă, activitatea economică se derulează – ca reguli,
entităţi şi motivaţii – pe palierul informal al societăţii.

Intervenţia discreţionară a autorităţilor publice este încă largă, de multe ori incongruentă şi supusă
intereselor politice conjuncturale.

2. Slaba structurare instituţională a economiei româneşti actuale este o stare de fapt. Regăsim în
ea determinaţii multiple asupra cărora nu insistăm aici, dar care au urmări asupra funcţionării
economiei, cele mai semnificative fiind de ordin comportamental.

a) Funcţia obiectiv a unităţilor cu capital majoritar de stat sau recent privatizate este în mod
preponderent conservarea locurilor de muncă şi limitarea, pe cât posibil, a eroziunii
inflaţioniste a salariilor. Absenţa resurselor financiare, precaritatea poziţiei deţinute pe piaţă şi
adversitatea prelungită a mediului economic în care acţionează au indus majorităţii
operatorilor de mici dimensiuni “niveluri de aspiraţie” situate în zona veniturilor de
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subzistenţă. Chiar în cazul firmelor private orientate preponderent spre maximizarea
profitului se constată înclinaţia puternică de a-şi atinge ţinta nu prin creşterea (cantitativă şi
calitativă) a output-ului real şi utilizarea cu randamente superioare a factorilor de producţie, ci
îndeosebi prin forţarea preţurilor sau operaţii redistributive pe seama sectorului public. Există,
fără îndoială, şi agenţi economici realmente performanţi, însă nu aceştia “dau tonul”.

b) Faptul că economia slab structurată se caracterizează printr-o stabilitate expectată redusă face
ca nivelul costurilor de tranzacţie să fie excesiv de mare. Reversul acestui fenomen îl
reprezintă deprecierea drastică a capitalului fix şi uman, menţinerea la cote ridicate a
dobânzilor. Prevalenţa, din acelaşi motiv, a orizontului scurt de timp în deciziile de alocare
limitează şi mai mult investiţiile, blocând dinamica pe termen mediu şi lung.

c) Economia este submonetizată. Raportul dintre masa monetară (la nivelul M2) şi produsul
intern brut (de 20-22%) este cu mult sub cel necesar unei funcţionări normale a economiei.

S-a format, în acelaşi timp, o pronunţată asimetrie monetară. O parte însemnată a
disponibilităţilor (în lei şi valută convertibilă) nu-şi găseşte plasamente în economia reală, în
vreme ce aceasta din urmă rămâne acut decapitalizată. Combinaţia paradoxală a hiper şi
hipolichidităţii, pe fondul submonetizării globale menţionate, explică într-o măsură însemnată
flagranta dihotomie real-nominal din economia românească.

d) Din punctul de vedere comportamental, economia slab structurată se caracterizează printr-o
atrofiere accentuată a demarcaţiei dintre partea sa oficial înregistrată (economia contabilizată)
şi acompaniamentul său neinclus în conturile naţionale. Relativizarea acestei demarcaţii
îngreunează enorm managementul macroeconomic. Frecventele erori de predicţie ale
organismelor cu atribuţii în acest domeniu – privind atât evoluţia principalilor indicatori, cât si
efectele unor acte normative sau măsuri de politică economică – sunt elocvente.

D .  P r o b l e m a  f u n d a m e n t a l ă  a  s t r a t e g i e i

Problema esenţiala a strategiei constă în definirea căilor de surmontare a acestei stări, adică
transformarea economiei româneşti într-un sistem de piaţă structurat şi funcţional.

1. Pivotul acestei structurări îl constituie clarificarea drepturilor de proprietate, care ar impune:

a) Soluţionarea contenciosului retrocedărilor;

b) Finalizarea procesului de privatizare;

c) Delimitarea perimetrului - optimal în condiţiile de astăzi ale României - al patrimoniului
public şi privat al statului, definirea pe termen lung a regimului său de funcţionare;

d) Urgentarea rezolvării litigiilor de proprietate astfel încât volumul acestora să fie adus în cel
mai scurt timp la limite normale;

e) Adoptarea de reglementări menite să întărească încrederea populaţiei şi agenţilor economici
(autohtoni şi străini) în soliditatea regimului proprietăţii în România.

2. Apare din ce în ce mai necesară adoptarea unui pachet de reglementări corective care să asigure
coerenţa legislaţiei economice prin:

a) Eliminarea contradicţiilor şi redundanţelor care facilitează labilitatea interpretativă a
dispoziţiilor şi chiar inaplicabilitatea unor prevederi importante;

b) Completarea unor “goluri” de normativitate, inclusiv în ceea ce priveşte alinierea la etaloanele
Uniunii Europene.
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Important este, în acest caz, ca printr-o analiză prealabilă cuprinzătoare să se identifice toate
problemele majore în vederea rezolvării lor integrate. Cu acelaşi prilej, se vor simplifica şi
structurile administraţiei publice concomitent cu atacarea decisivă, cel puţin pe plan normativ, a
principalelor surse de circuite birocratice.

Ar merita să fie găsită o modalitate juridică adecvată, prin care în viitor - cel puţin o perioadă
determinată - modificarea nucleului legislaţiei economice să fie posibilă numai cu aprobarea
Parlamentului şi în cazuri realmente excepţionale, deci cu un număr de voturi mai mare decât cel
uzual. Un astfel de embargou ar trebui să includă principalele reglementări privind proprietatea,
fiscalitatea, funcţionarea firmelor, regimul valutar, sistemul vamal, raporturile de muncă, schema
de bază a protecţiei sociale.

3. Finalizarea structurării instituţionale ar rămâne un simplu ambalaj lipsit de conţinut, dacă n-ar fi
dublată de asanarea financiară a economiei.

4. O altă problemă esenţială este inversarea trendului economiei necontabilizate. Este de aşteptat
ca ordonarea stabilă a sistemului fiscal, atenuarea constrângerilor birocratice (care perturbă acum
în mod grav cursivitatea activităţii firmelor) să stopeze migraţia agenţilor economici spre sectorul
necontabilizat, ba chiar să stimuleze “ieşirea la suprafaţă” a unei părţi a acestuia. Întărirea
instituţiilor publice şi combaterea sistematică şi tenace a corupţiei, fără discriminări politice, va
amplifica fireşte o astfel de evoluţie.

II. Dezvoltarea economiei României pe termen mediu

În cursul elaborării strategiei pe termen mediu, au fost examinate – inclusiv cu modele
econometrice - mai multe scenarii de dezvoltare, diferenţiate în funcţie atât de ritmul şi
profunzimea la care s-ar derula transformările structurale implicate de tranziţie, cât şi de politicile
macroeconomice posibil de aplicat. În cazul conservării evoluţiilor de până acum (scenariul
inerţial), toate estimările evidenţiază ca inerentă o stagflaţie cvasicronică. Pornindu-se de la
optiunea – larg manifestată la nivel politic şi pe plan social – pentru integrarea în Uniunea
Europeană, s-a acordat prioritate schemelor de dezvoltare care ar permite depăşirea cât mai
rapidă a actualei crize şi relansarea pe temelii trainice a economiei naţionale (scenariul
restructurant); ipotezele acestui scenariu şi predicţiile pe care el le-a generat sunt prezentate în
continuare.

A .  P r i n c i p a l e l e  i p o t e z e  a l e  s c e n a r i u l u i  r e s t r u c t u r a n t

1. Premisa sa fundamentală o constituie finalizarea şi consolidarea construcţiei instituţionale a
economiei de piaţă prin: clarificarea durabilă a drepturilor de proprietate, continuarea privatizării;
asigurarea coerenţei funcţionale şi a stabilităţii cadrului legislativ; încheierea reformei sistemului
bancar; reglementarea precisă a regimului monopolurilor naturale şi combaterea eficace a
monopolurilor economice; dezvoltarea concurenţei prin simplificarea procedurilor de intrare pe
piaţă şi reducerea drastică a duratei de operaţionalizare a falimentului; îmbunătăţirea radicală a
mediului de afaceri.

Ca efect potenţial al acestor procese, scenariul restructurant ia în considerare:

a) Ameliorarea, îndeosebi în a doua parte a intervalului, a randamentului factorilor de producţie;
funcţiile econometrice de determinare a output-ului real au fost în mod corespunzător
adaptate;
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b) Creşterea ratei de economisire şi a acumulării interne; alocarea, începând cu anul 2001, a
veniturilor din privatizare pentru dezvoltare, îndeosebi pentru cofinanţarea proiectelor
angajate cu Uniunea Europeană, Banca Mondială şi alte organisme internaţionale;

c) Majorarea substantială a intrărilor de capital extern (investiţii directe şi de portofoliu), perfect
posibilă într-un climat de afaceri stabil şi nedistorsionat;

d) Fondurile nerambursabile transferate de Uniunea Europeană se estimează  la 2% din PIB
anual, începând cu anul 2001.

Estimările pornesc de asemenea de la premisa reducerii progresive a ponderii economiei
necontabilizate în output-ul total.

2. Mixul de politici macroeconomice care formeaza substanta scenariului restructurant pune
accentul pe eliminarea restrictiilor pe partea ofertei si stimularea acesteia, în defavoarea masurilor
de expansiune a cererii nominale care – în conditiile unei economii slab structurate institutional –
nu fac decât să alimenteze cercul vicios inflaţie-decapitalizare, dublat de stagnarea şi chiar declinul
producţiei. Dimensionarea sa cifrică încorporează:

a) Efectele reformei fiscale de la începutul anului 2000, îndeosebi cele referitoare la raportul
dintre impozitele directe şi indirecte, în condiţiile atenuării fiscalitaţii legate de angajarea forţei
de muncă şi pe profit; evaluarea veniturilor din taxe vamale în concordanţă cu acordurile
încheiate de România pe plan internaţional;

b) Distribuţia mai raţională a cheltuielilor bugetare, acordându-se prioritate învăţământului şi
cercetării, asigurării sanătăţii populaţiei, sectorului de apărare;

c) Menţinerea deficitului bugetar în întreaga perioadă în limite suportabile în jurul a 3% din
produsul intern brut;

d) Remonetizarea graduală a economiei, în condiţiile creşterii strict neinflaţioniste a bazei
monetare, dezvoltării altor agregate monetare prin extinderea şi diversificarea instrumentelor
bancare, reducerii la limite raţionale a ratei rezervelor obligatorii, precum şi a dobânzii reale;

e) Continuarea flotării controlate a cursului de schimb, urmărindu-se asigurarea în linii mari a
stabilităţii sale în termeni reali, evitarea fluctuaţiilor stresante pe piaţa valutară;

f) Creşterea rezervelor valutare ale Băncii Naţionale a României până la echivalentul valorii
importurilor pe 4-5 luni.

3. Scenariul restructurant presupune reducerea presiunii pentru creşterea necorelată cu rezultatele
economice a veniturilor nominale, în baza unui agrement social adecvat cu sindicatele şi asociaţiile
patronale.

4. În ceea ce priveste piaţa muncii, s-a luat în considerare o anumită creştere a ratei de participare,
ca reacţie firească a populaţiei apte de muncă la consecinţele pauperizării; s-a exclus ipoteza
pensionărilor anticipate. Nu se întrevăd perturbaţii notabile în trendurile conturate deja în
domeniul demografic (numărul şi structura pe vârste a populaţiei, resursele de muncă, migraţia
teritorială, emigraţia externă).

Efortul investiţional preconizat pentru această perioadă - din resurse interne, finanţări
nerambursabile şi atragerea mult mai intensă a capitalului extern privat - se va solda cu crearea
unui important număr de noi locuri de muncă. O contribuţie substanţială va avea în acest sens şi
stimularea extinderii sectorului de firme mici şi mijlocii. Disponibilizările colective de personal
urmează a se încheia în anii 2000-2001.

5. Proiecţiile sectoriale iau în considerare redimensionarea ramurilor industriale cu cele mai grele
probleme, revigorarea sectorului viabil inhibat (din cauza subcapitalizării), accelerarea procesului
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de restructurare a economiei. Întărirea disciplinei financiare este reflectată în proiecţie prin
comprimarea severă a distorsiunii monetare induse în special de arierate şi diverse scheme
compensatorii de tip barter (bi sau multilateral).

6. Orientarea pro-export a politicii comerciale este configurată prin devansarea sistematică a
ritmului produsului intern brut de către ritmul exporturilor. Cererea externă pentru produsele
româneşti este calibrată pe baza dinamicii prognozate atât a principalului partener comercial al
României - Uniunea Europenă, cât şi a altor zone de  interes, în special dintre cele învecinate;
inflaţia mondială luată în calcul de 1,3-1,4% anual provine din cele mai recente estimări
occidentale de specialitate.

B .  E s t i m ă r i l e  s c e n a r i u l u i  r e s t r u c t u r a n t

1. În ipotezele mai sus menţionate, devine realizabilă o creştere economică mai intensă, începând
chiar cu anul 2001; pentru intervalul 2001-2004 a rezultat ca posibil un ritm mediu anual de
4,75%. Pe latura ofertei, se va înregistra o modificare însemnată a structurii economice, ponderea
sectorului de servicii (inclusiv construcţiile) crescând la circa 55%, în detrimentul ponderii
sectorului primar. Participarea industriei la formarea valorii adăugate brute se menţine
aproximativ constantă (circa 31%), în timp ce greutatea  specifică a sectorului agricol coboară la
14%.

Tabelul 4. Produsul Intern Brut (anul precedent=100)
2000 2001 2002 2003 2004

Produsul Intern Brut 101,3 103,0 105,0 105,0 106,0

Consumul privat 101,0 102,8 104,7 104,7 105,6

Consumul guvernamental 101,7 100,1 100,6 100,4 101,1

Formarea bruta de capital 104,7 107,2 109,5 109,2 110,8

Exporturile de marfuri si servicii 107,3 108,7 108,8 108,5 109,1

Importurile de marfuri si servicii 108,2 108,7 108,6 108,2 109,2

Scenariul restructurant preconizează deci o inversare de tendinţă în ceea ce priveşte consumul
intern. În acest cadru, politicile guvernamentale vor urmări aplicarea de măsuri mai eficace (prin
direcţionare selectivă) de protecţie a categoriilor sociale defavorizate, astfel ca încă din anii
următori să se obţină progrese sesizabile în combaterea sărăciei. Indiciul cel mai concludent al
ieşirii României din criza prelungită pe care o traversează îl va putea reprezenta ritmul net
superior al formării brute de capital. Însuşi deficitul balanţei comerciale ar urma să provină din
achiziţiile tot mai însemnate de echipamente şi tehnologii performante. Aceste tendinţe modifică
astfel structura de utilizare a produsului intern brut:

Tabelul 5. Produsul Intern Brut (structura, % din PIB)
2000 2001 2002 2003 2004

Consumul privat 69,5 69,3 69,1 68,9 68,7
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Consumul guvernamental 14,7 14,3 13,7 13,1 12,5

Formarea bruta de capital 20,6 21,3 22,1 22,8 23,7

Exporturile de marfuri si servicii 29,7 30,5 30,7 30,9 30,9

Importurile de marfuri si servicii 34,5 35,4 35,6 35,7 35,8

2. Se estimează că produsul intern brut pe locuitor, evaluat la paritatea puterii de cumpărare, ar
putea ajunge la circa 7.250 EURO în anul 2004, faţă de circa 6000 în 1999.

3. Politicile macroeconomice de ajustare structurală vor favoriza reluarea creşterii economice în
condiţiile unei dezinflaţii accentuate. Scenariul implică o reducere progresivă a indicelui anual al
preţurilor de consum până la sub 10%, la finele intervalului prognozat.

Tabelul 6. Creşterea preţurilor de consum (variaţii, % pe an)
2000 2001 2002 2003 2004

Decembrie anul curent fata de
decembrie anul precedent

27,1 18,0 15,0 12,0 9,1

Media anuala 38,8 20,7 15,8 13,8 10,1

4. Şi în cazul şomajului, scenariul restructurant conţine o schimbare de trend, încă din anul 2001,
când începe restrângerea acestuia. Continuarea şi după anul 2004 a creşterii economice va apropia
acest fenomen de dimensiunile sale normale într-o economie de piaţă funcţională, atenuându-se
astfel în mod semnificativ presiunea pentru emigraţie.

Creşterea productivităţii muncii - ca rezultat al normalizării mediului de afaceri, îmbunătăţirii
managementului microeconomic şi modernizării tehnologice a unor sectoare - este asociată cu
sporuri relative ale salariului real.

Tabelul 7. Şomajul şi salariul real (rate sau variaţii anuale, %)
2000 2001 2002 2003 2004

Rata somajului (sfarsit de an, %) 13,3 11,7 10,5 10,2 9,1

Numarul de someri (mii
persoane)

1290 1124 995 943 822

Salariul real net (%) 2,9 4,9 5,0 4,9 5,2

5. Creşterea deficitului comercial necesită, chiar în condiţiile intensificării fluxurilor de investiţii
străine directe, o finanţare externă suplimentară, prin alte intrări de capital.

Tabelul 8. Componente ale balanţei de plăţi
2000 2001 2002 2003 2004

Exporturile de marfuri si servicii
(mld.$)

9,9 10,6 11,5 12,5 13,6

Importurile de marfuri si servicii
(mld.$)

11,4 12,3 13,4 14,5 15,7
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Deficitul de cont curent (mld.$) -1,4 -1,6 -1,7 -1,8 -2,0

Fluxul de investitii straine directe
nete (mld.$)

1,3 1,7 1,8 1,8 1,8

Datoria externa (% din PIB) 30,7 30,7 29,8 29,2 28,6

Datoria externa totala (mld.$) 10,0 10,9 11,5 12,3 13,3

Rezerva valutara bruta (mld.$) 3,5 4,2 5,0 5,8 6,6

Tabelul sintetizează tendinţa ireversibilă de deschidere a economiei româneşti spre fluxurile
internaţionale, de angrenare a sa în procesele de integrare europeană şi globalizare.

Ponderea serviciului datoriei externe în exporturile de mărfuri şi servicii va reprezenta 21,5% în
2000 şi circa 16% în 2004, în special ca urmare a scăderii dobânzii şi a lărgirii termenelor de
rambursare (raportul dintre volumul datoriei externe şi exporturi - de 90-95% - se înscrie de
asemenea în limite acceptabile).

6. În cadrul acestui scenariu, ponderea datoriei publice totale în produsul intern brut oscilează în
jurul a 30%, iar aceea a dobânzilor anuale aferente coboară de la 5,65% în 2000 la 4,55% la
sfârşitul perioadei prognozate.

Tabelul 9. Situaţia datoriei publice
2000 2001 2002 2003 2004

Dobanzile la datoria publica (%
din PIB)

5,65 5,5 5,3 4,85 4,55

Datoria publica totala (% din
PIB)

31,0 30,6 30,1 30,1 29,9

Aceste evoluţii sunt de natură să întărească încrederea pieţelor financiare şi a operatorilor străini
în soliditatea dezvoltării economiei româneşti.

III. Politicile macroeconomice

Politicile macroeconomice pe termen mediu îşi propun aprofundarea acţiunilor pentru relansarea
economiei într-un trend pe termen lung.

A .  P o l i t i c a  f i n a n c i a r ă

Din perspectiva dezvoltării unei economii competitive, politica financiară va armoniza rigorile
stabilităţii macroeconomice cu obiectivul creşterii durabile. Politica financiară va contribui la
stimularea economisirii şi a investiţiilor, priorităţile acesteia pe termen mediu fiind:

1. Controlul deficitului bugetului consolidat;

2. Desăvârşirea reformei fiscale;

3. Raţionalizarea opţiunilor bugetare în funcţie de priorităţile stabilite în domeniul cheltuielilor;

4. Asigurarea transparenţei în cheltuirea banului public.
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1. Controlul deficitului bugetar

1.1. Controlul deficitului bugetar se va realiza prin măsuri vizând:

a) Dimensionarea cheltuielilor bugetare în raport cu sursele de venituri şi de finanţare
neinflaţionistă ale sectorului public;

b) Utilizarea veniturilor din privatizare pentru modernizare şi dezvoltare, îndeosebi pentru
cofinanţarea proiectelor realizate cu asistenţa Uniunii Europene, Băncii Mondiale, a altor
instituţii internaţionale;

c) Consolidarea capacităţii de management financiar atât la nivelul Ministerului Finanţelor cât şi
la nivelul autorităţilor financiare locale;

d) Eficientizarea operaţiunilor de colectare a impozitelor.

1.2. În ceea ce priveşte bugetele locale, tendinţa de accentuare a ponderii acestora în cadrul
bugetului general consolidat va continua, pe măsură ce procesul de descentralizare se va adânci,
iar capacitatea autorităţilor locale de a gestiona respectivele bugete va creşte.

1.3. În cazul bugetului asigurărilor sociale, se vor diversifica instituţiile gestionare (Casa Naţională
a Pensiilor, Agenţia de Gestionare a Fondului de Risc şi Accidente, Fondurile Private de Pensii,
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare Profesională).

1.4. Îmbunătăţirea colectării impozitelor se va realiza prin măsuri concertate privind:

a) Asumarea poziţiei de creditor tare de către stat, concomitent cu îndeplinirea riguroasă de
către instituţiile publice a obligaţiilor lor financiare faţă de furnizorii proprii;

b) Aplicarea unui tratament nediferenţiat faţă de operatorii economici cu arierate la obligaţiile
fiscale, întărirea disciplinei fiscale la nivelul întreprinderilor;

c) Generalizarea dosarelor fiscale pentru toţi contribuabilii;

d) Lărgirea bazei de impozitare prin restrângerea economiei subterane;

e) Modernizarea sistemului de colectare a impozitelor cu utilizarea tehnologiilor informaţiei şi
comunicaţiilor.

2. Consolidarea reformei sistemului de impozite

Pe termen mediu, principiile generale ale reformei financiare din anul 2000 se vor regăsi în crearea
unui sistem modern de impozite care să stimuleze munca, economisirea şi investiţiile şi să asigure
în acelaşi timp un regim de echitate general. Distorsiunile în alocarea resurselor vor fi minimizate
prin asigurarea preponderenţei principiului neutralităţii impozitării. Impozitul pe venitul global,
impozitele pe proprietate, taxa pe valoarea adăugată şi accizele vor constitui piloni fundamentali
ai sistemului românesc de impozite, în timp ce importanţa taxelor vamale se va reduce. Reforma
sistemului de impozite va fi consolidată pe baza cerinţelor de maximizare a bazei de impozitare şi
raţionalizare a ratelor marginale de impozitare.

2.1. În ceea ce priveşte impozitul pe venitul global, se vor identifica modalităţi adecvate pentru
includerea veniturilor agricole şi a pensiilor situate peste un anumit nivel. În privinţa impozitării
pensiilor trebuie avută în vedere necesitatea recalculării acestora, urmând ca aplicarea impozitării
să se efectueze asupra sumelor brute astfel rezultate. Se va analiza de asemenea posibilitatea
includerii dividendelor în calculul impozitului global, o decizie în acest sens urmând să fie luată
încă în cursul anului 2000.
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2.2. Recunoaşterea cheltuielilor de afaceri în calitate de costuri normale va fi realizată, în mod
gradual, în perioada 2001-2004. Astfel, în cazul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile va fi
adoptată dobânda de protecţie cu limită maximă a deductibilităţii.

2.3. Impozitele indirecte – taxa pe valoarea adăugată şi accizele – se vor alinia la exigenţele
participării la Piaţa Unică. Pe măsura creşterii gradului de colectare, ratele impozitării, în primul
rând, pentru taxa pe valoarea adăugată, dar şi pentru accize, vor fi reduse la niveluri compatibile
cu obiectivul integrării. În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, alinierea la cerinţele Uniunii
Europene include şi clarificarea reglementărilor vizând rambursarea către persoanele fizice
nerezidente. În ceea ce priveşte regimul accizelor şi al taxelor vamale, este necesar să se
reglementeze instituţia depozitelor fiscale. Această măsură permite plata taxelor vamale şi a
accizelor numai pentru cantităţile scoase din depozitele fiscale. Măsura facilitează şi crearea unui
sistem de suspendare a plăţii când bunurile circulă între depozitele fiscale. Pe baza acestor
prevederi s-ar elimina variaţiile abrupte în fluxurile de lichidităţi ale afacerilor, precum şi
discrepanţele dintre regimul accizelor în România şi Uniunea Europeană.

2.4. Pentru eficientizarea sistemului fiscal se va avea în vedere introducerea codului de procedură
fiscală şi a codului fiscal (inclusiv ca modalitate de integrare a tuturor reglementărilor de natură
fiscală disipate în legislaţia României).

3. Creşterea eficienţei operaţionale şi alocative a cheltuielilor bugetare

Discreţionismul manifestat în execuţia bugetară a încurajat comportamentele de căutare şi
extragere de rente şi a distorsionat semnalele transmise prin intermediul sistemului de preţuri
libere. Resurse care ar fi putut fi alocate pe baze concurenţiale au fost direcţionate pentru
susţinerea activităţii neviabile la preţurile pieţei. În aceste condiţii, creşterea eficienţei operaţionale
şi alocative a cheltuielilor bugetare impune măsuri vizând:

3.1. Realizarea unei analize detaliate a cheltuielilor bugetare (public expenditure review). Acţiunea
va fi iniţiată în semestrul al doilea al anului 2000 şi va fi finalizată, cu asistenţă internaţională, cel
mai târziu la sfârşitul anului 2001. Analiza trebuie să acorde o atenţie deosebită cheltuielilor
bugetare cu drepturi legate de investiţiile în capitalul uman (sănătate şi educaţie), asigurările
sociale şi asistenţa socială.

3.2. Cadrul instituţional al politicilor fiscale şi bugetare pe termen mediu presupune existenţa
capacităţii şi a voinţei de a stabili priorităţi şi de a le respecta. Analiza cheltuielilor bugetare va crea
premisele ca în anul 2002 să devină posibilă trecerea la bugete pe proiecte, pe domenii specifice
care se pretează la o asemenea abordare şi în cadrul cărora priorităţile bugetare să aibă o
fundamentare riguroasă, pe baza raportului cost-beneficiu. În acelaşi timp, s-ar putea lua în
considerare introducerea bugetului indicativ pe doi ani, care să fie prezentat odată cu bugetul pe
anul curent. Creşterea orizontului de timp al acestor proiecţii se va realiza într-un cadru coerent al
politicilor fiscale şi bugetare pe termen mediu. Din această perspectivă, se va acorda o atenţie
deosebită întăririi capacităţii de analiză macroeconomică şi de fundamentare a priorităţilor
bugetare în cadrul Ministerului Finanţelor.

3.3. Transparenţa fiscală este o premisă esenţială pentru amplificarea performanţelor guvernării,
consolidarea finanţelor publice şi asigurarea integrităţii conturilor guvernamentale. Declaraţia din
septembrie 1996 intitulată “Parteneriat pentru Creşterea Globală Sustenabilă”, recunoaşte
importanţa creşterii transparenţei politicii fiscale prin reducerea tranzacţiilor în afara bugetului şi a
deficitelor cvasi-fiscale. În vederea amplificării transparenţei fiscale, se vor adopta măsuri privind:

a) Unificarea definiţiilor sectorului guvernamental şi reducerea numărului fondurilor speciale;

b) Perfecţionarea contabilităţii bugetare;
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c) Asigurarea reflectării transparente a pasivelor fiscale “ascunse”;

d) Transpunerea în cadrul legislativ şi instituţional a “Codului bunelor practici în domeniul
transparenţei fiscale” adoptat în anul 1998.

3.4. În ceea ce priveşte cheltuielile de protecţie socială, se va urmări direcţionarea mai
consecventă a acestora spre grupurile realmente defavorizate, simultan cu eventuala lor
reconsiderare în cazul categoriilor la care nu se justifică.

B .  P o l i t i c a  m o n e t a r ă  ş i  a  c u r s u l u i

Din punctul de vedere al obiectivelor, intervalul avut în vedere la conceperea strategiei se divide
în două etape distincte. În prima dintre ele (2000-2002), se va urmări refacerea credibilităţii
instituţiilor statului, pe baza accelerării reformelor, în special în sfera ajustărilor structurale, care
vor asigura premisele scăderii accentuate a inflaţiei şi eliminării unor surse importante ale
deficitelor cvasi-fiscale. A doua etapă (2003-2004) va fi dominată de începerea convergenţei reale
şi nominale, principala caracteristică a intervalului fiind menţinerea unor rate relativ înalte ale
creşterii economice.

1. Politica monetară

1.1. Pentru atingerea obiectivului unei dezinflaţii semnificative, se va controla baza monetară iar
alături de aceasta, ca variabilă intermediară, va fi urmărită şi masa monetară în sens larg (M2). Se
va menţine caracterul prudent al politicii monetare. Se va folosi ca instrumentar analitic cadrul dat
de indicii agregaţi;  rolul principal îl va avea indicele condiţiilor monetare, care reuneşte evoluţiile
agregatelor monetare, ale ratelor dobânzilor, cursului de schimb, rezervelor, etc. Un obiectiv
principal al politicilor monetare în perioada următoare va fi remonetizarea economiei româneşti
prin metode neinflaţioniste.

1.2. Instrumentele politicii monetare vor fi dezvoltate astfel încât să asigure o eficacitate sporită
politicii monetare pe măsura creşterii gradului lor de compatibilitate cu economia de piaţă. În
acest scop:

a) Se va completa infrastructura necesară utilizării instrumentelor conforme cu piaţa;

b) Se va diversifica instrumentarul (insistându-se pe începerea utilizării cu o anumită anvergură a
instrumentelor ce asigură sterilizarea definitivă a eventualelor lichidităţi în exces);

c) Se va asigura preponderenţa operaţiunilor de piaţă în gestionarea lichidităţii şi implementarea
politicii monetare în detrimentul instrumentelor de natură mai pronunţat administrativă (cazul
rezervelor minime obligatorii), care vor rămâne în plan secundar;

d) Se va urmări recâştigarea de către Banca Centrală a unei poziţii de creditor net în raport cu
sistemul bancar, necesară exercitării unei influenţe efective  asupra evoluţiei pe termen scurt a
ratelor nominale ale dobânzii.

Succesul deplin al creşterii eficacităţii politicii monetare va depinde şi de reducerea dominanţei
fiscale, care va permite atât prelungirea orizonturilor investiţionale, cât şi reducerea treptată a
ratelor dobânzii.

2. Politica cursului de schimb

În perioada 2000–2002, regimul cursului de schimb va fi flotarea controlată. Ţinta acestei politici
va fi menţinerea competitivităţii, având în vedere caracterul ferm al constrângerilor externe şi
nivelul încă modest al rezervelor valutare anticipate. Cu începere din 2002–2003, dacă intrările de
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capital vor confirma stabilitatea unor fluxuri substanţial sporite, se vor examina regimuri
alternative de curs mai predictibile, al căror avantaj constă în consolidarea şi accelerarea
convergenţei în plan nominal, permiţând o amorsare mai lină a participării la ERM2. Aceasta ar
facilita şi o eventuală repoziţionare a cursului real în condiţiile în care nivelul său fundamental ar
fi modificat pe termen lung datorită finanţării externe stabile.

3. Probleme ale balanţei de plăţi

3.1. În perioada 2000-2002, demararea creşterii economice împreună cu ajustările structurale
preconizate, vor conduce (în condiţiile menţinerii în plaja de echilibru a cursului de schimb) la
persistenţa unor deficite ale contului curent. Schimbările operate la nivelul sectorului real vor avea
ca impact redimensionarea cererii de import, cu reducerea segmentului inelastic exprimat de
industriile slab restructurate (însoţită de o creştere a cererii de consumuri intermediare importate
corelată cu însăşi dinamica outputului real), precum şi o relaxare  a plafonului ce limita capacitatea
de export a economiei (unde îşi vor spune cuvântul câştigurile de productivitate şi eficienţă din
sectoarele exportatoare).

Pe termen mediu, statul va urmări ca finanţarea deficitului de cont curent să se facă prin influxuri
negeneratoare de datorii. Adâncirea reformelor structurale ar putea servi drept mijloc pentru
atragerea fluxurilor de investiţii străine directe.

3.2. Serviciul datoriei externe publice şi public garantate a României (bazat pe angajamentele
existente) va cunoaşte o creştere uşoară până în 2002, urmată de o anumită reducere între 2003-
2005. În acelaşi timp, trecerea la o abordare diferită a finanţării externe, în care atragerea şi
respectiv restituirea datoriei să nu facă parte din cicluri diferite, ele fiind concepute complementar
pe o perspectivă de cel puţin 10 ani, va însemna o majorare controlată a stocului de datorie
externă până la circa 12-13 miliarde USD la sfârşitul orizontului de timp avut în vedere de
strategia de faţă.

3.3. Perspectiva unor intrări de capital superioare ca dimensiune şi durabilitate,  deşi pozitivă din
punctul de vedere al finanţării externe şi cel al credibilităţii proceselor interne de reformă, ridică
problema impactului lor potenţial la nivelul politicii monetare. Sterilizarea completă ar presupune
costuri importante,  nu în ultimul rând prelungirea poziţiei de debitor net a băncii centrale faţă de
sistemul bancar şi încetinirea procesului de reducere a dobânzilor reale, ceea ce ar intra în
contradicţie cu obiectivul creşterii economice durabile. Alternativa o reprezintă sterilizarea
parţială, lăsându-se băncilor comerciale rolul de a acumula rezerve valutare complementare celor
oficiale.

3.4. Continuarea liberalizării contului de capital se va realiza în condiţii de compatibilitate cu
legislaţia şi practicile comunitare. Dacă la momentul 2000 intrările de capital erau în marea lor
majoritate liberalizate, reducerea restricţiilor în ceea ce priveşte ieşirile de capital va fi făcută
gradual, plecând de la scadenţele lungi către cele scurte, iar plafonul cumulativ asupra îndatorării
externe a sectorului privat va fi de asemenea relaxat în mod progresiv, încât cu începere din anul
2003, doar tranzacţiile aferente de mari dimensiuni să fie supuse avizării băncii centrale.

C .  P o l i t i c a  c o m e r c i a l ă

Formularea obiectivelor acesteia va ţine seama de necesitatea adaptării la tendinţele înregistrate în
economia mondială sub impactul fenomenului de globalizare. Politicile comerciale se vor
concentra în următoarele direcţii:

1. Respectarea angajamentelor asumate pe plan internaţional, dintre care se detaşează
prin importanţă cele care decurg din Acordul European;
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2. Promovarea consecventă a principiului echităţii;

3. Formularea unei politici comerciale în domeniul agricol care să reprezinte
complementul şi nu substitutul politicii interne agricole;

4. Sprijinirea creşterii competitivităţii şi accesului produselor româneşti pe pieţele
externe.

1. Atât obligaţiile asumate prin Acordul European, prin calitatea de membru al Organizaţiei
Mondiale a Comerţului, cât şi cele care derivă din Acordul CEFTA, plasează economia
românească pe traiectul unei depline deschideri către exterior. În acest sens, se va urmări creşterea
capacităţii de rezistenţă a economiei naţionale la competiţia internaţională, prin stimularea
tranziţiei către o structură nouă a comerţului exterior, bazată pe inovaţie, cercetare şi dezvoltare,
pe avantaje comparative sustenabile. Acesta se constituie într-un criteriu economic de aderare la
Uniunea Europeană.

Practicile protecţioniste vor fi gradual şi dinamic aliniate la structura şi nivelurile celor practicate
în Uniunea Europeană, pentru a se evita efectele de impact negativ în momentul integrării.

2. Un alt element de ghidaj al politicii comerciale va fi promovarea consecventă a principiului
echităţii. Se va asigura egala îndreptăţire a consumatorilor faţă de producători. În acest sens, este
necesară întărirea legislaţiei interne în domeniul protecţiei consumatorului şi protecţiei mediului,
precum şi fluidizarea competiţiei pe piaţa internă prin asigurarea funcţionalităţii legislaţiei aferente
concurenţei. Standardele în domeniul ecologic şi al protecţiei consumatorului, vor fi aliniate
gradual, la cele uzuale în Uniunea Europeană.

3. Formularea politicii comerciale în domeniul agricol trebuie să reprezinte complementul, iar nu
substitutul politicii interne agricole. Va fi abandonată tendinţa de promovare a unei politici
comerciale agricole bazate pe simplul mimetism al politicilor promovate de unele ţări dezvoltate.

4. Se va deplasa accentul măsurilor de politică comercială spre cele menite să amelioreze
competitivitatea şi să faciliteze accesul produselor româneşti pe piaţa externă, chiar dacă acestea
reclamă (în virtutea principiului reciprocităţii, aplicat pe scară largă în domeniul negocierilor
comerciale internaţionale) o şi mai pronunţată reducere a protecţiei la frontieră. În acest scop:

a) Se va asigura stabilitatea şi predictibilitatea regimului de export şi import;

b) Se va urmări  abandonarea politicilor de acordare pe parcursul anului de scutiri şi reduceri ale
nivelului taxelor vamale de import, derogatorii de la nivelul de bază;

c) Se va renunţa la practica de deschidere a unor contingente cu taxe vamale nule sau reduse,
dacă acestea creează posibilităţi de însuşire privată a unor rente;

d) Se va negocia un proces gradual de reducere a taxelor vamale industriale în regimul CNF
(aplicabile importurilor din alte surse), pentru a minimiza şocul rezultat din preluarea "dintr-o
dată" a tarifului vamal comun al UE;

e) Se va menţine actualul nivel al protecţiei vamale faţă de importul produselor agricole
efectuate în condiţia CNF, evitându-se tentaţia de a reinstaura taxe vamale prohibitive după
expirarea acordului ASAL;

f) Se vor aborda negocierile comerciale cu UE pentru ameliorarea accesului reciproc pe piaţă –
în condiţii real comparabile - al produselor agricole;

g) Se vor diminua treptat, până la eliminare, măsurile cu efect echivalent restricţiilor netarifare la
import;

h) Refacerea şi consolidarea prezenţei produselor româneşti pe pieţele tradiţionale, altele decat
cele din Europa.
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Menţinerea unor eventuale restricţii trebuie să se bazeze pe premise rezonabile, compatibile cu
practicile comerciale uzuale şi suficient de flexibile pentru a lua în calcul constrângerile particulare
pe care trebuie să le înfrunte exportatorii români. Dezvoltarea politicii comerciale româneşti pe
aceste coordonate va fi facilitată prin realizarea unui dispozitiv instituţional care să decupleze
procesul de formulare a politicii comerciale de cel al politicilor sectoriale. În acest sens, se va
consolida departamentul de comerţ exterior din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului şi se
va reduce influenţa Ministerului Agriculturii asupra deciziilor de politică comercială care privesc
produsele agricole.

5. Se va urmări facilitarea contactelor agenţilor economici din România cu partenerii din statele
Uniunii Europene şi alte ţări.

IV. Politicile de ajustare structurală şi dezvoltare

Politicile în acest domeniu urmăresc stoparea declinului şi crearea premiselor pentru relansarea
economiei, precum şi pregătirea acesteia în vederea aderării la Comunitatea Europeană.

A .  A j u s t a r e a  s t r u c t u r a l ă

1. Continuarea procesului de restructurare a economiei româneşti are în vedere implementarea
unui pachet de politici bazate pe următoarele principii:

a) Utilizarea unui set coerent de măsuri corective, funcţionale şi stimulative, corelate cu
reglementările comunitare prezente, dar şi cu tendinţele care se manifestă în spaţiul UE şi pe
plan mondial;

b) Compatibilizarea structurilor intrasectoriale cu cele existente şi de perspectivă în ţările Uniunii
Europene;

c) Ajustarea şi consolidarea structurilor economice pentru apropierea progresivă de nivelurile de
competitivitate din economia ţărilor comunitare, inclusiv pentru folosirea mai bună a
condiţiilor de acces pe piaţa Uniunii Europene a produselor româneşti.

2. În vederea consolidării climatului de afaceri propice economiei de piaţă se va urmări:

a) Dezvoltarea mediului economic concurenţial din România în conformitate cu reglementările
comunitare, pentru alinierea treptată la cerinţele asigurării liberei circulaţii a mărfurilor şi
serviciilor;

b) Asigurarea condiţiilor pentru o guvernanţă corporativă eficace a întreprinderilor;

c) Flexibilizarea administraţiei centrale şi a personalului implicat în relaţiile oficiale internaţionale
ale României astfel încât să asigure impulsionarea comerţului exterior şi consensul mediului
de afaceri intern cu cel mondial.

B .  P o l i t i c i l e  s e c t o r i a l e

1. Ajustarea în sectorul industrial va fi corelată cu obiectivele de creştere a competitivităţii externe
şi a productivităţii interne în raport cu toţi factorii de producţie. În acest sens se va urmări:

a) Amplificarea procesului de remodelare a capacităţii şi structurii producţiei industriale, inclusiv
prin dezvoltarea şi stimularea cooperării cu parteneri din Uniunea Europeană, pe fondul
consolidării funcţionării economiei de piaţă, al instaurării unui climat concurenţial;
revitalizarea întreprinderilor mijlocii şi mari cu potenţial de competitivitate;
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b) Secvenţializarea procesului de selecţie şi redimensionare a agenţilor economici angajaţi în
procesul de restructurare, urmărind asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţii
pentru satisfacerea cererii interne, aflată în creştere, şi pentru sporirea semnificativă a
volumului şi eficienţei exportului de bunuri şi servicii;

c) Finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din industrie; expunerea
unităţilor industriale rămase în proprietate publică la forţele pieţei, în condiţiile întăririi
disciplinei legislative din domeniul concurenţei (inclusiv Legea Falimentului);

d) Restructurarea sectoarelor energo şi material intensive; a celor cu supracapacităţi în sensul
reducerii pierderilor şi al obţinerii de sporuri substanţiale de productivitate; stimularea
promovării tehnologiilor care asigură reducerea consumurilor energetice;

e) Revigorarea şi valorificarea eficientă a potenţialului naţional de cercetare şi dezvoltare
tehnologică, inclusiv a cercetării de firmă;

f) Creşterea potenţialului concurenţial prin promovarea alianţelor strategice, a structurilor de tip
holding şi a grupurilor economice de interes, în scopul racordării industriei româneşti la
procesul globalizării, inclusiv a dezvoltării exporturilor complexe;

g) Dezvoltarea accelerată, externalizarea şi specializarea serviciilor pentru producţie;

h) Creşterea în ritm susţinut a volumului şi eficienţei exportului, încurajând exportul produselor
cu grad ridicat de prelucrare şi valoare adăugată mare; susţinerea prioritară, în limitele permise
de cadrul reglementărilor internaţionale, a sectoarelor industriale pentru care piaţa mondială
este în expansiune sau care sunt purtătoare de tehnologii de înaltă performanţă şi care
reprezintă industrii imature în România;

i) Valorificarea poziţiei geografice a României, prin direcţionarea exporturilor şi către zone
învecinate ce pot deveni pieţe de desfacere de maxim interes pentru UE.

2. Rezultatele obţinute prin aplicarea măsurilor de reformă din sectorul agricol trebuie consolidate
în următorii ani, avându-se în vedere securitatea alimentaţiei populaţiei şi necesitatea modernizării
satului românesc.

a) Va fi stimulată formarea de exploataţii de dimensiuni optimale, eficiente din punct de vedere
economic. Politica din acest domeniu va avea ca ţintă creşterea suprafeţelor, prin asociere,
schimb şi cumpărare, descurajându-se diviziunea proprietăţii sub o anumită limită. Totodată,
se vor promova forme asociative, de parteneriat, de integrare şi manageriat, pe baza
competitivităţii şi a intereselor producătorilor agricoli, inclusiv practicarea arendării şi
concesionării pe durată îndelungată, în scopul promovării progresului tehnic în producţia
agricolă;

b) Adâncirea reformelor structurale cu accent deosebit pe consolidarea exploataţiilor agricole,
privatizarea societăţilor comerciale din mediul rural la care statul este majoritar. Guvernul va
perfecţiona cadrul legal şi instituţional pentru funcţionarea pieţelor agricole şi rurale esenţiale
- piaţa produselor, a materiilor prime şi serviciilor pentru agricultură, piaţa creditului şi cea
funciară – şi va sprijini dezvoltarea infrastructurii necesare pentru funcţionarea acestor pieţe;

c) Vor fi promovate politici de produs vizând sprijinirea creşterii eficienţei economice pe
întregul lanţ de activitate agricolă, de la producţie până la comercializarea pe piaţa internă şi
externă;

d) Politica de dezvoltare rurală, axată în principal pe susţinerea financiară din cadrul Programului
SAPARD al Uniunii Europene, urmăreşte în principal:

- Modernizarea şi articularea sectoarelor de producţie şi comercializare în conformitate cu
standardele de calitate şi normele Uniunii Europene;
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- Consolidarea exploataţiilor agricole de dimensiuni optimale şi diversificarea activităţilor
complementare cu caracter nonagricol;

- Dezvoltarea infrastructurii social-edilitare;

- Acordarea de consultanţă şi instruirea producătorilor agricoli, a proprietarilor de terenuri
şi păduri.

3. Dezvoltarea infrastructurilor, cu luarea în considerare a Planului Naţional de Amenajare a
Teritoriului şi a conexiunilor cu sistemul infrastructurilor europene, va avea un rol major în
relansarea economiei şi asigurarea de noi locuri de muncă.

În contextul sporirii sprijinului financiar al Uniunii Europene (prin instrumentul de preaderare
ISPA) şi atragere de resurse private, se au în vedere modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea
infrastructurilor de transport. În acest domeniu priorităţile sunt:

a) Demararea construcţiei de autostrăzi, în conformitate cu prevederile Raportului final TINA,
în scopul integrării infrastructurii româneşti de transport în Reţeaua pan-europeană de
transport;

b) Modernizarea infrastructurii feroviare şi rutiere, construirea unor poduri şi variante de ocolire
a aglomerărilor urbane pe traseele coridoarelor pan-europene de transport nr. IV şi IX, în
scopul asigurării creşterii mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor;

c) Modificarea actualului sistem de taxe şi tarife din domeniul transporturilor feroviare şi rutiere
în vederea creşterii accesibilităţii serviciilor şi a alinierii la standardele europene.

4. Valorificarea mai eficientă a potenţialului turistic constituie un obiectiv prioritar al dezvoltării
pe termen mediu.

5. Strategia are în vedere relansarea construcţiei de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi
modernizarea fondului existent, cu asigurarea protecţiei seismice.

6. Se va urmări accelerarea procesului de informatizare a societăţii româneşti. Vor fi stimulate
acţiunile destinate dezvoltării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, racordării României la
fluxurile informaţionale, cu prioritate ale ţărilor Uniunii Europene.

C .  P o l i t i c i  d e  c o n s o l i d a r e  ş i  d e z v o l t a r e  a  s e c t o r u l u i
î n t r e p r i n d e r i l o r  m i c i  ş i  m i j l o c i i

În vederea valorificării importantului potenţial de creştere economică şi de creare de locuri de
muncă pe care îl are sectorul IMM-urilor se va urmări:

1. Acordarea de facilităţi stimulative (garanţii pentru credite, subvenţionarea de dobândă,
granturi);

2. Organizarea de centre de consultanţă şi training, pregătirea intreprenorială, parcuri
tehnologice şi incubatoare de afaceri, asistate de către stat, care să furnizeze servicii IMM-
urilor gratuit sau la preţuri reduse;

3. Sprijinirea participării IMM-urilor la proiectele bazate pe investiţii publice sau realizate cu
finanţare externă.

D .  P o l i t i c i  î n  d o m e n i u l  ş t i i n ţ e i  ş i  t e h n o l o g i e i

Obiectivele prioritare pe termen mediu vizează:
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1. Dezvoltarea capacităţii de generare a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice, prin: sprijinirea
formării şi extinderii nucleelor, centrelor şi reţelelor de excelenţă, în domenii considerate
prioritare; creşterea resurselor din domeniul cercetării prin programele de cercetare-dezvoltare,
precum şi prin programele de granturi pentru cercetare ale ANSTI, Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Academiei Române; îmbunătăţirea accesului la sursele de informare; perfecţionarea
managementului proiectelor de cercetare-dezvoltare; integrarea unităţilor de profil româneşti în
reţelele şi programele internaţionale.

2. Principalele condiţionări ale creşterii calităţii şi eficienţei activităţii unităţilor de cercetare-
dezvoltare sunt:

a) Reducerea decalajelor tehnologice privind dotarea materială;

b) Dezvoltarea infrastructurii informaţionale;

c) Aplicarea unor proceduri standard de evaluare a organizaţiilor, activităţilor şi personalului din
domeniul cercetării-dezvoltării, conform uzanţelor internaţionale;

d) Îmbunătăţirea procedurilor de selecţie, a practicilor manageriale şi a orientării spre piaţă a
unităţilor de cercetare-dezvoltare;

e) Aplicarea unui sistem de remunerare în funcţie de valoarea confirmată în plan ştiinţific sau
tehnologic a activităţii şi rezultatelor;

f) Dezvoltarea capacităţii de difuzare a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice prin extinderea
serviciilor de marketing, a birourilor de legătură cu industria, etc; dezvoltarea activităţilor de
promovare publică;

g) Dezvoltarea capacităţii de absorbţie a inovării în mediul economic; susţinerea mobilităţii
cercetătorilor, specialiştilor şi studenţilor din institute şi universităţi către firme; îmbunătăţirea
accesului firmelor la facilităţi informaţionale şi la servicii de asistenţă ştiinţifică şi tehnologică.

3. Dezvoltarea potenţialului de cercetare-dezvoltare şi inovare la nivelul firmelor se va realiza prin
proiecte comune cu institutele şi centrele de profil, utilizarea de scheme stimulative de
cofinanţare.

4. Începând cu anul 2001, ponderea în produsul intern brut a resurselor destinate cercetării
ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice va fi gradual mărită pentru a ajunge la niveluri comparabile cu
statele membre ale Uniunii Europene.

V. Resursele umane şi politicile sociale

Politicile privind resursele umane şi politicile sociale vor fi construite în baza prevederilor Cartei
Sociale Europene revizuite şi a Codului Social European, şi vor reflecta practicile instituite de
Uniunea Europeană şi dezvoltate în Modelul Social European.

Obiectivele prioritare în aceste domenii sunt:

1. Promovarea reformei educaţionale, atât la nivelul de bază, cât şi în învăţământul superior.
Modernizarea sistemului de învăţământ se va realiza în acord cu tendinţele manifestate în ţările
cele mai avansate, punându-se accentul pe:

a) Descentralizarea sistemului naţional de învăţământ;

b) Promovarea relaţiei contractuale dintre unităţile de învăţământ şi comunităţile locale;

c) Organizarea sistemului naţional de formare a managerilor din învăţământ;

d) Dezvoltarea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în procesul educaţional;
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e) Extinderea sistemului naţional al învăţământului la distanţă;

f) Aplicarea programului naţional de educaţie a adulţilor şi a programului “şansa a doua prin
educaţie”;

g) Formarea profesională continuă, în acord cu politicile similare din Uniunea Europeană;

h) Restructurarea finanţării învăţământului.

2. Principalul obiectiv al strategiei în domeniul sănătăţii este îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei, exprimată prin reducerea numărului de decese evitabile, a frecvenţei şi gravităţii
îmbolnăvirilor, asigurându-se:

a) Echitatea accesului la servicii şi distribuirea echitabilă a poverii economice a finanţării
îngrijirilor de sănătate, inclusiv libertatea de alegere a prestatorilor de servicii medicale;

b) Eficienţa furnizării serviciilor;

c) Corelarea capacităţii de finanăare cu nivelul de dezvoltare a economiei;

d) Creşterea capacităţii Ministerului Sănătăţii în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate, al
reglementării şi controlului acestui sector, reducându-se intervenţia sa în administrarea directă
a unor activităţi şi instituţii prestatoare de servicii medicale.

3. Reforma socială va asigura:

a) Reforma asistenţei sociale prin trecerea de la programe cu eligibilitate universală la programe
orientate, către categorii specifice ale populaţiei;

b) Reforma sistemului de pensii, avându-se în vedere:

- restabilirea echităţii inter-generaţii;

- restabilirea echilibrului financiar al sistemului public de pensii;

- complementarea sistemului actual PAYG reformat cu tipuri de fonduri de pensii
capitalizate, astfel ca: sistemul integrat să fie sustenabil din punct de vedere financiar;
sistemul să asigure conservarea valorii reale a contribuţiilor şi a nivelului veniturilor de
înlocuire contractate; fondurile de pensii să contribuie la ameliorarea fluxurilor de capital
în susţinerea creşterii economice;

c) Politica în domeniul ocupării şi protecţiei şomerilor prin deplasarea accentului de la măsurile
pasive către cele active;

d) Armonizarea legislaţiei muncii cu normele din Uniunea Europeană, în domeniul relaţiilor de
muncă şi al normelor de protecţie a muncii;

e) Combaterea sărăciei, principalul instrument utilizat fiind cel de ajutor social. Pentru
determinarea eligibilităţii familiilor la prestaţii de asistenţă socială, Guvernul va fundamenta şi
va stabili nivelul venitului minim garantat, diferenţiat în funcţie de condiţiile socio-
demografice ale familiilor. Pentru o mai bună aplicare a programului, fondurile destinate
acestui scop vor fi asigurate de la buget, iar aplicarea şi monitorizarea programului se va face
de către autorităţile locale şi instituţia tripartită abilitată;

f) Continuarea reformei sistemului de protecţie a copiilor instituţionalizaţi, alocându-se resursele
financiare şi umane corespunzătoare pentru buna funcţionare a instituţiilor publice de profil şi
sprijinirea parteneriatelor cu ONG-urile din domeniu. Se va pune accentul pe asistenţa de tip
familial, prin întărirea activităţilor de reintegrare familială, de plasament în centre de asistenţă
specifice, a adopţiilor sau plasamentului familial.
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VI. Protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională

A .  P r o t e c ţ i a  m e d i u l u i

Programul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului este conceput ca o componentă a
programului de restructurare şi dezvoltare. Potrivit evaluărilor Comisiei Europene, României i-ar
fi necesare cheltuieli anuale pentru protecţia mediului de circa 60-70 dolari SUA pe locuitor.

1. Programele de acţiune pe termen mediu prevăd:

a) Protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor
acesteia, dezvoltarea şi buna administrare a reţelei naţionale de arii protejate, în acord cu
strategiile, politicile şi practicile puse în aplicare la nivel european şi internaţional; realizarea
programului naţional de măsuri tehnice de evaluare şi finanţare a costurilor reducerii emisiilor
de gaze cu efect de seră, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Cadru pentru Schimbări
Climatice (1992) şi ale Protocolului de la Kyoto (1997);

b) Aplicarea  fermă  a  legislaţiei  de mediu (Legea nr. 137/1995); adoptarea unui sistem de
norme, standarde şi reglementări compatibile cu exigenţele Uniunii Europene;

c) Stimularea producţiei eco-eficiente şi a consumului durabil;

d) Descentralizarea sistemului instituţional;

e) Introducerea şi utilizarea instrumentelor economice pentru protecţia mediului.

2. În perioada 2000-2004, România va urmări alinierea politicii şi practicii de mediu la directivele
Uniunii Europene. În acest scop, se va acţiona pentru:

a) Evaluarea Capitalului Natural al României în acord cu diversitatea şi vulnerabilitatea actuală a
acestuia, dezvoltarea Reţelei Naţionale de Arii Protejate;

b) Iniţierea măsurilor de refacere a Capitalului Natural în zonele deteriorate;

c) Dezvoltarea managementului durabil al resurselor de apă în acord cu prevederile Conferinţei
de la Dublin (1992) şi ale Summit-ului de la Rio de Janeiro (1992);

d) Asigurarea integrităţii fondului forestier naţional în condiţiile schimbării formei de proprietate
şi de management, fiind necesare, în acest sens, reglementări legale severe care să împiedice
reducerea suprafeţei actuale a pădurilor, precum şi întregirea fondului până la nivelul de
27,3% din teritoriul ţării, la orizontul anilor 2004-2005;

e) Realizarea programului naţional de amenajare şi utilizare durabilă a solurilor şi de combatere a
eroziunii solurilor;

f) Realizarea programului naţional de gestiune a deşeurilor urbane şi industriale, de reciclare şi
refolosire a produselor şi materialelor;

g) Construirea instrumentelor financiare necesare referitoare la mediu, pentru preluarea graduală
a acquis-ului comunitar, în special în ceea ce priveşte domeniul exploatării apei, protecţiei
mediului în industrie, agricultură, protecţia solului şi terenurilor degradate, protecţia organică
şi certificarea produselor organice;

h) Consolidarea capacităţilor instituţionale şi formarea competenţelor necesare realizării unui
parteneriat între instituţiile de mediu din România şi cele ale Uniunii Europene, asigurându-se
astfel suportul administrativ necesar valorificării oportunităţilor şi avantajelor majore care se
oferă de Uniunea Europeană prin strategiile şi instrumentele destinate sprijinirii ţării noastre
în procesul de pregătire pentru aderare;
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i) Constituirea Fondului pentru mediu ca principal instrument în sprijinul realizării obiectivelor
prioritare din Planul naţional de acţiuni pentru protecţia mediului şi din Planul naţional de
aderare la Uniunea Europeană;

j) Formarea cadrului juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului dintre
autorităţi şi societatea civilă asupra strategiei, politicilor, programelor şi deciziilor privind
mediul şi dezvoltarea socio-economică a ţării.

3. Accentul politicii de mediu se va deplasa dinspre măsurile şi acţiunile curative spre cele
preventive. Din această perspectivă, se vor urmări:

a) Dezvoltarea sistemului de monitoring integrat al mediului, sistemului informaţional de mediu,
sistemului de raportare a evoluţiei stării mediului, ca instrumente esenţiale de fundamentare a
deciziilor de protecţie a mediului, de evaluare a îndeplinirii ţintelor politicii naţionale de mediu
şi de informare a publicului;

b) Producţia eco-eficientă şi consumul durabil vor reprezenta elementele fundamentale ale
strategiei preventive integrate de protecţie a mediului pe termen  lung. De asemenea, se  va
urmări  promovarea  standardelor ISO 14000 şi EMAS în scopul realizării unor procese,
produse şi servicii eco-eficiente, cu riscuri minime asupra oamenilor şi asupra Capitalului
Natural. Promovarea standardelor ISO 14000 îndeosebi în sectorul întreprinderilor mici şi
mijlocii reprezintă o urgenţă;

c) Descentralizarea sistemului instituţional se va realiza prin aplicarea consecventă  a principiului
autonomiei administrative şi a principiului "poluatorul plăteşte". Se vor stabili competenţe de
protecţie a mediului la nivelul comunităţilor locale, reprezentate de autorităţile locale, şi se vor
încuraja politicile preventive de protecţie a mediului la nivelul agenţilor economici, cu efecte
în reducerea cheltuielilor bugetare;

d) Politica de mediu pe termen lung prevede creşterea graduală a ponderii instrumentelor
economice în detrimentul instrumentelor de comandă şi control. În acest sens, se va avea în
vedere restructurarea subvenţiilor bugetare, prin reducerea sprijinului acordat activităţilor cu
impact negativ asupra mediului şi stimularea activităţilor care reduc evacuările de poluanţi în
mediu sau contribuie la reconstrucţia şi conservarea ecologică, introducerea unor taxe pe
emisiile de poluanţi în mediu, promovarea unor acte negociabile de reglementare;

e) România va sprijini aplicarea instrumentelor economice la nivel internaţional (taxele
internaţionale sau taxele naţionale armonizate, cotele părţi negociabile ale emisiilor de gaze cu
efect de seră, implementarea în asociere, conform Convenţiei Cadru pentru Schimbări
Climatice, mecanismul de dezvoltare “curată", conform Protocolului de la Kyoto).

B .  A m e n a j a r e a  t e r i t o r i u l u i  ş i  d e z v o l t a r e a  r e g i o n a l ă

1. Strategia pe termen mediu conferă o importanţă majoră Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional adoptat de Parlamentul României, în respectul valorilor dezvoltării durabile şi
standardelor Uniunii Europene. Acest plan va fi promovat prin programe guvernamentale,
inclusiv credite externe, în vederea dezvoltării echilibrate a reţelei de localităţi, a infrastructurii,
sistemelor de locuire în cadrul urban şi rural, gestionării responsabile a terenurilor şi a
patrimoniului naţional şi construit.

2. Obiectivele politicii de dezvoltare regională sunt: diminuarea dezechilibrelor regionale
existente, stimularea dezvoltării echilibrate, revitalizarea zonelor defavorizate; preîntâmpinarea
producerii de noi dezechilibre; corelarea politicilor regionale cu cele sectoriale; stimularea
cooperării interregionale interne şi internaţionale care contribuie la progresul economic şi social;
dezvoltarea în continuare a relaţiilor speciale, privilegiate ale României cu Republica Moldova,
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consolidarea spaţiului cultural şi spiritual comun în concordanţă cu normele şi valorile integrării
într-o Europă unită.

3. Principiile strategice ale dezvoltării regionale vizează:

3.1. La nivel naţional

a) Promovarea mecanismelor economiei de piaţă în toate regiunile ţării în vederea îmbunătăţirii
competitivităţii şi realizării unei creşteri economice permanente;

b) Promovarea unei dezvoltări armonioase spaţiale şi a reţelei de localităţi;

c) Creşterea capacităţii regiunilor (din punct de vedere instituţional, financiar, decizional) la
susţinerea propriului proces de dezvoltare;

d) Promovarea principiilor dezvoltării durabile;

e) Crearea şanselor egale în ce priveşte accesul la informare, cercetare-dezvoltare tehnologică,
educaţie şi formare continuă.

3.2. La nivel regional

a) Reducerea disparităţilor dintre regiuni, judeţe, mediu urban - mediu rural, zone centrale - zone
periferice etc;

b) Preîntâmpinarea apariţiei unor zone-problemă;

c) Coordonarea iniţiativelor de dezvoltare regională cu priorităţile naţionale şi orientările Uniunii
Europene;

d) Promovarea unor politici diferenţiate conform unor particularităţi zonale (zone
monofuncţionale – predominant agricole, miniere – aglomerări urbane, zone naturale şi
construite protejate, zone de graniţă, zone cu probleme de mediu).

*

* *

Comisia de fundamentare a Strategiei a ajuns la concluzia că obiectivele acesteia sunt nu numai
dezirabile, ci şi realiste. România dispune de importante resurse naturale şi un capital uman apt de
performanţă, de capacităţi productive potenţial competitive, de o poziţie geografică de intersecţie
a fluxurilor internaţionale de comerţ. Toate aceste avantaje comparative oferă numeroase
oportunităţi atractive pentru capitalul occidental.

Disponibilitatea Uniunii Europene, a altor organisme internaţionale, de a sprijini ţara noastră în
demersul său istoric de integrare a fost de asemenea formulată neechivoc. Decisive sunt acum
depăşirea stării de economie slab structurată instituţional, articularea funcţională a noilor
mecanisme, promovarea de politici clare şi coerente, care să reorienteze energiile societăţii spre
obiectivele autentice ale prosperităţii personale şi generale.

Guvernul Romaniei a adoptat “Strategia nationala de dezvoltare economica a Romaniei pe
termen mediu” in sedinta din 16 martie 2000.
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3. CAPACITATEA DE ASUMARE A OBLIGAŢIILOR DE STAT
MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE

3.1. Piaţa internă fără frontiere

3.1.1. Libera circulaţie a mărfurilor

3 . 1 . 1 . 1 .  S t a n d a r d i z a r e a

Situaţia actuală

Activitatea de standardizare reprezinta una dintre componentele infrastructurii calitatii fara a carei
armonizare cu sistemul UE nu este posibila realizarea uneia dintre cele patru libertati
fundamentale ale Pietei Interne, si anume libera circulatie a produselor. Este esentiala intelegerea
si acceptarea, atat de catre factorii de decizie cat si de catre agentii economici, ca standardele
nationale care adopta standarde europene reprezinta pasaportul de libera trecere oriunde in UE si
nu numai, a produselor fabricate in conformitate cu aceste standarde.

Anul 1998 a adus reorganizarea infrastructurilor calitatii la nivel national. Prin adoptarea de catre
Guvernul Romaniei a reglementarilor in domeniul standardizarii au fost realizate urmatoarele
schimbari importante:

- separarea activitatii de standardizare de cea de acreditare;

- delimitarea clara si completa a activitatii de standardizare de cea de reglementare tehnica;

- stabilirea caracterului de documente voluntare pentru toate standardele nationale;

- reorganizarea Institutului Roman de Standardizare, organismul national de standardizare la
momentul respectiv si schimbarea statutului sau din institutie guvernamentala, organ de
specialitate al administratiei publice centrale, intr-o asociatie de drept privat, de interes public,
abilitata guvernamental.

Asociatia are un numar de 175 membri si un sistem de finantare mixt, partial din surse proprii si
partial de sustinere de la bugetul de stat prin intermediul programelor lansate de catre Agentia
Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare in cadrul Programului National de Cercetare,
Dezvoltare si Inovare, si anume CALIST si INFRAS.

Asociatia de Standardizare din Romania, noul organism national de standardizare infiintat in
octombrie 1998, este membru cu drepturi depline al Organizatiei Internationale de Standardizare
(ISO), al Comisiei Internationale pentru Electrotehnica (CEI), al Institutului European de
Standardizare in domeniul Telecomunicatiilor (ETSI) si membru afiliat al Comitetului European
de Standardizare (CEN), si al Comitetului European de Standardizare in Domeniul Electrotehnic
(CENELEC).

ASRO are acorduri de cooperare bilaterala semnate cu un numar de 12 organisme nationale de
standardizare, dintre care 10 europene.

In domeniul standardizarii functioneaza o singura directiva europeana, si anume Directiva
98/34/CE modificata de Directiva 98/48/CE referitoare la sistemul de schimb de informatii in
domeniul standardelor si al reglementarilor tehnice. Directiva nu este preluata in legislatia
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nationala, fiind recunoscuta chiar la nivel european ca una dintre directivele cele mai tehnice si
mai greu de aplicat. Reglementarile europene referitoare la sistemul de schimb de informatii in
domeniul standardelor si al reglementarilor tehnice au fost revizuite in cursul anului 1998. De
aceea se propune ca transpunerea la nivel national sa se faca in semestrul II al anului 2001 de
catre ANSTI, raspunderea aplicarii ei revenind organismului national de standardizare.

Priorităţi pe termen scurt

In anul 2000 este importanta continuarea si in special consolidarea reformei in domeniul
standardizarii prin definitivarea reorganizarii si consolidarea activitatii de standardizare nationala
in vederea crearii cadrului institutional necesar integrarii in structurile europene de standardizare.
Este necesara definitivarea reorganizarii atat a organismului national de standardizare  - ASRO,
care trebuie sa se adapteze functionarii in conditiile economiei de piata, cat si a activitatii de
standardizare nationala in sine.

Pentru realizarea acestui obiectiv este necesara:

- elaborarea si implementarea unei politici si strategii pe termen mediu si lung a organismului
national de standardizare, in vederea eliminarii barierelor tehnice in calea liberei circulatii a
produselor si cresterii competitivitatii acestora;

- consolidarea patrimoniului si a dezvoltarii organismului national de standardizare;

- promovarea culturii calitatii si consolidarea conducerii schimbarii;

- dezvoltarea resurselor umane, formarea si perfectionarea profesionala a specialistilor
organismului national de standardizare;

- dezvoltarea parteneriatului international si participarea la elaborarea standardelor europene si
internationale;

- accelerarea procesului de preluare a standardelor europene in standardizarea romana.

Pentru anul 2000 este prevazuta dotarea ASRO cu echipamentele necesare in vederea trecerii la
sistemul de tiparire "in-house" a standardelor si a celorlalte publicatii ale ASRO. De asemenea,
este prevazuta continuarea dotarii ASRO cu birotica si softurile necesare pentru ca toti expertii
sa-si elaboreze standardele din domeniul lor de activitate pe suport informatic, realizandu-se astfel
cresterea ritmului de preluare a standardelor europene in standardizarea nationala. Toate aceste
dotari se realizeaza cu sustinere din partea Uniunii Europene, prin programe Phare si cofinantare
de la bugetul de stat si vor permite transformarea ASRO intr-un organism eficient, capabil sa se
sustina in cea mai mare parte prin surse proprii ca urmare a dezvoltarii unei oferte adecvate de
servicii si produse pentru agentii economici.

In domeniul armonizarii legislative exista un singur obiectiv pe termen scurt, si anume asigurarea
transparentei sistemului legislativ tehnic national in vederea prevenirii barierelor tehnice in calea
liberei circulatii a produselor.

In acest scop s-a realizat traducerea Directivei 98/34/CE amendata de directiva 98/48/CE. S-a
realizat formarea specifica a unui expert din ASRO pentru transpunerea directivelor mentionate.
In anul 2001 va incepe formarea expertilor ASRO care vor asigura transpunerea si functionarea
acesteia la nivel national.

Pentru anul 2000 este prevazuta dotarea ASRO in vederea organizarii centrului de schimb de
informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, care sa permita aplicarea efectiva a
directivei, cu sustinere din programe Phare.
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De asemenea, tot in anul 2000 va continua consolidarea structurilor de certificare a conformitatii
produselor si serviciilor cu standardele nationale, a sistemelor calitatii si de management de
mediu. Obiectivul mentionat, ca de altfel majoritatea obiectivelor propuse pentru definitivarea
adaptarii sistemului national de standardizare la cel european, se intinde pe durata mai multor ani,
fiind dificila delimitarea stricta a acestora in “obiective pe termen scurt” si “obiective pe termen
mediu”.

Pentru realizarea consolidarii structurilor de certificare la nivelul organismului national de
standardizare, se are in vedere dezvoltarea activitatii de certificare a conformitatii produselor si
serviciilor cu standardele romane si a sistemelor calitatii si a celor de management de mediu de
catre ASRO, care va avea ca finalitate obtinerea acreditarii ca organism de certificare in aceste
domenii.

Pentru anul 2000 este prevazuta obtinerea acreditarii mixte ca organism de certificare a
conformitatii produselor si serviciilor cu standardele nationale, de catre un organism de acreditare
din UE si de catre RENAR, organismul national de acreditare. Acest lucru se va realiza prin
sustinere in cadrul programului PRAQ III si prin eforturi proprii.

In anul 2001 se va obtine acreditarea ca organism de certificare a sistemelor calitatii, prin eforturi
proprii.

Pentru sustinerea cresterii eficientei si a competitivitatii economiei romanesti si protectia
intereselor factorilor economici prin activitatea de standardizare nationala, se propun urmatoarele
masuri:

- organizarea de catre organismul national de standardizare a unui sistem pertinent de servicii
pentru agentii economici care sa faca fata presiunii concurentei specifice Pietei Interne;

- educarea agentilor economici si a factorilor de decizie, in spiritul aplicarii standardelor
voluntare si recunoasterea acestora ca instrument de integrare in Piata Interna a UE;

Priorităţi pe termen mediu

Toate prioritatile, obiectivele si masurile stabilite pe termen scurt vor fi continuate si intr-un
orizont mediu de timp. Acest lucru tine de faptul ca toate procesele avute in vedere sunt fie de
durata, fie presupun schimbari in mentalitatea si cultura tehnica a agentilor economici, schimbari
dificil de realizat si care necesita timp.

In anul 2002 ASRO isi propune sa obtina acreditarea ca organism de certificare a sistemelor de
management de mediu prin eforturi proprii.

Pe termen mediu ASRO isi propune promovarea notiunilor de standardizare si a managementului
calitatii in invatamantul mediu si superior de stat prin formarea atat a cadrelor didactice, cat si a
elevilor si studentilor.

In privinta reformei institutionale in domeniul standardizarii, s-au realizat schimbari majore
tinand de constituirea noului organism de standardizare ASRO si stabilirea statutului si atributiilor
sale, precum si stabilirea statutului de documente voluntare a standardelor nationale. Masurile in
curs de desfasurare tin de reorganizarea administrativa a ASRO, redefinirea atributiilor
personalului, identificarea unor servicii si produse noi oferite de ASRO clientilor sai, ca si
continuarea formarii si perfectionarii expertilor ASRO.

Pentru anul 2000 a fost avuta in vedere asistenta tehnica primita in cadrul programului Phare
PRAQ III.

Toate obiectivele si masurile propuse de ASRO in vederea realizarii Programului National de
Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana pentru domeniul standardizarii se pot realiza numai



63

prin sustinere de la bugetul de stat prin intermediul programelor CALIST si INFRAS, prin efort
financiar propriu si cu sustinere de la Uniunea Europeana prin programele Phare.

3 . 1 . 1 . 2 .  A c r e d i t a r e a  ş i  e v a l u a r e a  c o n f o r m i t ă ţ i i

Situaţia actuală

Guvernul Romaniei a emis in ianuarie 1998 OG nr 38/1998 privind acreditarea si infrastructura
pentru evaluarea conformitatii. Aceasta reglementare normativa a fost astfel intocmita incat sa
asigure alinierea tuturor acestor documente la cerintele UE si in mod specific la cerintele pe care
organizatiile europene de resort le considera obligatorii pentru membrii lor in aceste domenii. In
indeplinirea cerintelor acestei Ordonante, in iunie 1998 Asociatia Retelei Nationale de Acreditare
din Romania (RENAR) s-a constituit ca o organizatie independenta, non-guvernamentala si non-
profit. Concomitent, Guvernul Romaniei a recunoscut functia de utilitate publica a RENAR, iar o
instanta juridica competenta a declarat RENAR entitate legala.

Aceasta orientare a creat un mediu omogen, transparent si credibil tehnic prin intermediul caruia
autoritatile publice, operatorii economici si utilizatorii vor capata incredere si in acelasi timp vor fi
stimulati sa promoveze competenta ca baza pentru dezvoltarea industriala. Acoperind sfere din
domeniul reglementat si nereglementat, acreditarea devine fundamentala pentru autoritatile
publice din Romania, conducand la obtinerea unui nivel corespunzator al increderii in procedurile
de evaluare a conformitatii, in rapoartele de incercare si certificare, si facilitand pe aceasta baza
libera circulatie a produselor.

Intr-un timp extrem de scurt RENAR a reusit sa genereze o autentica schimbare in intreaga
activitate de acreditare. Pe aceasta cale numarul organismelor acreditate a crescut la 140
laboratoare si 15 organisme de certificare, 2 organisme de inspectie, peste 200 de organisme fiind
in proces de acreditare. Totusi, insuficienta resurselor (financiare, informationale, logistice), lipsa
de receptivitate a autoritatilor de reglementare, au determinat rezultate mai slabe in domeniile:

- acreditarii laboratoarelor de metrologie;

- acreditarii organismelor de certificare pentru managementul de mediu;

- construirii unui sistem national eficient pentru certificarea produselor (pentru domenii
reglementate si nereglementate) si inspectie (supraveghere a pietei).

Priorităţi pe termen scurt

Programul National de Aderare are in vedere relativ la acest domeniu o dezvoltare institutionala a
RENAR care sa asigure cresterea corespunzatoare a credibilitatii tuturor componentelor
infrastructurii calitatii implicate in evaluarea si certificarea calitatii produselor la inaltul nivel de
exigenta cerut de reglementarile UE privind libera circulatie a bunurilor.

Prioritatile pe termen scurt sunt orientate spre implementarea PRAQ III, a recomandarilor
Organismului de acreditare (in conformitate cu Masurile succesive pentru Stabilirea Organismului
National de Acreditare).

In acest sens se preconizeaza:

- Formarea personalului si specialistilor implicati in evaluarea pentru acreditare (auditori sefi si
experti auditori);
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- Dezvoltarea unor noi domenii de acreditare: etalonare, inspectie, certificare in IMM-uri,
certificarea sistemelor de management al securitatii informatiei, managementul securitatii
produselor alimentare, sistemele calitatii in sanatate;

- Organizarea cursurilor si atelierelor in domenii ca:

- incertitudinea de masurare;

- trasabilitatea in conditii speciale si alte subiecte conexe;

- Dezvoltarea comparatiilor interlaboratoare;

- Evaluari si acreditari comune cu organismele de acreditare din strainatate, inclusiv schimburi
de experienta;

- Crearea comitetelor sectoriale, in special in domenii reglementate, pentru asigurarea
dezvoltarii si armonizarii procedurilor de acreditare;

- Editarea unui nou manual al calitatii in limba engleza;

- Asigurarea ca organismul de acreditare este pe deplin recunoscut pe plan national si ca nu este
concurat in acest domeniu;

- Stimularea actiunilor pentru obtinerea calitatii de membru EA, IAF, ILAC (Comitete
tehnice), EUROLAB, EURACHEM, etc.;

- Participarea activa a RENAR in sistemul European Accreditation;

- Crearea unei baze nationale de date, privind acreditarea, organismele de certificare si celelalte
aspecte referitoare la evaluarile de conformitate;

- Perfectionarea legislatiei in domeniul acreditarii si evaluarii conformitatii;

- Pregatirea semnarii Acordului de Recunoastere Multilaterala (MRA).

Priorităţi pe termen mediu

Prioritatile pe termen mediu urmaresc implementarea directivelor UE si a reglementarilor privind
evaluarea conformitatii in economia Romaniei, dezvoltand totodata o reala cultura a calitatii si
schimband mentalitatile referitoare la conformitate.

O intelegere clara a nevoii unor relatii constructive cu autoritatile publice (cu functii de
reglementare), ca si cu structurile societatii civile devine o obligatie esentiala.

Obiectivul prioritar in domeniul acreditarii il reprezinta asistenta pentru dezvoltarea economica a
Romaniei si mai ales integrarea in Piata Interna prin intermediul dezvoltarii si valorificarii tuturor
activitatilor realizate de catre Sistemul National de Acreditare (ONA), laboratoarele acreditate
pentru incercari si etalonari si institutiile care compun mecanismul national de certificare si
inspectie.

3 . 1 . 1 . 3 .  M e t r o l o g i a

Situaţia actuală

Activitatea de metrologie legala in Romania este reglementata si se desfasoara in contextul
legislativ stabilit de OG nr. 20/1992, modificata si aprobata prin Legea nr. 11/1994 cu
modificarile ulterioare, OU nr. 18/1999, de Ordinul nr. 89/19.04.1999 al Ministerului Industriei
si Comertului, precum si prin Ordine ale Directorului General al BRML.
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Intreaga activitate de metrologie legala este coordonata de catre Biroul Roman de Metrologie
Legala.

Cadrul institutional existent in domeniu, apt sa implementeze legile si actele normative specifice si
sa supravegheze modul de aplicare si respectare a lor, are urmatoarea structura:

- Directia  de  Reglementare Nationala,  Directia  Economica,  Departamentul Teritoriu;

- 41 Birouri Judetene de Metrologie Legala (BJML) aflate în subordinea Departamentului
Teritoriu;

- Institutul National de Metrologie (INM).

Anual, BRML elaboreaza si publica in Monitorul Oficial "Lista Oficiala a mijloacelor de masurare
supuse obligatoriu controlului metrologic al statului". Mijloacele de masurare incluse in Lista
Oficiala sunt incercate, etalonate si/sau verificate in laboratoare de metrologie autorizate, pe baza
prevederilor Normelor de Metrologie Legala sau a altor reglementari aprobate prin ordin al
directorului general al BRML, in cazul mijloacelor de masurare pentru care nu exista elaborate
inca norme de metrologie legala.

In cadrul procesului de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana, Biroul Roman de Metrologie
Legala are responsabilitatea armonizarii si transpunerii in legislatia romana a prevederilor unui
numar de 25 directive europene (dintre care 21 se refera la domeniul metrologiei legale propriu-
zise, iar 4 se refera la preambalate). Cu excepţia directivelor 80/181/CEE si 90/384/CEE, toate
celelalte directive sunt optionale.

Stadiul actual al armonizarii celor 25 de directive este urmatorul:

- exista un numar de 8 Directive armonizate partial, si anume: Directivele 71/318/CEE,
73/362/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/891/CEE, 77/95/CEE si
90/384/CEE.

Prevederile acestor Directive se regasesc partial in acte romanesti corespondente (Norme de
Metrologie Legala). Consideram ca exista o armonizare partiala intrucat atat la baza elaborarii
Normelor de Metrologie Legala, cat si la baza elaborarii directivelor europene, au stat
Recomandarile OIML (Organizatia Internationala de Metrologie Legala).

- au fost elaborate si se afla in faza de aprobare prin Hotarare de Guvern, instructiunile de
metrologie legala referitoare la preambalate, total armonizate cu prevederile Directivelor
75/106/CEE, 76/211/CEE si 80/232/CEE.

Apreciindu-se ca 8 Directive europene sunt transpuse partial in legislatia romana, Biroul Roman
de Metrologie Legala a inclus in Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea
Europeana, elaborarea Instructiunilor de Metrologie Legala pentru intregul pachet de Directive
cuprins in Listele A de screening (Directivele referitoare la metrologia legala, plus o Directiva
referitoare la preambalate).

Pana in anul 2006, se prevede armonizarea si transpunerea in legislatia nationala a intregului
pachet de 25 directive comunitare in domeniu.

Priorităţi pe termen scurt

Prioritatile pe termen scurt (2000-2001) vizeaza:

- Elaborarea unui sistem legislativ coerent si armonizat cu reglementarile Uniunii Europene;
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Acest obiectiv are in vedere elaborarea actelor normative armonizate cu prevederile Directivelor
80/181/CEE referitoare la unitati de masura si 90/384/CEE referitoare la aparate de cantarit cu
functionare neautomata.

- Informatizarea BRML (la nivel central si teritorial) si realizarea infrastructurii informatice in
domeniul metrologiei;

Acest obiectiv necesita realizarea unei infrastructuri informatice care sa permita interconectarea
tuturor unitatilor din structura BRML, conectarea BRML la INTERNET, realizarea si mentinerea
unui site propriu;

- Intarirea capacitatii de preluare si punere in aplicare a cerintelor tehnice din Directivele
europene;

Acest obiectiv presupune instruirea personalului din laboratoarele de metrologie, a specialistilor
responsabili cu etaloanele primare, a personalului implicat in supravegherea pietei si in
implementarea prevederilor referitoare la preambalate, a personalului implicat in activitati de
marketing si management metrologic. De asemenea, obiectivul impune ca prioritati elaborarea
procedurilor necesare implementarii prevederilor instructiunilor de metrologie legala referitoare la
preambalate si dezvoltarea Sistemului National de Reglementare Metrologica (SNRM) in
Romania, prin crearea si functionarea Comitetelor Tehnice de Metrologie (CTM).

- Asigurarea cerintelor standardelor comunitare in laboratoarele de metrologie.

Acest obiectiv impune crearea cadrului necesar pentru implementarea cerintelor standardului EN
45001 “Criterii generale pentru functionarea laboratoarelor de incercari” si implementarea acestor
cerinte in laboratoarele de metrologie apartinand BRML.

Priorităţi pe termen mediu

Prioritatile pe termen mediu (2002-2003) vizeaza:

- Elaborarea unui sistem legislativ coerent si armonizat cu reglementarile Uniunii Europene;

Acest obiectiv necesita elaborarea actelor normative armonizate cu prevederile directivelor
continute in tabelul de armonizare legislativa anexat.

- Intarirea capacitatii de preluare si punere in aplicare a cerintelor tehnice in directivele
europene;

Acest obiectiv vizeaza intrarea in functiune a Comitetelor Tehnice de Metrologie si exercitarea
deplina a atributiilor acestora:

- elaborarea proiectelor de acte normative şi altor reglementări specifice, urmărind
armonizarea acestora cu practicile şi reglementările UE;

- analiza proiectelor de Standarde Romane sau altor proiecte de standarde transmise
BRML pentru anchetă, urmata de comentarii şi propuneri privind conţinutul acestora;

- analiza proiectelor de recomandări, documentelor şi publicaţiilor BIPM, OIML,
WELMEC, COOMET, EUROMET, urmată de comentarii sau propuneri de vot.

- Asigurarea trasabilitatii la etaloanele nationale si internationale, in vederea punerii in aplicare a
actelor normative armonizate cu Directivele si standardele europene.

Pentru realizarea acestui obiectiv este necesara stabilirea metodelor si procedurilor de asigurare a
trasabilitatii la etaloanele nationale si internationale, participarea specialistilor romani la
intercomparari specifice fiecarui domeniu, efectuate in Uniunea Europeana, achizitionarea de



67

etalone si standuri etalon destinate verificarii mijloacelor de masurare din domenii de importanta
deosebita: nuclear, protectia mediului, medical, telecomunicatii etc.

3 . 1 . 1 . 4 .  P r o d u s e l e  a l i m e n t a r e

Situaţia actuală

Prevederile Directivei 80/777/CE referitoare la exploatarea si comercializarea apelor minerale
naturale, amendata de Directiva 96/70/CE, sunt partial transpuse in HG nr. 1176/1996 privind
aprobarea Normelor tehnice de exploatare, valorificare si comercializare a apelor minerale de
consum alimentar.

In prezent, este in curs de elaborare, cu asistenta PHARE, un proiect de HG privind calitatea  si
comercializarea apelor minerale, prin care vor fi preluate integral prevederile Directivelor
80/777/CE si 96/70/CE.

OG nr. 113/30.08.1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor
reprezinta cadrul legislativ care permite diferitelor autoritati implicate sa transpuna in legislatia
nationala directivele UE din acest domeniu.

Grupele de lucru interministeriale (Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Sanatatii,
Ministerul Industriei si Comertului si Oficiul pentru Protectia Consumatorului) au revizuit tehnic
traducerile Directivelor si Reglementarilor din domeniul standardelor alimentare si le-au comparat
cu reglementarile romanesti.

In cursul anului 2000, va avea loc consultarea cu reprezentantii industriei alimentare in vederea
evaluarii impactului noii legislatii si intocmirii proiectelor de acte normative armonizate cu
prevederile UE in domeniu.

In domeniul controlului calitatii alimentelor, acesta este realizat la nivelul producatorilor prin
organisme proprii si prin organisme de stat.

Este necesara dezvoltarea procedurilor de control prin armonizarea acestora cu cele comunitare,
instruirea personalului si echiparea laboratoarelor.

Priorităţi pe termen scurt

- armonizarea legislativa si institutionala in domeniul produselor alimentare;

- finalizarea si promovarea spre avizare a proiectelor de acte normative privind “Etichetarea
alimentelor” si “Apa potabila”, urmand ca aplicarea acestora sa se faca incepand cu anul 2001;

- pregatirea proiectelor de acte normative a caror implementare va incepe din anul 2002,
privind: aromele, aditivii si adjuvantii alimentari; materiale si articole in contact cu alimentele;
alimente cu destinatie nutritionala speciala; controlul si igiena alimentelor; iradiatia; alimente
modificate genetic; contaminantii; fabricarea si procesarea alimentelor; acidul erucic; cacao si
produse de ciocolata; miere; gemuri de fructe, jeleuri, marmelade si piure de castane; lapte
conservat si deshidratat; cazeine si cazeinati; apa minerala; extracte de cafea si cicoare;

- organizarea unor structuri care sa sprijine intreprinderile din industria alimentara in procesul
acestora de adaptare la noul mediu:

- crearea unui Centru de Informatii pentru Industria Alimentara si a unui Buletin de
informatii pentru Industria Alimentara, in vederea asigurarii informarii operatorilor din
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domeniu asupra progreselor inregistrate in procesul de armonizare legislativa in
domeniu;

- crearea unui Centru de Instruire pentru Industria Alimentara si furnizarea de
consultanta privind implementarea legislatiei armonizate.

Prioritati pe termen mediu

- intarirea administratiei de control al produselor alimentare si promovarea unei cooperari mai
eficiente intre ministerele si agentiile responsabile cu monitorizarea aplicarii cerintelor
legislative in vigoare privind calitatea alimentelor;

- adaptarea procedurilor de control la cerintele UE;

- promovarea sistemelor de control al calitatii din industria alimentara;

- echiparea a 5-6 laboratoare ale autoritatii de control, pentru a fi capabile sa execute proceduri
de testare aliniate la cerintele UE.

3 . 1 . 1 . 5 .  P r o d u s e l e  f a r m a c e u t i c e

3.1.1.5.1. Produsele farmaceutice de uz uman

Situaţia actuală

In cadrul procesului de reforma a sistemului sanitar, sectorul farmaceutic este supus unor
schimbari substantiale.

Aparitia Legii Asigurarilor Sociale de Sanatate (Legea nr. 145/1997), a Legii privind exercitarea
profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania
(Legea nr. 74/1995), a Legii privind exercitarea profesiunii de farmacist, infiintarea, organizarea si
functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania (Legea nr. 81/1997) si implementarea acestora
constituie elemente fundamentale ale dezvoltarii sectorului sanitar.

Un impuls hotarator a fost imprimat domeniului prin OG nr. 125/1998 prin care s-a infiintat
Agentia Nationala a Medicamentului, structura similara Agentiei Europene pentru Evaluarea
Produselor Medicamentoase. Agentia va coordona diversele aspecte legate de autorizarea
productiei, distributie, asigurarea calitatii, sigurantei si eficacitatii produselor medicamentoase. In
jurul acestei institutii se va concentra reorganizarea intregului sistem de control al
medicamentelor, realizandu-se astfel armonizarea completa in acest domeniu. Agentia Nationala a
Medicamentului este autoritatea competenta care va autoriza punerea pe piata a produselor
medicamentoase de uz uman si va controla respectarea normelor de buna practica de fabricatie,
de laborator si in desfasurarea studiilor clinice (farmacologie clinica), precum si aspecte legate de
utilizarea produselor medicamentoase de uz uman.

Pentru armonizarea reglementarilor vizand calitatea, eficienta si securitatea produselor
medicamentoase a fost elaborata si adoptata OU nr. 152/14.10.1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman, ordonanta care transpune urmatoarele directive comunitare:
Directivele Consiliului 65/65/CEE; 75/319/CEE; 75/318/CEE; 92/25/CEE; 92/27/CEE;
92/28/CEE; 89/343/CEE; 92/73/CEE; 78/25/CEE.

Masurile de dezvoltare din domeniul farmacologiei clinice se refera la intarirea legaturilor dintre
farmacologie si activitatea clinica, in vederea imbunatatirii calitatii testelor si a cercetarilor in
domeniul medicamentelor, pentru determinarea efectelor acestora, inainte de omologare si
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distributia pe piata. Aceste masuri vor determina cresterea capacitatii de indeplinire a cerintelor
din directivele corespunzatoare.

Activitatea Agentiei Nationale a Medicamentului indeosebi in domeniul farmacologiei clinice
determina o crestere a calitatii, eficacitatii si securitatii medicamentelor pregatind cadrul necesar si
conditiile obligatorii pentru producatorii autohtoni ce vor avea in vedere exportul de produse
medicamentoase.

Politica de preturi, componenta de baza a politicii medicamentului, va necesita elaborarea unui
document angajament sub conducerea Ministerului Sanatatii. Acesta trebuie sa cuprinda strategiile
asupra carora au cazut de acord toti partenerii, respectiv sectorul de stat si particular, producatori
distribuitori, importatori, consumatori.

Priorităţi pe termen scurt şi mediu

Obiectivul prioritar pe termen scurt si mediu il constituie alinierea legislatiei romanesti la
prevederile comunitare in domeniu, precum si crearea si dezvoltarea unor structuri institutionale
eficiente pentru aplicarea acestei legislatii, in vederea imbunatatirii asistentei medicale acordata
populatiei.

Institutiile responsabile pentru realizarea acestui obiectiv sunt:

- Ministerul Sanatatii;

- Colegiul Farmacistilor din Romania;

- Colegiul Medicilor din Romania.

Masurile prevazute, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu, pentru indeplinirea obiectivului
mentionat sunt:

- consolidarea si dezvoltarea unei autoritati nationale independente in domeniul controlului
medicamentelor (Agentia Nationala a Medicamentului);

- reorganizarea sistemului de control al produselor farmaceutice, biologice, de uz uman;

- dezvoltarea domeniului farmacologiei clinice.

3.1.1.5.2. Produsele farmaceutice de uz veterinar

Situatia actuala

Agentia Nationala Sanitara Veterinara a adoptat o serie de norme sanitar veterinare armonizate cu
Directivele Consiliului 81/851/CEE, 81/852/CEE, 90/237/CEE, 92/117/CEE, 90/22/CEE,
96/23/CEE privind procedura de avizare, testare, inregistrare si punere pe piata a
medicamentelor, produselor biologice si altor produse de uz veterinar.

Au fost transpuse partial in legislatia nationala cerintele europene in ceea ce priveste controlul de
laborator si testarea in teren a medicamentelor de uz veterinar, si obligatia producatorilor de a
respecta conditiile de GMP (Good Manufacturing Practice).

Institutia abilitata pentru controlul de stat al produselor de uz veterinar este Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar. Conform cerintelor UE,
Institutul trebuie sa indeplineasca conditiile de acreditare in domeniu.
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Prioritati pe termen scurt

- intarirea capacitatii administrative si institutionale de control de stat al produselor
farmaceutice;

- continuarea armonizarii legislatiei comunitare in domeniul produselor farmaceutice de uz
veterinar pentru punerea lor pe piata.

Prioritati pe termen mediu

- documentarea si instruirea personalului privind avizarea, testarea si inregistrarea produselor
de uz veterinar, punerea lor pe piata si in domeniul controlului;

- extinderea, dotarea si modernizarea Institutului de control pentru produse biologice si
medicamente de uz veterinar, in vederea indeplinirii conditiilor de acreditare.

3 . 1 . 1 . 6 .  P r o d u s e l e  i n d u s t r i a l e

Situaţia actuală

In domeniul liberei circulatii a produselor, acquis-ul comunitar a fost adoptat cu prioritate in
domeniile reglementate conform Vechii Abordari (old approach), pentru acquis-ul aferent Abordarii
Noi si Globale (new and global approach) adoptarea acestuia necesitand eforturi majore atat in ceea
ce priveste asimilarea legislatiei, cat si infiintarea infrastructurilor necesare de aplicare. In acest
context, MIC a acordat o deosebita importanta aspectelor privind dezvoltarea infrastructurii
calitatii in Romania, in prezent fiind coordonatorul a 2 proiecte PHARE care sustin cresterea
capabilitatii tehnice a organismelor de evaluare a conformitatii de a raspunde cerintelor formulate
in reglementarile nationale armonizate.

Prin proiectul de twinning PHARE 1999 "Dezvoltarea Infrastructurii Calitatii in Romania si
Integrarea Romaniei in Piata Interna", expertii MIC vor primi asistenta tehnica pentru elaborarea
si implementarea directivelor New Approach, cu accent pe aspecte privind evaluarea
conformitatii, certificarea de produs/sistem si supravegherea pietei.

Prin proiectul PHARE 2000 privind "Dezvoltarea sistemului infrastructurii calitatii in Romania",
se are in vedere finantarea organismelor de certificare si inspectie, precum si a laboratoarelor de
incercari, in scopul aplicarii prevederilor directivelor armonizate in legislatia nationala.

In privinta directivelor a caror transpunere presupune crearea unor organisme de aplicare a
legislatiei, MIC a tinut seama de existenta unor institutii romanesti specializate, a caror structura si
activitate pot fi adaptate cerintelor reglementarilor armonizate.

In domeniul echipamentelor electrice, prevederile directivelor 73/23/CEE referitoare la
echipamente electrice de joasa tensiune si 89/336/CEE referitoare la compatibilitatea
electromagnetica, cu amendamentele ulterioare (conform directivelor 93/68/CEE si
92/31/CEE) sunt preluate in proiectul de HG privind securitatea echipamentelor de joasa
tensiune, respectiv proiectul de HG privind securitatea aparatelor din punct de vedere al
compatibilitatii electromagnetice. Ambele proiecte sunt in curs de avizare interna. Termenul
estimat pentru transpunerea in legislatia nationala a celor doua directive este semestrul I 2001.

Directiva 88/378/CEE referitoare la jucarii este transpusa prin HG nr. 710/1999. Pana in
prezent este singura directiva din domeniul New Approach ale carei prevederi au fost transpuse
in legislatia nationala de catre MIC, prin actul normativ mai sus mentionat fiind reglementat
modul de introducere a jucariilor pe piata romaneasca, in sensul ca este permisa comercializarea
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acestora numai cu respectarea cerintelor esentiale de securitate, atestata prin aplicarea marcajului
CS, similarul marcajului CE. In aplicarea acestei Hotarari a Guvernului a fost elaborat Ordinul
ministrului industriei si comertului nr. 54/4.02.2000 pentru aprobarea listei standardelor romane
care adopta standarde europene armonizate pentru domeniul securitatii jucariilor.

O parte dintre directivele din acquis-ul in domeniul mediului (subdomeniul calitatea aerului), si
anume acelea care privesc calitatea combustibililor lichizi si emisiile de compusi organici volatili
rezultati din utilizarea solventilor in activitati industriale si cele provenite din stocarea si distributia
benzinei (Directiva 93/12/CEE amendata de Directiva 99/32/CE privind continutul de sulf din
anumiti combustibili lichizi, Directiva 94/63/CE cu privire la controlul emisiilor de compusi
organici volatili – COV - rezultati din depozitarea benzinei si distributia acesteia de la terminale la
statiile de benzina, Directiva 98/70/CE cu privire la calitatea benzinelor si motorinelor, Directiva
99/13/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili care provin din utilizarea
solventilor organici in anumite activitati si instalatii), vor fi transpuse in legislatia romana de catre
Ministerul Industriei si Comertului.

In domeniul textile-pielarie, prevederile directivelor 96/74/CE si 97/37/CE privind denumirea
textilelor sunt preluate partial de HG nr. 785/1996, care aproba Normele metodologice privind
marcarea si etichetarea produselor textile destinate populatiei. In vederea transpunerii integrale a
prevederilor directivelor mai sus mentionate, se impune modificarea HG nr. 785/1996.

Prevederile Directivei 94/11/CE, privind etichetarea incaltamintei sunt preluate in legislatia
romana prin HG nr. 261/1998 care aproba Normele metodologice privind etichetarea
incaltamintei destinate populatiei.

Directivele 96/73/CE si 73/44/CEE privind analiza cantitativa a amestecurilor binare si ternare
de fibre textile nu sunt preluate in legislatia nationala, dar metodele de analiza a fibrelor textile
prevazute in directive sunt acoperite integral de standarde nationale. Este in curs de elaborare un
proiect de Hotarare de Guvern prin care vor fi preluate prevederile ambelor directive.

In domeniul industriei lemnului, acquis-ul in domeniu consta intr-o directiva old approach privind
clasificarea lemnului in stare bruta (Directiva 68/89/CEE).

Pentru armonizarea legislatiei nationale cu Directiva 68/89/CEE, s-a elaborat un proiect de
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Criteriilor de Clasificare a lemnului in stare bruta, care se
afla in circuit interministerial in vederea avizarii.

In domeniul sticlei, acquis-ul consta intr-o directiva old approach privind sticla cristal (Directiva
69/493/CEE).

Pentru armonizarea legislatiei nationale cu Directiva 69/493/CEE, s-a elaborat un proiect de
Hotarare de Guvern pentru caracterizarea, clasificarea si marcarea sticlei cristal in vederea
comercializarii acesteia, aflat in circuit interministerial in vederea avizarii.

In sectorul cazanelor, recipientelor sub presiune, instalatiilor de ridicat, directivele comunitare au
corespondent in reglementarile nationale emise de Inspectia pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), sub forma prescriptiilor tehnice.
ISCIR este in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului si in prezent are 68 prescriptii
tehnice in vigoare. ISCIR este membru al Comisiei Europene a Organismelor de Control
(CEOC) din 1998 si are conventii de recunoastere reciproca cu organisme similare, cum sunt:
TUV-Germania, GAPAVE, Bureau Veritas, etc. In prezent, ISCIR a inceput procedura de
acreditare ca organism de inspectie de catre organismul national de acreditare RENAR, urmind ca
aceasta sa se finalizeze in cursul anului 2001.

Domeniul substantelor chimice este reglementat de directive apartinand old approach, acestea
vizand substantele si preparatele periculoase, detergentii, ingrasamintele, precursorii de droguri si
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buna practica de laborator pentru produse chimice si de directiva privind explozivii de uz civil
apartinand new approach.

In acest context, ca prima etapa, a fost elaborat un proiect de OU privind clasificarea, etichetarea
si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, care urmareste armonizarea cu
unele din prevederile Directivelor 67/548/CEE (pana la al 8-lea amendament), 88/379/CEE
(pana la al 3-lea amendament), 93/67/CEE (principiile pentru evaluarea riscului pentru om si
mediu) si Reglementarii Comisiei nr. 1488/1993 (principiile pentru evaluarea riscului la
substantele chimice existente).

Proiectul de ordonanta este inaintat spre aprobare la guvern si urmeaza sa intre in vigoare in
cursul anului 2000.

Celelalte prevederi ale directivelor vor fi preluate in legislatia romana incepand cu 2001.

Este in curs de elaborare un proiect de hotarare de guvern privind ingrasamintele, care va
transpune prevederile Directivelor 76/116/CEE privind ingrasamintele si 80/876/CEE privind
ingrasamintele pe baza de nitrat de amoniu cu continut ridicat de azot.

Prevederile Directivelor 87/118/CEE si 88/320/CEE privind buna practica de laborator vor fi
preluate in legislatia romana printr-o hotarare de guvern al carei proiect este in curs de elaborare.

Prevederile Recomandarii 89/542/CEE referitoare la etichetarea detergentilor si a produselor de
spalat au fost preluate prin HG nr. 745/1999, publicata in MO nr. 453/17.09.1999.

Prevederile Directivelor 73/404/CEE si 86/94/CEE au fost transpuse in proiectul de HG
privind nivelul minim al biodegradabilitatii surfactantilor continuti in detergenti, care se afla in
circuit ministerial pentru avizare. Metodele de testare a gradului de biodegradabilitate a
detergentilor vor fi preluate in cursul anului 2000 prin Ordin comun MIC-MAPPM.

In domeniul produselor cosmetice, acquis-ul comunitar consta in Directiva 76/768/CEE, ale
carei principale prevederi au fost transpuse in proiectul de Lege privind produsele cosmetice,
depus la Parlament in anul 1999 spre aprobare.

Dupa aprobarea actului normativ de catre Parlament, celelalte prevederi ale Directivei
76/768/CEE, privind adaptarea la progresul tehnic si verificarea compozitiei produselor
cosmetice, vor fi preluate prin Ordine ale ministrului industriei si comertului.

In domeniul autovehiculelor, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 251/17.05.99 pentru
aprobarea Reglementarilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele
rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania, se transpun in
legislatia romana prevederile directivelor din domeniu.

In ceea ce priveste ambarcatiunile de agrement, Directiva, Ministerul Transporturilor - prin
Registrul Naval Roman - a elaborat un Ordin al ministrului transporturilor pentru transpunerea
prevederilor directivei 94/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului, ordin care va fi
transmis pentru avizare, astfel incat acesta sa fie publicat in Monitorul Oficial in primul semestru
al anului 2000.

Priorităţi pe termen scurt

In perioada 2000-2001, obiectivele prioritare sunt:

- elaborarea unei HG privind calitatea benzinelor si motorinelor;

Elaborarea reglementarilor de mai sus este precedata de evaluarea si analiza costurilor necesare
pentru implementare si conformare, costuri ce revin producatorilor.
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- elaborarea unei HG pentru preluarea Directivelor 76/116/CEE privind ingrasamintele
chimice si 80/876/CEE privind continutul de azot din ingrasamintele cu azotat de amoniu;

Directivele 87/18/CEE si 88/320/CEE privind buna practica de laborator vor fi armonizate
prin doua Hotarari de Guvern ale caror proiecte sunt in curs de elaborare.

- elaborarea unei HG privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformitatii si
regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS, care simbolizeaza
conformitatea cu cerintele de securitate prin care se vor prelua prevederile Deciziei
Consiliului 93/465/CEE.

Aceasta reglementare urmeaza sa sustina implementarea unor directive din Noua Abordare,
atunci cand acestea vor fi transpuse in legislatia nationala.

- transpunerea prin HG a prevederilor Directivelor 96/73/CE si 73/44/CEE privind analiza
cantitativa a amestecurilor binare, respectiv ternare de fibre textile;

- modificarea si completarea HG nr. 785/1996 care aproba Normele metodologice privind
marcarea si etichetarea produselor textile destinate populatiei, pentru preluarea integrala a
prevederilor Directivelor 96/74/CE si 97/37/CE privind denumirea textilelor;

- aprobarea HG pentru aprobarea Criteriilor de Clasificare a lemnului in stare bruta;

- aprobarea HG pentru caracterizarea, clasificarea si marcarea sticlei cristal in vederea
comercializarii acesteia.

In vederea indeplinirii acestor obiective prioritare, se va avea in vedere armonizarea standardelor
romane cu cele europene.

- transpunerea prevederilor urmatoarelor Directive din Noua Abordare sub forma unor
Hotariri de Guvern:

- Directiva 87/404/CEE Vase simple sub presiune

- Directiva 90/396/CEE Aparate consumatoare de combustibili gazosi

Aceste proiecte de HG se afla in proces de avizare interna in cadrul Ministerului Industriei si
Comertului.

- adoptarea prin Ordin al ministrului industriei si comertului a prevederilor urmatoarelor
directive din Vechea Abordare:

- Directiva 73/361/CEE certificarea si marcarea cablurilor, lanturilor si carligelor

- Directiva 76/767/CEE prevederi comune pentru vase sub presiune si metode de
inspectie

- Directiva 84/525/CEE, Directiva 84/526/CEE, Directiva 84/527/CEE cilindri
pentru gaz.

- elaborarea unei HG privind buna practica de laborator;

- elaborarea unei HG privind ingrasamintele chimice;

- aprobarea HG privind nivelul minim de biodegradabilitate al agentilor activi de suprafata
continuti in detergenti;

- elaborarea Ordinului comun al ministrilor MIC-MAPPM privind preluarea progresului tehnic
in domeniul detergentilor;

- elaborarea unei HG privind normele metodologice de aplicare a legii produselor cosmetice;
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- elaborarea Ordinelor comune ale ministrilor MIC-MS privind preluarea progreselor tehnice in
domeniul produselor cosmetice.

Priorităţi pe termen mediu

Pentru perioada 2002-2003, obiectivele prioritare sunt:

- elaborarea legislatiei privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor
chimice periculoase;

- elaborarea unei Ordin al ministrului industriei si comertului privind limitarea emisiilor de
COV care provin de la utilizarea solventilor organici in anumite activitati si instalatii;

Elaborarea reglementarii de mai sus va fi precedata de evaluarea si analiza costurilor necesare
pentru implementare si conformare, costuri ce revin in sarcina producatorilor.

- elaborarea legislatiei armoni

- elaborarea unor HG pentru preluarea prevederilor urmatoarelor Directive New Approach:

- Directiva 95/16/CE Ascensoare

- Directiva 97/23/CE Echipamente sub presiune

O componenta importanta pentru intarirea capacitatii institutionale este separarea functiilor de
certificare si supraveghere a pietei pentru produsele acoperite de aceste directive.

- elaborarea proiectului de lege privind restrictiile de punere pe piata si utilizare a unor
substante si preparate chimice periculoase pentru preluarea Directivei 76/769/CEE privind
limitarile;

- elaborarea proiectului de lege pentru notificarea substantelor noi si evaluarea riscului pentru
om si mediu.

3 . 1 . 1 . 7 .  A c h i z i ţ i i l e  p u b l i c e

In conformitate cu prevederile Parteneriatului pentru Aderare UE-Romania, unul dintre
principalele obiective in ceea ce priveste piata interna fara frontiere este armonizarea legislatiei
nationale cu legislatia comunitara in domeniul achizitiilor publice.

Situaţia actuală

In anul 1999, Ministerul Finantelor a definitivat proiectul unei noi legi a achizitiilor publice. Acest
proiect a fost adoptat prin OG nr. 118/1999, care a fost publicata in MO nr. 431/31.08.1999 si
care urmeaza sa fie aplicata incepand cu 1.07.2000.

OG nr. 118/1999 privind achizitiile publice tine seama de:

- conditiile economice specifice Romaniei, aflata in perioada de tranzitie la economia de piata;

- eliminarea deficientelor constatate in aplicarea actualei legislatii din domeniul achizitiilor
publice.

Adoptarea acestei ordonante asigura: imbunatatirea sistemului de alocare a resurselor publice,
accelerarea reformei administratiei publice si cresterea eficientei utilizarii resurselor publice prin
imbunatatirea accesului sectorului privat la resursele publice in conditii de concurenta si
transparenta, precum si definirea statutului functionarului public; participarea in conditii de
concurenta, transparenta, tratament egal si confidentialitate a oricarui potential contractor;
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accesarea sumelor nerambursabile de care Romania poate beneficia prin noile instrumente
financiare ale Uniunii Europene destinate tarilor asociate (ISPA si SAPARD).

Ordonanta transpune prevederile urmatoarelor Directive Europene:

- Directiva Consiliului 93/36/CEE, care vizeaza coordonarea procedurilor pentru atribuirea
contractelor de furnizare de produse;

- Directiva Consiliului 92/50/CEE, care vizeaza coordonarea procedurilor pentru atribuirea
contractelor de servicii;

- Directiva Consiliului 93/37/CEE, care vizeaza coordonarea procedurilor pentru atribuirea
contractelor de lucrari;

- Directiva Consiliului 93/38/CEE, care vizeaza coordonarea procedurilor pentru atribuirea
contractelor de achizitie publica de catre entitatile care opereaza in sectoarele apa, energie,
transport si telecomunicatii;

- Directiva 97/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului, care amendeaza Directivele
92/50/CEE, 93/36/CEE si 93/37/CEE;

- Directiva 98/4/CE a Parlamentului European si a Consiliului, care amendeaza Directiva
93/38/CEE;

- Directiva Consiliului 89/665/CEE, care coordoneaza prevederile administrative si legale
referitoare la aplicarea procedurilor de recurs cu privire la atribuirea contractelor de furnizare
si de lucrari;

- Directiva Consiliului 92/13/CEE, care coordoneaza prevederile administrative si legale
referitoare la aplicarea regulilor Comunitatii pentru procedurile de achizitie aplicate de catre
entitatile care opereaza in sectoarele apa, energie, transport si telecomunicatii.

Principalele prevederi ale Ordonantei sunt urmatoarele:

a) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt: libera concurenta,
eficienta utilizarii banilor, transparenta, tratamentul egal si confidentialitatea;

b) Domeniul de aplicare vizeaza atribuirea contractelor de achizitie publica, atat de catre
autoritatile publice ale administratiei centrale si locale sau de catre alte institutii de drept public,
cat si de catre entitatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitate
publica (apa, energie, transport, telecomunicatii);

c) Procedurile aplicate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, regulile de estimare a
valorii acestor contracte, regulile de participare si criteriile de selectie a ofertantilor, precum si
criteriile de atribuire a contractelor de achizitie publica sunt similare cu cele prevazute in legislatia
europeana;

d) In ceea ce priveste corespondenta cu clasificarile statistice oficiale, ordonanta prevede
asigurarea corespondentei produselor, lucrarilor si serviciilor a caror dobandire face obiectul
contractelor de achizitie publica cu clasificarile statistice oficiale din Romania, clasificari care sunt
armonizate cu nomenclatoarele Uniunii Europene;

e) Ordonanta cuprinde prevederi referitoare la preferinta interna. Motivul introducerii acestor
prevederi il reprezinta situatia reala a economiei romanesti care, deocamdata, nu este capabila de a
face fata presiunii concurentiale care s-ar exercita in cazul unei totale si bruste deschideri a pietei.
Preferinta interna urmeaza sa fie eliminata din legislatia nationala cel tarziu pana la data de
31.01.2005.
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Priorităţi pe termen scurt

a) Elaborarea legislatiei secundare

Sunt in curs de elaborare proiectele hotararilor de guvern necesare pentru aplicarea OG nr.
118/1999 privind achizitiile publice, hotarari care vor intra in vigoare pana la data de 1.07.2000.
Aceste proiecte de hotarari vizeaza:

- intocmirea listei autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile ordonantei
privind achizitiile publice;

- asigurarea corespondentei cu clasificarile statistice oficiale, armonizate cu clasificarile
internationale, ale produselor, lucrarilor si serviciilor a caror dobandire face obiect al
contractului de achizitie publica;

- stabilirea regulilor de estimare a contractelor de achizitie publica;

- elaborarea metodologiei de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie
publica;

- precizari cu privire la regulile de transparenta si publicitate, la continutul, modul de intocmire
a anunturilor si perioada in care RA Monitorul Oficial are obligatia sa publice aceste anunturi;

- stabilirea modului de intocmire a dosarului de achizitie publica, precum si a raportarilor pe
care autoritatile contractante au obligatia de a le transmite Ministerului Finantelor, in vederea
monitorizarii;

- stabilirea regulilor de acordare a preferintei interne.

Se va elabora si implementa o strategie de eliminare treptata a prevederilor referitoare la
preferinta interna, astfel incat Romania sa-si respecte obligatiile asumate pe plan international.

b) Dezvoltarea capacitatii administrative a Ministerului Finantelor

Se va definitiva actiunea de recrutare si selectie si va incepe programul de instruire a personalui
propriu. Programul se realizeaza cu sprijin din PHARE 1999 in cadrul proiectului “Training and
monitoring for public procurement”.

In anul 2000 este preconizata continuarea programul de instruire “Training of the trainers”,
organizat cu sprijinul OECD/SIGMA (PHARE) si inceput in prima jumatate a anului 1999.

c) Proiectarea si implementarea unui sistem de monitorizare a achizitiilor publice

Pana la 1.06.2000 va fi realizata, in cadrul Directiei Reglementarea si monitorizarea achizitiilor
publice din Ministerul Finantelor, structura minimala a unei baze de date care sa permita
preluarea informatiilor relevante pentru monitorizarea contractelor de achizitie publica ce vor fi
atribuite in cursul anului 2000 si care sa asigure, totodata, sustinerea si fundamentarea deciziilor
de management bugetar.

Cu sprijin PHARE 1999 se va realiza proiectarea unui sistem de monitorizare completa si
operativa care sa asigure compatibilitatea cu sistemul EU-SIMAP.

d) Elaborarea si implementarea unui program de informare a utilizatorilor finali si a publicului

Cu sprijin PHARE 1999 se vor pregati si difuza instrumente de instruire si materiale de referinta
in scopul realizarii informarii utilizatorilor finali si a publicului, in mod special a celor din
categoria intreprinderilor mici si mijlocii.

Incepand cu anul 2000, cu sprijin din programul PHARE 1999, Ministerul Finantelor beneficiaza
de finantarea proiectului “Institution Building for the Ministry of Finance”. Una dintre
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componentele acestui proiect este “Training and monitoring system for public procurement”, al
carei buget este de 400.000 EURO. La finalul derularii acestui proiect sunt asteptate urmatoarele
pe rezultate:

- elaborarea unui program national de instruire ce va fi pus in practica atat prin organizarea de
seminarii, cat si prin punerea la dispozitia celor interesati a materialului didactic sub forma de
CD-ROM; se va realiza, totodata, un sistem de atestare a instructorilor care au urmat si
absolvit cursurile de instruire;

- realizarea unei pagini de INTERNET prin care sa se prezinte utilizatorilor finali legislatia in
domeniul achizitiilor publice, precum si orice alte informatii utile pentru aplicarea acesteia.

Priorităţi pe termen mediu

a) Instruirea personalului de specialitate al altor autoritati contractante, precum si a altor entitati
sau grupuri implicate, inclusiv ofertanti

Se urmareste asigurarea capacitatii personalului de specialitate al autoritatilor contractante de a
duce la bun sfarsit procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, de a elabora
documentatia achizitiei si anunturile informative, de a evalua ofertele si de a conduce indeplinirea
contractului; de asemenea, se urmareste imbunatatirea reactiei prin care sectorul privat raspunde
la actiunile administratiei publice.

b) Fundamentarea si elaborarea unui proiect pentru introducerea in Romania a sistemului de
achizitionare “pe cale electronica”

Incepand cu anul 2001, cu sprijin PHARE 2000, se preconizeaza derularea unui proiect cu titlul
“Improving of the competitive, transparent working procedures for awarding the public
procurement contract”, care va avea un buget estimat la 2 MEURO. La finalul derularii acestui
proiect sunt asteptate urmatoarele rezultate:

- instruirea in domeniul achizitiilor publice, in cadrul unui program national, a unui numar de
aprox. 25.000 de specialisti;

- realizarea unui sistem al achizitiilor publice care sa asigure economisirea, eficienta si
contabilizarea cheltuielilor publice, precum si respectarea principiilor transparentei, liberei
concurente si tratamentului egal in aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de
achizitie publica;

- realizarea unui studiu de fezabilitate avand ca tema implementarea unui sistem de
achizitionare “pe cale electronica”(prin INTERNET), in scopul imbunatatirii activitatii de
achizitionare a autoritatilor contractante.

3.1.2. Libera circulaţie a persoanelor

Constitutia garanteaza dreptul la libera circulatie, fiecarui cetatean asigurindu-i-se dreptul de a
emigra si de a reveni in tara. Normele care reglementeaza trecerea frontierei de stat si controlul la
frontiera sunt stipulate in Decretul-Lege nr. 10/1990 privind regimul pasapoartelor si al
calatoriilor in strainatate, Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat si OG nr. 65/1997 privind
regimul pasapoartelor din Romania, aprobata prin Legea nr. 216/1998.

Prevederile celor trei legi sunt compatibile cu normele ce se regasesc in legislatia in materie a
statelor membre ale Uniunii Europene. Totodata, cele trei legi sunt in deplin acord cu prevederile
acordurilor si conventiilor la care Romania este parte. Astfel, Legea nr. 56/1992 privind regimul
frontierei de stat a fost modificata prin OU nr. 80/1999, stabilindu-se ca vizele de intrare in
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Romania sa fie acordate numai de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare romanesti din
strainatate, iar la punctele de frontiera doar in cazuri exceptionale.

Cetatenii Statelor Membre ale UE, NATO, ai Australiei, Elvetiei, Statului Israel si Japoniei sunt
exceptati de la aceasta masura. Sunt create conditiile pentru desfiintarea tuturor categoriilor de
vize la intrarea in Romania in ce priveste tarile membre ale Consiliului Europei. Romania a
renuntat unilateral la vizele de serviciu si diplomatice cu majoritatea tarilor UE.

In schimb, Romania a fost supusa unei discriminari in raport cu celelalte state central si est-
europene candidate la aderare, ea fiind inscrisa pe “lista neagra” a Uniunii Europene. Aceasta
situatie a constituit si constituie in continuare un handicap in procesul integrarii Romaniei in UE.
Oamenii de afaceri romani, si cu atat mai mult simplii cetateni, continua sa intampine mari
dificultati in obtinerea vizelor pentru statele membre. Incepand cu data de 26 ianuarie 2000,
Comisia Europeana a propus scoaterea Romaniei de pe lista tarilor ai caror cetateni au nevoie de
vize pentru intrarea pe teritoriul Statelor Membre ale Uniunii Europene. Aceasta masura este
consecinta intaririi controlului la frontiera in vederea combaterii migratiei ilegale, pentru a face
posibila participarea deplina la Sistemul de Informatii Schengen si continuarea alinierii progresive
la legislatia si practica UE in materie de vize.

In ceea ce priveste dreptul de sedere, cetatenii straini care sunt asociati la societatile comerciale
ce-si desfasoara activitatea in Romania beneficiaza de dreptul de sedere temporara pe o perioada
de la 6 luni pana la un an, care poate fi prelungita. O alta categorie sunt functionarii unor firme
care si-au deschis reprezentante in Romania. Acestia, cat si membrii de familie, beneficiaza de
dreptul de sedere pe perioada cat reprezentanta are drept de functionare. In plus, potrivit HG nr.
27/1997, beneficiarii unui permis de munca se bucura de drept de rezidenta.

Acordul de Asociere prevede aplicarea unui tratament nediscriminatoriu pentru lucratorii angajati
legal (precum si pentru familiile lor). Acordul prevede, de asemenea, posibilitatea cumularii sau
transferului drepturilor de asigurare sociala si incurajeaza statele membre sa incheie acorduri
bilaterale cu Romania privind accesul pe pietele muncii. In timpul celei de-a doua etape a
perioadei de tranzitie, Consiliul de Asociere va examina si alte modalitati de a imbunatati libera
circulatie a fortei de munca.

3 . 1 . 2 . 1 .  L i b e r a  c i r c u l a ţ i e  a  l u c r ă t o r i l o r

Situaţia actuală

Dupa anul 1989, in contextul unei legislatii mai permisive, foarte multi lucratori romani au
inceput sa munceasca in strainatate. De asemenea, Romania a devenit tara importatoare de forta
de munca, dar intr-o mai mica masura.

In consecinta, s-a pus problema completarii legislatiei interne in materie de circulatie a fortei de
munca. Atat Constitutia, cat si principalele reglementari ulterioare au consfiintit liberalizarea
circulatiei persoanelor si au reglementat accesul fortei de munca straine, plecand de la principiul
egalitatii de tratament.

Transpunerea dreptului comunitar in materie de libera circulatie a lucratorilor nu ridica probleme
deosebite pentru Romania, gratie politicii sale recente in materie de migratie. Aceasta vizeaza
alinierea la standardele europene, dar si controlul migratiei determinate de pozitia geografica a
tarii.

Constitutia Romaniei garanteaza dreptul la libera circulatie, fiecare cetatean roman avand dreptul
de a emigra si de a reveni in tara.



79

In ceea ce priveste intrarea, sederea si iesirea strainilor (inclusiv a lucratorilor migranti si
membrilor lor de familie), reglementarile sunt elaborate de Ministerul de Interne, iar in ceea ce
priveste accesul si exercitiul drepturilor legate de munca si de securitatea sociala, de catre
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Circulatia persoanelor in general, si a lucratorilor migranti in special, este reglementata de
legislatia interna si acordurile internationale incheiate de Romania, acorduri care pot completa sau
favoriza regimul acestora.

In ceea ce priveste accesul la piata fortei de munca interna si externa, competenta apartine
MMPS, care prin normele si masurile adoptate vizeaza:

- alinierea legislatiei romane la standardele europene, in special cele ale Uniunii Europene;

- completarea prin clauze mai favorabile si enuntarea principiului egalitatii de tratament in
domeniul conditiilor de munca, salarizare si securitate sociala in textul acordurilor bilaterale.

In planul armonizarii legislative si al adoptarii acquis-ului in domeniul imigrarii, se urmareste in
mod deosebit alinierea la prevederile conventiilor internationale si demararea procedurilor pentru
semnarea Conventiei Europene de stabilire si a Conventiei Europene referitoare la statutul juridic
al muncitorului migrant. Prin Legea nr. 74/1999 s-a ratificat Carta Sociala Europeana revizuita,
adoptata la Strasbourg la 03.05.1996. Sunt in curs de derulare formalitatile pentru semnarea celor
doua conventii.

Liberul acces si exercitarea unei activitati lucrative, salariale sau nesalariale, in Romania
Legislatia romana in materie nu prevede un regim special de intrare si sedere pentru lucratorii
imigranti si membrii lor de familie, comparativ cu celelalate categorii de straini.

Astfel, spre deosebire de dreptul comunitar, legea romana nu conditioneaza eliberarea, reinnoirea
sau prelungirea permisului (dreptului) de sedere de existenta/prelungirea unui permis (drept) de
munca. Permisul de munca este obtinut ulterior dreptului de sedere, iar detinerea unui permis de
munca nu conduce la scutirea de obligatia de a detine un permis de sedere.

In domeniul accesului si dreptului la munca al lucratorilor straini, nu exista restrictii.

In ceea ce priveste dreptul de sedere, unele categorii de persoane pot beneficia de un tratament
mai favorabil, in virtutea activitatii desfasurate de acestea:

- cetatenii straini asociati la societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in Romania au
dreptul de sedere temporara intre 6 luni si un an, cu posibilitatea de prelungire;

- functionarii societatilor cu regim de reprezentante ale unor companii straine in Romania au
un drept de sedere pe durata dreptului de functionare al reprezentantei.

Cetatenii straini care vin in Romania ca investitori sau care sunt in posesia unui permis de munca
pot solicita stabilirea domiciliului in Romania.

Salariatii constituie categoria cea mai importanta de lucratori migranti. Acestia beneficiaza de
principiul egalitatii de tratament in materie de securitate sociala, salarizare, conditii de munca,
fiind supusi acelorasi prevederi legislative ca si salariatii romani. Pentru lucratorii migranti nu
exista reglementari specifice in materie de securitate sociala, acestora aplicandu-li-se aceleasi
norme ca si lucratorilor sau angajatilor romani.

Proiectul de lege privind persoanele aflate in cautarea unui loc de munca va reglementa accesul
lucratorilor straini la prestatia de somaj.

La data de 29 februarie a.c. a intrat in vigoare o noua Lege privind permisele de munca, Legea nr.
203/1999.
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Permisul de munca poate fi eliberat, la cerere, cetatenilor straini care indeplinesc conditiile
prevazute de lege cu privire la incadrarea in munca si care au aplicata pe documentele de trecere a
frontierei viza pentru angajare in munca.

Perioada de acordare a permisului de munca este de 6 luni, cu posibilitatea reinnoirii. Incetarea
valabilitatii permisului este determinata de incetarea raporturilor de munca sau de incetarea
dreptului de sedere. Nu este permisa schimbarea angajatorului, sectorului, activitatii pe baza
aceluiasi permis de munca.

Pentru refugiatii definiti in sensul Conventiei privind statutul refugiatilor, semnata la Geneva in
28 iulie 1951, cat si pentru persoanele care nu au calitatea de salariati (patronii, investitorii,
actionarii), personalul detasat in vederea desfasurarii unei activitati cu caracter temporar,
eliberarea permisului de munca nu este necesara.

Permisul de munca vizeaza limitarea pietei negre a fortei de munca prin verificarea solvabilitatii
patronului, a starii de sanatate, a atestarii calificarii profesionale.

Salariatii straini au acces la toate domeniile economice, inclusiv comertul si transportul, precum si
la anumite domenii publice ca invatamantul, sanatatea, cultura, cercetarea stiintifica, dar cu avizul
ministerelor respective.

Drepturile membrilor de familie ai lucratorilor migranti
Drepturile membrilor de familie ai lucratorilor imigranti nu decurg de regula din statutul
titularului, fiind determinate de legislatia aplicabila strainilor in general (spre deosebire de anumite
prevederi ale legislatiei comunitare).

In consecinta, membrii de familie ai lucratorilor imigranti au acces la o activitate, salariala sau nu,
si la drepturile care decurg din aceasta, in primul rand pe baza obtinerii dreptului de intrare si de
sedere.

Legea romana nu contine discriminari nici in materie de drept sindical, locuinte, acces in justitie,
regim fiscal al salariatilor si avantaje sociale (alocatii familiale pentru copiii rezidentilor, ajutoare
sociale pentru cei mai defavorizati etc).

Spre deosebire de legislatia comunitara, legea romana nu prevede obligativitatea lucratorului
migrant titular de a detine o locuinta normala, conditie a reunificarii, migrantii beneficiind de un
tratament egal cu cetatenii romani in materie de locuinte.

Dreptul de a ramane in Romania
Spre deosebire de legislatia comunitara, efectuarea unei anumite perioade de munca si sedere
legala in Romania nu deschide dreptul de a ramane in Romania dupa varsta de pensionare,
dreptul de sedere nefiind influentat de aspectele ocuparii (persoana invalida sau pensionata) sau
de calitatea de membru de familie a acesteia. In viitor, aceasta carenta va putea fi eliminata prin
proiectul de lege referitor la sistemul public de asigurari sociale.

Dreptul de stabilire
In ce priveste dreptul de stabilire, cetatenii straini care vin in Romania ca investitori sau sunt
posesori ai permiselor de munca pot solicita stabilirea domiciliului in Romania. In prezent, nu
exista insa o institutie care sa aprobe stabilirea domiciliului cetatenilor straini in Romania.
Reglementari in acest sens se afla inscrise in proiectul Legii privind regimul strainilor, inaintat
spre aprobare Parlamentului.

Dreptul de stabilire intra in principal sub incidenta competentei de reglementare a Ministerului de
Interne.
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Legislatia romana nu prevede reguli speciale pentru lucratorii migranti si membrii lor de familie
stabiliti in Romania. Lor li se aplica regimul de intrare si sedere aplicabil strainilor in general,
precum si regimul de munca prezentat anterior.

Rolul acordurilor internationale
In baza Acordului de Asociere s-a solicitat obtinerea sprijinului partenerilor comunitari in vederea
incheierii acordurilor bilaterale care vor permite accesul pe piata europeana de forta de munca a
lucratorilor romani, examinarea posibilitatii pregatirii stagiarilor romani in strainatate. Totodata,
MMPS impreuna cu Ministerul de Interne si Ministerul Afacerilor Externe au solicitat sprijin in
vederea facilitarii obtinerii vizelor pentru cetatenii romani pentru spatiul Uniunii Europene.

La 13 septembrie 1999, la Bucuresti a fost semnata Intelegerea intre Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale din Romania si Oficiul Federal al Muncii din Republica Federala Germania
privind angajarea de lucratori romani pentru o activitate cu durata determinata in RFG. Acest
instrument juridic actualizeaza Intelegerea dintre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din
Romania si Oficiul Federal pentru Munca din Nurnberg, semnata la 15 mai 1991 la Nurnberg,
introducandu-se principiul egalitatii de tratament in materie de salarizare si conditii de cazare.

La 25 noiembrie 1999, la Berna, a fost semnat Acordul dintre Guvernele Romaniei si Consiliul
Federal Elvetian cu privire la schimbul de stagiari.

Acordul prevede: schimburi contingentate de stagiari; perioade uzuale de angajare; identificarea
locurilor de munca de catre stagiarii potentiali, cu posibilitatea unui sprijin de la autoritatile
desemnate de catre Partile Contractante; aplicarea propriei legislatii referitoare la intrarea si
sederea strainilor, domeniile de angajare, munca si asigurarile sociale; gratuitatea transmiterii
actelor si indeplinirii formalitatilor de aprobare a stagiaturii; egalitatea de tratament cu lucratorii
din tara gazda, in principal in ceea ce priveste cazarea, conditiile de munca, fiscalitatea.

Negocieri intr-o faza avansata pentru definirea cadrului juridic bilateral in domeniul circulatiei
fortei de munca au loc cu Ungaria, in vederea incheierii unor acorduri privind schimbul de stagiari
si schimbul de lucratori sezonieri. Totodata, au fost initiate negocieri cu Spania, Italia, Franta,
Slovacia, Cipru, Grecia pentru a se asigura accesul lucratorilor romani la pietele externe de forta
de munca.

In scopul protectiei lucratorilor care desfasoara activitate salariala in state cu care Romania nu a
incheiat acorduri bilaterale, a fost elaborat proiectul de lege referitor la protectia sociala a
lucratorilor romani care lucreaza in strainatate. Proiectul propus se afla in stadiu avansat de
adoptare si prevede ca activitatea de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate sa fie
desfasurata numai de catre agenti acreditati de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. In
acest fel, va putea fi verificata si urmarita activitatea societatilor care mediaza angajarea cetatenilor
romani, putand fi garantata, in conditiile legii mentionate, veridicitatea contractelor prezentate.

Prioritati pe termen scurt

- adoptarea proiectului de lege privind regimul strainilor in Romania, care reglementeaza
intrarea strainilor in Romania;

- adoptarea proiectului de lege referitor la protectia sociala a lucratorilor romani care lucreaza
in strainatate;

- adoptarea proiectului de lege privind ocuparea si protectia persoanelor aflate in cautarea unui
loc de munca;
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- perfectionarea legislatiei interne in materie de munca, in principal prin elaborarea noului Cod
al muncii, care va reglementa ansamblul normelor juridice in materie de munca, armonizate
sau coordonate cu legislatia comunitara;

- incheierea de noi acorduri referitoare la angajarea lucratorilor romani in strainatate, pregatirea
si perfectionarea stagiarilor, circulatia fortei de munca si securitatea sociala a cetatenilor
Partilor Contractante, pe baza standardelor europene in materie, cu statele asociate la UE, cu
statele membre UE, precum si cu alte state in care lucreaza un numar semnificativ de cetateni
romani;

- formarea personalului privind continutul si implementarea acquis-ului comunitar in domeniul
liberei circulatii a lucratorilor.

Priorităţi pe termen mediu

- ratificarea Conventiei europene privind statutul juridic al lucratorilor migranti, semnata la
Strasbourg la 24 noiembrie 1977;

- incheierea de acorduri referitoare la regimul de circulatie a fortei de munca;

- amplificarea schimbului de informatii si cooperarii cu serviciile si institutiile specializate ale
statelor membre UE;

- formarea personalului calificat si dotarea institutiilor responsabile cu aplicarea acestor
prevederi (costuri estimate la 150.000 EURO);

- infiintarea Centrului de informare si documentare privind drepturile si obligatiile lucratorilor
migranti, formarea profesionala a personalului si dotarea cu echipamente tehnice pentru a se
asigura conditii de eficienta sporita (costuri estimate la 200.000 EURO).

3 . 1 . 2 . 2 .  R e c u n o a ş t e r e a  r e c i p r o c ă  a  d i p l o m e l o r  ş i  c a l i f i c ă r i l o r

Situaţia actuală

Nu exista inca un cadru national unitar care sa reglementeze sistemul general de recunoastere
profesionala.

Consiliul National pentru Standarde Ocupationale si Atestare (COSA), infiintat prin HG nr.
779/1999 (MO nr. 473/30.09.1999), are ca atributii:

- elaborarea de standarde ocupationale;

- implementarea unui sistem de recunoastere a competentelor profesionale bazat pe standarde;

- emiterea de certificate de competenta profesionala sub sigla proprie.

Aceste activitati se vor derula in parteneriat cu institutiile guvernamentale, patronate, sindicate si
asociatii profesionale.

COSA reprezinta si sustine interesele Romaniei in domeniul certificarii competentelor
profesionale pe plan international.

In Romania exista profesii/activitati profesionale reglementate prin acte normative speciale,
prevazandu-se anumite conditii pentru practicarea acestora: obtinerea unei licente, atestare sau
autorizare de la organisme sau institutii specializate.
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In ceea ce priveste recunoasterea si echivalarea actelor de studii conform practicii europene
actuale, s-au luat masurile necesare. In 1998 a fost ratificata Conventia de la Lisabona (1997), care
reglementeaza recunosterea diplomelor intre statele semnatare. In 1999, in vederea recunosterii
academice in scopuri lucrative (profesionale de facto) si pentru a mentine legatura cu reteaua de
recunoastere europeana ENIC/NARIC, prin HG nr. 49/1999 s-a infiintat Centrul National
pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor, unitate specializata a Ministerului Educatiei
Nationale, a carui metodologie si recunoastere este bazata pe reglementarile europene in
domeniu.

In cursul anilor 1998-1999, Romania a incheiat acorduri de recunoastere reciproca de acte de
studii cu Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria, Slovacia si Rusia. De asemenea, Romania a aderat
la Declaratia de la Sorbona (1998) si a semnat Declaratia de la Bologna (1999) si Declaratia de la
Florenta (1999) privind crearea spatiului educational european.

Printr-o seama de reglementari interne si prin OMEN nr. 3403/13.01.2000, Ministerul Educatiei
Nationale a fluidizat echivalarile perioadelor de studii parcurse de studentii romani in tarile
Uniunii Europene.

Pentru recunoasterea profesionala prevazuta de directivele sectoriale si pentru armonizarea
legislativa in concordanta cu directivele sectoriale raspund ministerele de resort sprijinite de
asociatiile profesionale.

Odata cu implementarea sistemului de credite transferabile compatibil cu cel european ECTS,
precum si cu adoptarea in curand a suplimentului la diploma in invatamantul superior, Romania,
prin Ministerul Educatiei Nationale, se conformeaza normelor europene privind "transparenta" in
recunoastere.

Priorităţi pe termen scurt

- completarea rezultatelor reformei implementate prin proiectul PHARE VET Ro prin
sustinerea finalizarii sistemului de certificare a competentelor profesionale;

- adoptarea prevederilor directivelor sectoriale in legislatia romaneasca prin modificarea
curriculei in invatamantul superior pentru formarea medicilor si asistentilor medicali;

- aplicarea sistemului general de recunoastere prin crearea unui grup de lucru interministerial si
cu participarea asociatiilor profesionale, vizand o cooperare intre institutiile implicate in
recunosterea academica in scopuri profesionale;

- implementarea celor doua sisteme generale de recunoastere prevazute de directivele
europene, prin intocmirea listei profesiilor/activitatilor profesionale reglementate prin acte
normative speciale si a autoritatilor competente care raspund de acestea. In acest sens se va
crea un sistem de informare.

Priorităţi pe termen mediu

- crearea unui sistem operational de recunoastere profesionala, atat la nivel national cat si
regional, care sa cuprinda ministere, asociatii, patronate, sindicate si angajatori. Acest lucru se
va putea obtine prin promovarea urmatoarelor masuri:

- crearea unui sistem de informare privind recunoasterea profesionala;

- crearea unei retele institutionale care sa asigure fluxul de informatii si cooperarea intre
furnizorii de educatie si cei de formare profesionala;



84

- asigurararea unei compatibilizari a sistemului national de certificare a competentelor cu
cel al UE;

- implicarea partenerilor sociali in procesul de certificare profesionala;

- introducerea Suplimentului Diplomei (anexa la diploma) european.

3 . 1 . 2 . 3 .  C o o r d o n a r e a  s i s t e m e l o r  d e  s e c u r i t a t e  s o c i a l ă

Situatia actuala

O protectie sociala adecvata, prin intermediul prevederilor comunitare specifice, este o premisa a
utilizarii efective a dreptului de libertate de circulatie a lucratorilor. In lipsa unei astfel de protectii,
diferentele existente intre sistemele de protectie sociala ale diverselor state membre ar avea
consecinte negative asupra persoanelor care lucreaza succesiv sau alternativ in mai multe state
membre, acestia riscand pierderea totala sau partiala a drepturilor dobandite sau in curs de
dobandire, conform legislatiei nationale, atunci cand isi parasesc tara pentru a lucra in alt stat
membru al UE.

Coordonarea sistemelor de securitate sociala formeaza o parte importanta a acquis-ului comunitar
in domeniul social.

Prevederile comunitare privind securitatea sociala nu inlocuiesc diferitele sisteme de securitate
sociala cu unul comun european, tocmai datorita faptului ca acestea au caracteristici proprii care
nici nu ar permite o astfel de armonizare.

Extinderea prevederilor comunitare privind coordonarea urmareste o adaptare a legislatiei si nu o
armonizare, cu respectarea caracteristicilor sistemelor nationale si avand ca scop principal evitarea
pierderii drepturilor de securitate sociala ale lucratorilor migranti care se deplaseaza in interiorul
Uniunii Europene.

Pregatirea si planificarea aplicarii regulilor de coordonare la nivel comunitar se realizeaza, pana la
accesul Romaniei in Uniunea Europeana, prin incheierea si aplicarea acordurilor bilaterale de
securitate sociala. In acest sens, in afara negocierilor pentru redefinirea cadrului juridic bilateral cu
diverse state, mai ales al celor din UE sau asociate la UE, un rol important il joaca constructia
institutionala care sa faca posibila deplina aplicare a Regulamentelor CEE nr. 1408/71 si 574/72.

In prezent, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale aplica 12 acorduri bilaterale privind protectia
sociala semnate de Romania cu Albania, Ungaria, Bulgaria, fosta U.R.S.S., Cehoslovacia,
Iugoslavia, Republica Populara Democrata Coreeana, Franta, Peru, Libia, Algeria, Grecia.

Acordurile au fost incheiate in anii 60, cele mai recente fiind semnate in urma cu mai mult de 15
ani, mare parte din ele fiind convenite cu fostele state socialiste. Aceste acorduri reflecta situatia
existenta la acel moment in plan politic, economic si social.

Acordurile incheiate cu fostele state socialiste se refera in principal la cetatenii care isi schimba
domiciliul de pe teritoriul unui stat contractant pe teritoriul celuilalt stat contractant, beneficiind
de aceleasi drepturi ca si cetatenii proprii in materie de relatii de munca si securitate sociala.

In acordurile bilaterale incheiate de Romania nu sunt prevazute reglementari referitoare la
exportul prestatiilor.

Conventia intre R.S. Romania si Guvernul Republicii Franceze privind asigurarile sociale,
semnata la 16 decembrie 1976, este singurul acord incheiat cu un stat membru UE, avand ca sfera
materiala de aplicare prestatiile in bani si in natura in caz de boala sau maternitate, pensii pentru
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limita de varsta, pensii de urmas, de invaliditate, in caz de boli profesionale si ajutoare de deces,
prestatii familiale.

Multe din aceste acorduri nu mai reflecta realitatea actuala, existand multe situatii nereglementate.
Din acest motiv, s-au depus eforturi pentru reactualizarea cadrului juridic bilateral in domeniul
securitatii sociale. In Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a fost elaborat un proiect de Acord in
domeniul securitatii sociale.

Principiile enuntate in proiectul de Acord privind securitatea sociala, elaborat de expertii MMPS,
vizeaza:

- egalitatea de tratament - acordarea acelorasi drepturi si obligatii de securitate sociala, in aceleasi
conditii ca si pentru cetatenii proprii;

- determinarea legislatiei aplicabile – determinarea legislatiei statului competent, astfel incat
persoanele care fac obiectul acestei reglementari sa fie supuse prevederilor legislatiei unui
singur stat;

- mentinerea drepturilor in curs de achizitie – institutia competenta trebuie sa ia in considerare
perioadele de asigurare, de angajare sau de domiciliu realizate in celalalt stat, ca si cand acestea
ar fi perioade realizate in conditiile propriei legislatii;

- mentinerea drepturilor obtinute – recunoscut sub numele de export al prestatiilor, acest ultim
principiu fundamental consta in eliminarea conditionarii acordarii prestatiei de domiciliu.

Redefinirea cadrului juridic bilateral in domeniul securitatii sociale are ca scop principal
reglementarea situatiei lucratorilor migranti prin respectarea principiilor de coordonare a
sistemelor de securitate sociala, avandu-se in vedere in acest sens:

- eliminarea prevederilor discriminatorii;

- instituirea unei cooperari intre autoritatile si institutiile nationale responsabile cu acordarea
prestatiilor;

- stabilirea modalitatilor de efectuare a platilor aferente.

Avand in vedere aceste principii, a fost semnat la 6 iulie 1999, la Ankara, Acordul intre Romania
si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale.

Acordul romano-turc in domeniul securitatii sociale aduce cu sine elemente de noutate, fiind
primul Acord semnat de Romania dupa 1989 care prevede exportul prestatiilor. Negocieri pentru
convenirea Aranjamentului administrativ au avut loc in luna februarie 2000, urmand ca pana la
sfarsitul anului 2000 Acordul sa intre in vigoare.

Negocieri pentru redefinirea cadrului juridic bilateral au avut loc si vor continua cu urmatoarele
state: Republica Cehia, Slovacia, Republica Moldova, Ungaria.

Intentia de a redefini cadrul juridic bilateral a fost exprimata de catre autoritatile competente din
Federatia Rusa, Iugoslavia, Macedonia, Croatia, Slovenia, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
incepand formalitatile necesare pentru inceperea negocierilor.

De asemenea, se afla in curs de stabilire cadrul juridic bilateral de cooperare in acest domeniu cu
Cipru, Grecia, Spania, Olanda.

Noua lege privind sistemul public de pensii, adoptata recent:

- inlatura unele discriminari existente in legislatia romana referitoare la cetatenie;
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- stipuleaza posibilitatea exportului prestatiilor de securitate sociala in alte tari, in conditiile
reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda
tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit;

- infiintarea Casei Nationale de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale.

In ceea ce priveste constructia institutionala, pentru aplicarea acquis-ului in domeniul coordonarii
sistemelor de securitate sociala, in atributiile Casei Nationale de Pensii si alte drepturi de Asigurari
Sociale este prevazuta si aplicarea prevederilor conventiilor internationale de asigurari sociale la
care Romania este parte.

In scopul pregatirii pentru implementarea prevederilor comunitare si ale acordurilor bilaterale
incheiate de Romania in domeniul circulatiei fortei de munca si al securitatii sociale, este necesara
formarea personalului calificat si dotarea institutiilor responsabile cu aplicarea acestor prevederi.
Acest obiectiv constituie subiectul unui proiect special a carui finantare se prevede a se face atat
din fondurile atrase de pe plan comunitar, cat si din alocatii bugetare sau alte surse. Costurile sunt
estimate la 150.000 EURO.

Prioritati pe termen scurt

- semnarea si ratificarea Acordurilor in domeniul securitatii sociale cu Turcia, Cehia, Slovacia,
Republica Moldova;

- incheierea de noi acorduri sau renegocierea in acest scop a unor acorduri existente in
domeniul securitatii sociale, pe baza standardelor europene in materie, cu statele asociate la
UE si cu statele membre UE, precum si cu alte state vecine sau in care lucreaza un numar
mare de cetateni romani;

- adoptarea proiectului de lege privind ocuparea si protectia persoanelor aflate in cautarea unui
loc de munca;

- formarea personalului din serviciul de aplicare a acordurilor in domeniul securitatii sociale in
subordinea Casei Nationale de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale;

- amplificarea schimbului de informatii si a cooperarii intre institutiile specializate din Romania
si institutiile omologe din statele membre ale UE, ca si cu statele asociate.

Prioritati pe termen mediu

- incheierea de acorduri in domeniul securitatii sociale cu statele asociate la UE si cu statele in
care lucreaza un numar relevant de cetateni romani;

- perfectionarea personalului privind implementarea acquis-ului comunitar in domeniul
coordonarii sistemelor de securitate sociale;

- infiintarea Centrului de informare si documentare privind drepturile si obligatiilor lucratorilor
migranti;

- dezvoltarea capacitatii administrative a institutiilor si structurilor responsabile pentru
elaborarea si aplicarea acestor masuri;

- adoptarea Acordului european interimar privind securitatea sociala, alta decat sistemele
pentru batranete, invaliditate si urmasi, si a Acordului european interimar privind sistemele de
securitate sociala pentru batranete, invaliditate si urmasi.
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3.1.3. Libera circulaţie a serviciilor

3 . 1 . 3 . 1 .  A s i g u r ă r i l e

Situaţia actuală

Oficiul de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare (OSAAR), cu sprijinul fondului
britanic de Know How, a elaborat proiectul de Lege privind societatile de asigurare si
supravegherea asigurarilor, care a intrat in vigoare la data de 10.04.2000 (Legea nr. 32/2000).

Legea prevede infiintarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor ca organism autonom,
autofinantat, si creeaza cadrul general pentru desfasurarea activitatii de asigurari.

Aplicarea prevederilor importante ale legii se va realiza prin norme emise de Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor, care se refera la:

- procedura de autorizare a asiguratorilor;

- marja de solvabilitate;

- cerintele privind managementul societatilor de asigurare, inclusiv norme privind onorabilitatea
si competenta persoanelor din conducerea asiguratorilor;

- evaluarea si investirea activelor;

- calculul rezervelor tehnice;

- conditiile privind administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activielor
corespunzatoare acestuia;

- raportarile financiare;

- criteriile pentru aprobarea prealabila a actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative;

- responsabilitatile, competentele, conditiile si orice alte aspecte referitoare la administratorul
special, precum si atributiile actionarilor semnificativi si ale asiguratorului dupa numirea
acestuia;

- cerintele pentru brokerii de asigurare (asigurarea riscului de raspundere profesional,
raportarile financiare, etc.).

Legea nr. 32/2000, prin normele ce vor fi emise in vederea aplicarii sale, va asigura, in primul
rind, transpunerea Directivelor 73/239/CEE si 79/267/CEE. Unele prevederi ale acestora, cum
ar fi cele referitoare la clasele de asigurari, capitalul social varsat etc., urmeaza a fi implementate
ulterior. In acelasi timp, intrarea in vigoare a noii legi va permite implementarea treptata a
prevederilor directivelor europene din domeniul asigurarilor, prin adoptarea legislatiei secundare
ce va fi emisa in scopul aplicarii acesteia.

Priorităţi pe termen scurt

Obiectivul principal pe termen scurt il constituie intarirea capacitatii de supraveghere a activitatii
de asigurare prin constituirea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Masurile preconizate pentru realizarea acestui obiectiv sunt:

Pentru anul 2000:

- infiintarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor ca organism administrativ autonom;
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- intarirea capacitatii de supraveghere a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor prin elaborarea
normelor de organizare si functionare a acesteia;

- adoptarea si implementarea legislatiei secundare pentru aplicarea Legii privind societatile de
asigurare si supravegherea asigurarilor;

- dotarea Comisiei cu tehnica de calcul si software corespunzator;

Pentru anul 2001:

- programe de pregatire/perfectionare a personalului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;

- evaluarea necesitatilor de asistenta pentru implementarea viitoare a Directivelor UE. In
sprijinul acestui obiectiv, de la sfirsitul anului 1998, OSAAR a fost inclus in programul de
finantare PHARE al UE, cu proiectul “Intarirea sectorului de asigurari prin dezvoltarea
cadrului legal si institutional in acord cu directivele UE”, derularea acestui proiect fiind
conditionata de adoptarea proiectului de Lege privind societatile de asigurare si supravegherea
asigurarilor, ca si de infiintarea noii autoritati de supraveghere a asigurarilor - Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor. Prin intermediul acestui proiect se vor realiza si masurile
propuse pe termen scurt;

- privatizarea societatilor de asigurari ASIROM, ASTRA si CAROM. Acest obiectiv se va
realiza in cadrul programului de asistenta tehnica PHARE - Catch-up Facility derulat de
Fondul Proprietatii de Stat.

Priorităţi pe termen mediu

In vederea realizarii obiectivului principal - intarirea sectorului de asigurari prin crearea cadrului
legal si institutional in conformitate cu Directivele UE din domeniul asigurarilor - masurile
preconizate pe termen mediu (anii 2002-2003) se refera la continuarea transpunerii legislatiei
comunitare din domeniul asigurarilor:

- actualizarea cadrului legislativ si institutional in acest sector de activitate prin finalizarea
transpunerii directivelor UE din prima generatie (73/239/CEE si 79/267/CEE);

- intarirea capacitatii de supraveghere a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in
conformitate cu planul de actiune elaborat de experti UE in cadrul proiectului PHARE;

- instruirea conducerii societatilor de asigurare privind noua legislatie.

3 . 1 . 3 . 2 .  S e r v i c i i l e  b a n c a r e

Situaţia actuală

Dezvoltarea unui sistem bancar eficient, restructurarea acestuia si prevenirea insolvabilitatii
datorate volumului tot mai mare de credite neperformante acumulat de bancile cu capital
majoritar de stat, au impus imbunatatirea legislatiei bancare, intarirea supravegherii si privatizarea
bancilor cu capital majoritar de stat.

Activitatea bancara nu se situeaza inca in Romania la nivelul necesitatilor economiei si la
standardele UE. La data de 31.12.1999, ponderea fondurilor proprii ale bancilor cu capital
majoritar de stat care inregistreaza un nivel pozitiv al acestora (Banca Comerciala Romana S.A.,
Banca de Export Import a Romaniei EXIMBANK S.A. si Casa de Economii si Consemnatiuni)
in totalul fondurilor proprii pe sistemul bancar era de 66,27%, in timp ce Banca Agricola S.A a
inregistrat un nivel negativ (-17,13%). De asemenea, la data de 31.12.1999, bancile cu capital
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majoritar de stat (Banca Comerciala Romana S.A., Banca Agricola S.A., Banca de Export Import
a Romaniei EXIMBANK S.A. si Casa de Economii si Consemnatiuni) detineau impreuna 50,19%
din totalul activelor, 39,84% din totalul creditelor acordate, respectiv 52,38% din totalul
depozitelor atrase pe sistemul bancar.

Cele mai importante probleme sunt legate de finantare si de sistemul de plati. Nivelul finantarii
este foarte scazut - valoarea totala a creditelor se situa la sfarsitul anului 1999 la 10,1% din PIB.
Bancile romanesti nu acorda de regula credite bazate pe analize de flux de numerar, ca in tarile
UE. Activitatea bancilor este concentrata mai mult pe cumpararea si vanzarea de titluri de stat si
operatiuni speculative pe pietele monetara si valutara, care compenseaza pierderile din creditele
neperformante si nivelul redus de finantare a operatiunilor economice. Desi economia Romaniei
trebuie modernizata, creditele pe termen mediu si lung pentru investitii nu sunt suficient de
dezvoltate. Absenta bancilor de investitii este o explicatie, dar este vorba si de efectul politicilor
de macrostabilizare.

In luna februarie 2000, a devenit operationala Centrala Riscurilor Bancare, al carei obiect de
activitate il constituie urmarirea riscurilor din activitatea de creditare. Aceasta monitorizeaza, prin
intermediul gestionarii si actualizarii unei baze centrale de date privind informatia de risc bancar,
atat riscul individual al institutiei creditoare fata de un debitor, cat si riscul global al intregului
sistem bancar fata de fiecare debitor inregistrat.

Autorizarea si supravegherea bancara se realizeaza de catre banca centrala (BNR).

Reorganizarea recenta a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) vizeaza imbunatatirea capacitatii
institutionale si administrative a Bancii Nationale in vederea indeplinirii obiectivelor sale cu
privire la asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor si
supravegherea sectorului bancar. Scopul final al acestei reorganizari il constituie implementarea
mai eficienta a acquis-ului comunitar si alinierea functiilor si activitatilor BNR la practicile
bancilor centrale din Uniunea Europeana.

Ca urmare, problema subdimensionarii personalului implicat in supraveghere a fost depasita prin
majorarea schemei Directiei supraveghere la 101 posturi.

Activitatea directiei de supraveghere vizeaza domeniile supravegherii “off-site” si “on-site” si al
analizei bilanturilor bancilor comerciale, cu integrarea activitatii privind controlul operatiunilor
valutare.

Eforturile depuse in cursul anului 1999 pe linia promovarii unei supravegheri bancare eficiente s-
au concretizat indeosebi in introducerea in cadrul Directiei supraveghere, incepand cu luna
martie, a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe analiza evolutiei unor indicatori economico-
financiari si de prudenta bancara. Acest fapt a permis depistarea, intr-o faza incipienta, a
dificultatilor de natura financiara si operationala cu care se confrunta bancile, contribuind astfel,
alaturi de constatarile rezultate din inspectiile efectuate la sediul bancilor, la fundamentarea
deciziilor in activitatea de supraveghere.

Sistemul de avertizare timpurie a fost ulterior completat cu un sistem standard de rating bancar
(luna octombrie 1999), in cadrul caruia fiecarei banci i se atribuie un rating rezultat din evaluarea a
patru componente care reflecta conditia financiara a bancii (adecvarea capitalului, calitatea
activelor, profitabilitate si lichiditate).

Noul “Sistem de rating bancar si de avertizare timpurie” constituie un instrument eficient de
lucru, cu rol deosebit in urmarirea evolutiei fiecarei banci, in aprecierea soliditatii sistemului
bancar, precum si in realizarea obiectivului BNR de mentinere a stabilitatii si increderii populatiei
in sistemul bancar romanesc.
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Preocuparea pentru asigurarea sanatatii sistemului bancar trebuie extinsa asupra institutiilor
financiare de mici dimensiuni, cum sunt cooperativele de credit si bancile populare, a caror
supraveghere si reglementare prudentiala nu si-a gasit, pana in prezent, un cadru institutional bine
pus la punct.

In prezent, activitatea cooperatiei de credit se desfasoara pe baza prevederilor Legii nr. 109/1996
privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, amendata
prin OU nr. 114/1999.

In conformitate cu acest act normativ, activitatile desfasurate de “bancile populare” includ
operatiuni specifice bancilor comerciale (ex. acordarea de imprumuturi si efectuarea de prestari de
servicii bancare; acordarea, cu prioritate, de imprumuturi in conditii avantajoase membrilor
cooperatori; fructificarea economiilor banesti ale membrilor cooperatori si ale altor persoane;
pastrarea disponibilitatilor banesti ale membrilor cooperatori, ale altor persoane fizice sau juridice,
in conturi deschise la cererea acestora si efectuarea de operatiuni in cont; operatiuni de schimb
valutar). Legea nr. 109/1996 nu prevede nici o atributie a BNR sau a altei autoritati in privinta
autorizarii, reglementarii si supravegherii cooperativelor de credit - banci populare. BNR are in
curs de elaborare un proiect de lege privind cooperatia de credit, care stipuleaza ca aceste unitati
sunt supuse autorizarii, reglementarii si supravegherii BNR.

Referitor la procesul de armonizare a legislatiei bancare romanesti cu prevederile comunitare in
materie, precizam ca Legea nr. 58/1998 (Legea bancara) este in mare masura armonizata cu
prevederile Directivelor 77/780/CEE (Prima Directiva Bancara) si 89/646/CEE (A Doua
Directiva Bancara). Totodata, cea mai mare parte a reglementarilor prudentiale emise de BNR
sunt, in general, compatibile cu prevederile Directivelor Europene, procesul de armonizare
deplina fiind in curs de desfasurare.

Sistemul contabil aplicabil bancilor este in general armonizat cu standardele europene in materie,
in continuare fiind necesara demararea procesului de emitere a reglementarilor referitoare la
consolidarea conturilor si contabilizarea instrumentelor financiare la termen. Pana la sfarsitul
anului 2000 se preconizeaza elaborarea unor reglementari pentru armonizarea legislatiei contabile
cu Standardele Internationale de Contabilitate (IAS).

In anul 1999 a fost aprobata cresterea nivelului minim al capitalului social al bancilor la 100
miliarde lei, obiectiv care trebuie realizat pana la 30 aprilie 2000 pentru bancile in functiune,
conform Normei BNR nr. 5/1999.

In acelasi timp, procesul de reglementare s-a concentrat asupra evaluarii rezultatelor sesiunii de
screening si asigurarii conditiilor in vederea respectarii termenelor stabilite cu acest prilej, precum
si asupra elaborarii unor proiecte de norme a caror aplicare sa conduca la intarirea capacitatii de
supraveghere a Bancii Nationale a Romaniei (referitoare la lichiditatea bancilor si la clasificarea
creditelor si constituirea de provizioane specifice de risc de credit).

Priorităţi pe termen scurt

Obiectivele pe termen scurt pentru sectorul bancar sunt continuarea reformei (restructurare si
privatizare) si a transpunerii directivelor comunitare, in scopul imbunatatirii eficientei si
performantelor, reducerii costului capitalului si imbunatatirii accesului intreprinderilor la creditul
bancar. Un acces mai usor la credite depinde de macrostabilitate, cresterea gradului de
capitalizare, restructurare si reducerea ponderii proprietatii de stat. In acest sens, se va realiza
privatizarea Bancii Comerciale Romane si a Bancii Agricole, in cadrul proiectului de asistenta
financiara PHARE Catch-up Facility acordat Fondului Proprietatii de Stat. In cadrul aceluiasi
program, Agentia de Valorificare a Activelor Bancare va actiona in sensul recuperarii creditelor
neperformante transferate de la BANCOREX si Banca Agricola.
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Un alt obiectiv il reprezinta intarirea capacitatii institutionale a bancii centrale, la nivelul
standardelor necesare participarii la sistemul european de banci centrale. Vor fi luate masuri
pentru dezvoltarea capacitatii sectorului de a efectua activitati bancare specifice economiei de
piata si de a forma personal bancar. BNR coopereaza cu alte autoritati romanesti de
supraveghere, cum sunt CNVM si OSAAR, si cu alte banci centrale din UE si statele central-
europene.

Proiectul de lege privind cooperatia de credit, elaborat in conformitate cu prevederile art. 90 din
Legea nr. 58/1998 (care obliga la adaptarea prealabila, in mod corespunzator, a legislatiei
referitoare la cooperatia de credit) si cu obiectivul armonizarii legislatiei romanesti cu directivele
UE, este in curs de finalizare.

Proiectul stabileste cadrul juridic pentru activitatea cooperatiei de credit din Romania, care se
desfasoara prin intermediul unui sistem organizat pe trei niveluri, respectiv prin cooperative de
credit, case teritoriale ale cooperativelor de credit si casa centrala a cooperativelor de credit.

In cadrul procesului de elaborare a reglementarilor de prudenta bancara, Directia politici financiar
bancare va beneficia de asistenta tehnica, in cadrul Conventiei de infratire incheiata cu un
consortiu de banci centrale (Banca Frantei, Banca Olandei, Banca Italiei), condus de Banca
Frantei (Programul de dezvoltare institutionala si consolidare a supravegherii bancare), pentru:
armonizarea contabilitatii bancare cu prevederile legislatiei comunitare in materie (consolidarea
conturilor si bilanturilor bancilor, instrumente financiare derivate etc.), alinierea reglementarilor
prudentiale pentru banci la cerintele comunitare (adecvarea capitalului, supravegherea pe o baza
consolidata etc.), precum si elaborarea unor noi reglementari (lichiditate, supravegherea
sucursalelor de banci straine).

Directia supraveghere beneficiaza de asistenta USAID pentru elaborarea manualului de
supraveghere on-site.

Totodata, Directia supraveghere va primi asistenta, in baza Conventiei de infratire incheiata cu un
consortiu de banci centrale condus de Banca Frantei, in vederea dezvoltarii unei baze de date
pentru perfectionarea Sistemului de Avertizare Timpurie si Rating Bancar (Bank Rating and Early
Warning System), precum si in scopul pregatirii personalului.

Banca Nationala a Romaniei urmareste intarirea capacitatii de supraveghere a departamentului de
supraveghere si alinierea sa la standardele si directivele UE, introducerea unui sistem financiar-
contabil integrat si continuarea armonizarii legislative in domeniul bancar.

Totodata, in perioada 2000-2001, BNR va actiona pentru cresterea eficientei sistemului de plati si
informare bancara prin:

- introducerea sistemului de decontare pe baza bruta in timp real (RTGS) si a Casei de
Compensatii automate;

- dezvoltarea serviciilor oferite in cadrul sistemului de informare cu privire la incidentele de
plati;

- continuarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia comunitara.

Aceste masuri vor contribui la consolidarea sistemului bancar si la cresterea eficientei sale, vor
asigura alocarea rationala a resurselor financiare catre intreprinderile si sectoarele viabile.
Existenta unui sistem bancar performant reprezinta o conditie pentru dezvoltarea economiei
romanesti si pentru cresterea economica in viitorii ani. Realizarea acestor obiective va apropia
sectorul bancar din Romania de standardele UE, din moment ce restructurarea completa a
sectorului financiar a fost perceputa ca fiind necesara pentru conservarea increderii populatiei si a
investitorilor romani si straini.
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Priorităţi pe termen mediu

Pe termen mediu, un obiectiv important este continuarea armonizarii legislative in domeniul
bancar. Un alt obiectiv este intarirea capacitatii institutionale si administrative a bancii centrale
prin implementarea masurilor ce decurg din auditul operational si financiar.

Pentru introducerea sistemului de plati interbancare electronice se va obtine finantare PHARE
estimata la 8-10 MEURO, pentru urmatoarele subproiecte:

- introducerea sistemului de decontare pe baza bruta in timp real, inclusiv siguranta informatiei
in cadrul sistemului de plati interbancare electronice in conformitate cu caracteristicile
TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer);

- introducerea sistemului informatic pentru casele de compensatii automate;

- introducerea sistemului informatic pentru compensarea, decontarea si depozitarea titlurilor de
stat.

3 . 1 . 3 . 3 .  P i e ţ e l e  d e  c a p i t a l

Situaţia actuală

Imbunatatirile cadrului legislativ si institutional promovate de CNVM urmaresc diversificarea
serviciilor pe piata de capital, accelerarea restructurarii si privatizarii, atragerea economiilor
populatiei si consolidarea sistemului financiar. Activitatea pe piata secundara trebuie sa se
concentreze mai mult asupra mobilizarii capitalului românesc si promovarea investitiilor. Piata de
capital poate sprijini puternic procesul de privatizare: toate actiunile detinute de FPS pot fi
vândute si pe piata secundara de capital.

La Bursa de Valori Bucuresti sunt listate in prezent aproximativ 126 firme, pe doua nivele de
tranzactionare, in conformitate cu lichiditatea companiilor cotate, iar pe piata RASDAQ sunt
tranzactionate actiunile de la aproximativ 5.500 de firme. Piata RASDAQ functioneaza ca piata
secundara pentru actiunile majoritatii intreprinderilor rezultate din Procesul de Privatizare in
Masa. Firmele listate la bursa de valori provin dintr-o varietate de sectoare, iar pana in prezent nu
au fost tranzactionate titluri ce aduc un venit fix.

Intarirea capacitatii de supraveghere a pietei de capital de catre Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare presupune existenta, pe langa institutiile si reglementarile corespunzatoare, si a
resurselor umane calificate sa faca acest lucru. In ceea ce priveste fluctuatia personalului, aceasta a
fost oprita in urma trecerii Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare, incepand din aprilie 1999, la
finantarea din venituri extrabugetare obtinute de pe piata de capital, in plus reusindu-se cresterea
numarului personalului. Totodata, s-a infiintat ca structura organizatorica in cadrul Comisiei, in
baza Regulamentului nr. 4/1999 al CNVM, Oficiul de supraveghere a pietei de capital, cu rolul de
a supraveghea in timp real activitatea celor doua piete de capital in vederea prevenirii manipularii
pietei si administrarii riscurilor de piata. Aceste lucruri au fost posibile ca urmare a imbunatatirii
salarizarii. Efectele opririi fluctuatiei de personal si al sporirii numarului acestuia se vor reflecta,
prin cresterea experientei in activitatea de control, in intarirea capacitatii de supraveghere a pietei.
Resursele financiare superioare obtinute prin autofinantare au permis si achizitionarea de
echipamente noi. Pentru ca rezultatele pozitive obtinute pe termen scurt sa se extinda si pe
termen mediu si lung este necesar ca, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sa ii fie alocata o
cladire corespunzatoare.
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Priorităţi pe termen scurt

Pe termen scurt, principalul obiectiv in domeniul pietei de capital il reprezinta crearea unui
organism de autoreglementare comun al Bursei de Valori Bucuresti si RASDAQ.

Masurile necesare atingerii acestui obiectiv si care vizeaza dezvoltarea cadrului organizatoric si
functional, au in vedere:

- elaborarea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a normelor de organizare si
functionare ale organismului de autoreglementare;

- dotarea cu echipamentele si birotica necesare;

- angajarea personalului calificat, necesar activitatilor de reglementare si supraveghere a
activitatilor de pe cele doua piete reglementate;

- proiectarea si desfasurarea de programe de pregatire a personalului.

Scopul infiintarii acestei institutii il reprezinta existenta unei organizatii profesionale de
autoreglementare a dealerilor care activeaza in cadrul Bursei de Valori Bucuresti si al pietei
RASDAQ, de natura sa asigure impunerea unor norme unitare de reglementare si control pentru
cele doua piete.

Priorităţi pe termen mediu

Pe termen mediu, obiectivul prioritar il constituie consolidarea atributiilor de reglementare si
supraveghere a pietei de capital de catre CNVM. In acest sens, preocuparile se vor concentra pe
aplicarea unei politici consistente, menita sa transforme piata de capital intr-o institutie solida.

Masurile avute in vedere vizeaza:

- armonizarea regulamentelor privind activitatile desfasurate in cadrul pietei de capital, ca
urmare a adoptarii proiectului de Lege privind valorile mobiliare si pietele reglementate, depus
la Parlamentul Romaniei in toamna anului 1998 si care a fost elaborat in conformitate cu
directivele europene in domeniu;

- actualizarea si modernizarea manualului de control;

- introducerea de noi instrumente financiare, dezvoltarea instrumentelor financiare derivate si a
GDR, care vor determina atat sporirea atractivitatii pietei de capital, cat si posibilitatea
diversificarii portofoliilor si a reducerii riscului investitiilor;

- dotarea cu echipamente si birotica a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, pentru crearea
conditiilor efective pentru indeplinirea atributiilor sale;

- organizarea de programe de training pentru personalul CNVM, de natura sa asigure nivelul de
pregatire necesar si familiarizarea cu practicile UE in domeniu;

- proiectarea si desfasurarea de programe pentru educarea publicului, care sa promoveze piata
de capital ca mijloc de finantare si privatizare;

- realizarea unui sistem unic de compensare si decontare pentru piata de capital, care sa asigure
serviciile specifice pentru activitatile din cadrul Bursei de Valori Bucuresti si a pietei
RASDAQ;

- asigurarea schemei de garantare pentru investitori, masura necesara pentru cresterea protectiei
investitorilor si acoperirea corespunzatoare a acestora impotriva pierderilor rezultate din
activitati frauduloase;
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- instituirea listei pietelor reglementate, de natura sa asigure o transparenta sporita cu privire la
existenta si functionarea pietelor romanesti de capital;

- elaborarea regulamentelor privind preluarea societatilor comerciale deschise, avand drept
principal obiectiv asigurarea protectiei investitorilor minoritari

- perfectionarea Sistemului Electronic de Administrare a Informatiei;

- inlocuirea Sistemului Electronic de Supraveghere a Pietei;

- crearea unui Sistem Electronic de Tranzactionare a Derivativelor.

De asemenea, pe termen mediu, la orizontul anului 2002 se vor demara activitatile pentru
elaborarea regulamentelor si realizarea cadrului functional pentru dezvoltarea burselor de marfuri.

3 . 1 . 3 . 4 .  P r o t e c ţ i a  d a t e l o r  p e r s o n a l e

Situaţia actuală

In 1997 a fost elaborat si supus spre aprobare Guvernului Romaniei proiectul de lege “Codul
dezvoltarii si utilizarii tehnologiilor informatiei”, care isi propune:

- sa stimuleze dezvoltarea si utilizarea tehnologiilor informatiei in Romania, cu efecte in
stimularea afecerilor si a comertului, competitivitatea agentilor economici, reducerea
birocratiei in administratia publica, facilitarea accesului cetatenilor si persoanelor juridice la
informatia publica, crearea de noi locuri de munca in productia de software, servicii
informatice, etc;

- sa previna si sa sanctioneze utilizarea frauduloasa a tehnologiilor informatiei: violarea
drepturilor omului (limitarea accesului la informatia publica, nerespectarea vietii private),
accesul neautorizat la informatii care pericliteaza interesele/secretul afacerilor si tranzactiilor,
interesele statului si ordinea publica, falsificarea de mesaje, utilizarea sau distrugerea
neautorizata de fisiere/programe, perturbarea fluxurilor informationale, etc.

In 1998 Guvernul a aprobat acest proiect de lege si l-a inaintat Parlamentului. Pana acum,
proiectul de lege a fost analizat in Comisiile de specialitate, care au formulat propuneri si
amendamente in vederea dezbaterii in plenul Parlamentului.

Priorităţi pe termen scurt

- urmarirea adoptarii de catre Parlament a "Codului dezvoltarii si utilizarii tehnologiilor
informatiei", care transpune integral Directiva 95/46/CEE;

- infiintarea Autoritatii Romane de Informatica – autoritate independenta si autonoma,
autoritate de control pentru protectia persoanelor fizice fata de prelucrarea datelor cu caracter
personal;

- promovarea spre ratificare de catre Parlament a Conventiei nr. 108 a Consiliului Europei.

3.1.4. Libera circulaţie a capitalului

Situaţia actuală

Regulamentul nr. 3/23.12.1997 privind efectuarea operatiunilor valutare contine prevederi
compatibile cu legislatia similara din tarile membre OCDE, iar la elaborarea sa au fost avute in
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vedere prevederile Directivei  88/361/CEE din 24 iunie 1988 privind libera circulatie a
capitalului.

In conformitate cu prevederile Regulamentului, operatiunile de cont curent se efectueaza in mod
liber, in timp ce transferurile de capital sunt supuse autorizarii BNR, pe baza prezentarii anumitor
documente. Cu toate acestea, majoritatea tranzactiilor de capital referitoare la investitiile straine
efectuate de nerezidenti in conditiile legii privind investitiile straine in Romania se realizeaza in
mod liber, nefiind supuse restrictiilor sau autorizarii de catre BNR; sunt supuse totusi autorizarii
urmatoarele tranzactii: admiterea de valori mobiliare straine pe pietele romanesti de capital;
operatiunile cu instrumente specifice pietei monetare; operatiunile in conturi de depozit deschise
de nerezidenti in ROL. Sunt supuse, de asemenea, autorizarii BNR majoritatea transferurilor de
capital efectuate de rezidenti in strainatate.

In vederea liberalizarii treptate a operatiunilor valutare de capital, in conformitate cu obiectivele
majore ale Programului National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, pe data de 15
septembrie 1999 au intrat in vigoare modificarile la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea
operatiunilor valutare.

Liberalizarea va fi realizata in trei etape, dupa cum urmeaza:

Etapa I – Liberalizarea, in sensul eliminarii autorizarii, a intrarilor de capital pentru urmatoarele
operatiuni:

1. Operatiuni cu valori mobiliare specifice pietei de capital emise de entitati private, fara garantie
publica:

- admiterea valorilor mobiliare romanesti pe piete de capital straine;

- tranzactii cu valori mobiliare in strainatate de catre rezidenti - vanzare.

2. Operatiuni cu instrumente de plasament colectiv emise de entitati private, fara garantie publica:

- admiterea instrumentelor de plasament colectiv romanesti pe pietele financiare straine;

- tranzactii in strainatate ale rezidentilor-vanzare.

3. Credite de comert international cu termen de rambursare mai mare de un an (creditele de
comert international cu termen de rambursare mai mic de un an sunt considerate operatiuni
valutare curente nesupuse autorizarii), acordate de nerezidenti rezidentilor;

4. Credite si imprumuturi financiare cu termen de rambursare mai mare de un an, inclusiv leasing
financiar, acordate de nerezidenti rezidentilor;

5. Garantii, avaluri, facilitati financiare auxiliare:

- in cazuri legate direct de comertul international, in care participa un rezident, cu scadenta mai
mare de un an, acordate de nerezidenti in favoarea rezidentilor;

- in cazuri legate direct de operatiuni de miscari internationale de capital, in care participa un
rezident, cu scadenta mai mare de un an, acordate de nerezidenti in favoarea rezidentilor.

6. Asigurari de viata:

- transfer de capital reprezentand anuitati, despagubiri, alte transferuri, platite rezidentilor
persoane fizice de catre societatile de asigurare nerezidente, decurgand din contracte de
asigurare de viata incheiate intre rezidenti persoane fizice si societati de asigurare nerezidente;

- transfer de capital reprezentand primele platite de persoanele fizice nerezidente societatilor de
asigurare rezidente, decurgand din contracte de asigurare de viata incheiate intre societati de
asigurare rezidente si persoanele fizice nerezidente.
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Etapa II – Liberalizarea iesirilor de capital, in sensul eliminarii autorizatiei, pentru urmatoarele
categorii de operatiuni:

1. Asigurari de viata:

- transfer de capital reprezentand anuitati, despagubiri, alte transferuri, platite de catre
societatile de asigurare rezidente nerezidentilor persoane fizice, decurgand din contracte de
asigurare de viata incheiate intre societati de asigurare rezidente si nerezidenti persoane fizice;

- transfer de capital reprezentand primele platite de persoanele fizice rezidente societatilor de
asigurare nerezidente decurgand din contracte de asigurare de viata incheiate intre persoanele
fizice rezidente si societati de asigurare nerezidente in masura permisivitatii legislatiei in
domeniu.

2. Transferuri ale persoanelor fizice (active ale emigrantilor si mosteniri).

Etapele I si II (precizate mai sus) vor face obiectul primei modificari a Regulamentului nr.
3/1997, preconizata a avea loc in prima jumatate a anului 2000.

Etapa III – Liberalizarea celorlalte operatiuni de capital ale rezidentilor in strainatate, inclusiv
operatiuni cu instrumente specifice pietei monetare, atat in Romania, cat si in strainatate, precum
si cele cu valori mobiliare garantate public sau emise de entitati publice. Etapa III va fi
implementata in momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

In paralel cu liberalizarea acestor operatiuni, Banca Nationala a Romaniei instituie un sistem de
notificare a operatiunilor valutare de capital liberalizate, notificarea urmand a fi facuta de catre
persoanele fizice si juridice directiei de specialitate din Banca Nationala a Romaniei, in forma si la
data stabilita de aceasta, in scopuri statistice, de informare.

In urma modificarii efectuate in anul 1999, Regulamentul nr. 3/1997 cuprinde actualmente
elemente din prevederile Directivei 97/5/CEE privind tranzactiile transfrontaliere referitoare la
liberalizarea creditelor externe mici (pana la 50.000 USD), urmand ca in semestrul I 2000
prevederile acestei directive sa faca obiectul unei reglementari specifice.

Priorităţi pe termen scurt

Armonizarea legislativa cu Uniunea Europeana in domeniul miscarilor de capital, pentru anii
2000-2001, va consta in:

- continuarea eforturilor de a asimila practicile si standardele europene in domeniul tranzactiilor
valutare prin elaborarea legii devizelor (Foreign Exchange Transactions Act);

- continuarea modificarii legislatiei in vigoare pentru liberalizarea treptata a fluxurilor de capital.

Incepand cu anul 2000, armonizarea legislativa va avea drept efect:

a) reducerea graduala a restrictiilor existente asupra creditelor comerciale si financiare acordate de
rezidenti nerezidentilor;

b) liberalizarea tuturor fluxurilor de capital pe termen lung ale rezidentilor in strainatate;

c) modificarea Regulamentului nr. 6/1995 privind principiile si organizarea platilor prin carduri.

Totodata, va avea loc o coordonare stransa a liberalizarii tranzactiilor de cont de capital cu
politicile monetara, valutara, precum si cu alte componente macroeconomice, precum si
implementarea (in anul 2001) a unitatii de monitorizare a iesirilor de capital, altele decat cele in
contul datoriei externe.
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De asemenea, pentru liberalizarea contului de capital, Banca Nationala a Romaniei va beneficia, in
anii 2000 si 2001, de asistenta financiara in cadrul Conventiei de Infratire incheiate cu un
consortiu de banci centrale (Banca Frantei, Banca Olandei, Banca Italiei) condus de Banca Frantei
(Programul de Dezvoltare Institutionala si consolidarea supravegherii bancare).

3.1.5. Dreptul societăţilor comerciale

3 . 1 . 5 . 1 .  D r e p t u l  s o c i e t ă ţ i l o r  c o m e r c i a l e

Situaţia actuală

Eforturile legislative ale autoritatilor s-au reflectat in armonizarea dispozitiilor legale in materia
infiintarii si functionarii societatilor comerciale, in special in domeniul asigurarii garantiilor
impuse de directivele comunitare pentru o eficienta protectie a asociatilor si a tertilor (formalitati
de publicitate identice, aceleasi acte supuse publicitatii, aceleasi conditii de modificare a
capitalului, de infiintare de filiale, sucursale).

Prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri de accelerare a reformei economice, publicata in
MO nr. 236/26.05.1999, a fost modificata Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
asigurandu-se compatibilitatea dispozitiilor legislative romanesti cu prevederile Directivei
78/855/CEE privind fuziunea societatilor pe actiuni si a Directivei 82/891/CEE privind
divizarea societatilor pe actiuni.

Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului a fost modificată
prin Legea nr. 99/1999 şi republicată, în temeiul aceleiaşi legi (art. XI, titlul IV), în MO nr.
608/13.12.1999, intrand in vigoare la 13 ianuarie 2000.

Noua reglementare a materiei largeste sfera competentelor administratorilor şi lichidatorilor,
executarea procedurii de reorganizare sau lichidare trecand din sarcina judecatorului sindic în
sarcina acestora. Judecatorul sindic detine actualmente numai atributii de control judecatoresc al
activitatii de reorganizare şi lichidare a societatilor comerciale (pronuntarea hotararii de
deschidere a procedurii, judecarea contestatiilor debitorului/creditorului impotriva masurilor luate
de administrator sau lichidator, solutionarea obiectiilor la rapoartele semestriale si cel final ale
administratorului sau lichidatorului etc).

Modificarea adusa Legii nr. 64/1995 a permis adoptarea unor reglementari care sa permita crearea
unei noi institutii, cea a practicianului in reorganizare si lichidare (OG nr. 79/1999 privind
organizarea activitatii practicienilor în reorganizare si lichidare, publicata in MO nr.
421/31.08.1999 si Ordinul ministrului justitiei nr. 2.986/C/1999 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Practicienilor în Reorganizare
si Lichidare, publicat în MO nr. 1/04.01.2000).

Priorităţi pe termen scurt

Pentru a elimina ultimele elemente de neconcordanta a textelor normative romanesti care
reglementeaza infiintarea si functionarea societatilor comerciale, elemente evidentiate in Raportul
periodic pe anul 1999 al Comisiei Europene si in Raportul DG Justitie si Afaceri Interne,
autoritatile isi propun pentru perioada 2000-2001:

- adoptarea Legii pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, pentru
asigurarea compatibilitatii dispozitiilor romanesti cu prevederile Directivei 89/666/CEE
privind formalitatile de publicitate pentru sucursalele unei societati si a Directivei
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68/151/CEE privind coordonarea garantiilor acordate asociatilor unei societati comerciale si
tertilor;

- pregatirea continua a judecatorilor in drept comercial, indeosebi a celor delegati la oficiile
judetene ale Registrului Comertului.

Priorităţi pe termen mediu

Continuarea procesului de armonizare legislativa va viza pe termen mediu:

- elaborarea si adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, in scopul asigurarii armonizarii depline cu legislatia comunitara in
materie (Directiva 92/101/CEE privind modificarea Directivei 77/91/CEE referitoare la
infiintarea, functionarea si modificarea capitalului social al societatilor pe actiuni);

- elaborarea si adoptarea unui proiect de Lege privind infiintarea si functionarea grupurilor de
interes economic (dispozitii ce vor avea rolul asigurarii cadrului intern de asociere a
societatilor comerciale, urmand a facilita aplicarea, ulterior aderarii la Uniunea Europeana, a
Regulamentului nr. 85/2137 al Consiliului).

In perioada 2002-2003 se va urmari punerea in aplicare a dispozitiilor legale interne in materia
societatilor comerciale, dar si monitorizarea permanenta a nivelului de armonizare cu
instrumentele comunitare adoptate in aceasta perioada ca si pregatirea continua a judecatorilor in
dreptul societatilor comerciale, indeosebi a celor delegati la oficiile judetene ale Registrului
Comertului.

3 . 1 . 5 . 2 .  D r e p t u l  c i v i l

Situaţia actuală

O economie de piata sanatoasa, care constituie baza Pietei Interne, implica respectarea unor
principii fundamentale ale dreptului civil, precum şi o cooperare judiciara coerenta in materie
civila, reglementata in mod unitar in statele membre.

In scopul crearii cadrului normativ unitar, Ministerul Justitiei a elaborat o serie de proiecte de legi
care reformeza sistemul judiciar romanesc si pune bazele unui circuit civil coerent, transparent si
flexibil.

Mentionam in acest sens elaborarea proiectului de lege privind modificarea si completarea
Codului de procedura civila, a proiectului de Lege privind executorii judecatoresti si a proiectului
de Lege privind organizarea şi functionarea profesiei de registrator de proprietate şi a birourilor
de publicitate mobiliara si imobiliara, proiecte ce asigura armonizarea legislatiei interne cu
dispozitiile Conventiilor de la Bruxelles si Lugano, privind competenta jurisdictionala,
recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti straine, a Conventiei elaborate in temeiul art.
K3 din Tratatul Uniunii Europene privind notificarea in strainatate a actelor judiciare si
extrajudiciare (27 mai 1997).

Toate aceste proiecte de lege se afla in faze avansate de adoptare.

Romania a ratificat in cursul anului 1999 Conventia incheiata in cadrul Conferintei de Drept
international de la Haga privind suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine (Haga)
şi intentioneaza sa continue procesul de ratificare a conventiilor incheiate in cadrul acestei
conferinte, pentru a elimina diferentele de reglementare a cooperarii civile, cauzate de fixarea
principiilor acesteia prin tratatele bilaterale.
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Pe aceasta linie a uniformizarii reglementarii se inscrie ratificarea prin OU nr. 65/1999, publicata
in MO nr. 414/30.08.1999 a Tratatului intre Romania si Republica Polona privind asistenta
juridica si relatiile juridice in cauzele civile. Dispoziţiile acestui tratat sunt armonizate cu
prevederile Conventiilor de la Haga si ale Conventiei de la Bruxeles privind competenta
jurisdictionala si recunoasterea hotararilor judecatoresti in strainatate.

Priorităţi pe termen scurt

- adoptarea Legii privind modificarea si completarea Codului de procedura civila, prin care se
va asigura compatibilitatea dispozitiilor legale interne cu prevederile Conventiilor de la
Bruxelles si Lugano, privind competenta jurisdictionala, recunoasterea si executarea in
strainatate a hotararilor judecatoresti straine;

- adoptarea Legii privind executorii judecatoresti, care va determina existenta unui grad de
armonizare deplina a legislatiei interne in materie cu dispozitiile Conventiei incheiate in
temeiul art. K3 din Tratatul Uniunii Europene privind notificarea in strainatate a actelor
judiciare si extrajudiciare in materie civila si comerciala (27 mai 1997);

- adoptarea Legii privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele
defectuoase; acest text legal este armonizat cu dispoziţiile Directivei 85/374/CEE privind
uniformizarea reglementarii in statele membre a raspunderii pentru pagubele generate de
produsele defectuoase.

Priorităţi pe termen mediu

- aplicarea uniforma si previzibila a Noului Cod de procedura civila;

- adoptarea Legii pentru aderarea Romaniei la Conventia privind notificarea in strainatate a
actelor judiciare sau extrajudiciare in materie civila si comerciala, incheiata la Haga la 15
noiembrie 1965;

- adoptarea Legii pentru aderarea Romaniei la Conventia privind obtinerea in strainatate a
probelor in materie civila si comerciala , incheiata la Haga la 18 martie 1970;

- adoptarea Legii pentru aderarea Romaniei la Conventia privind accesul international la justitie,
incheiata la Haga la 25 octombrie 1980;

- Aceste conventii elaborate in cadrul Conferinţei de drept international privat de la Haga sunt
incluse in listele de screening la capitolul 5 “Dreptul societatilor comerciale”, subcapitolul
“Cooperare judiciara in materie civila si comerciala”.

- studierea conditiilor de aderare a Romaniei la Conventia de la Lugano privind competenta
jurisdictionala, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in strainatate;

- adoptarea actului normativ privind agentii comerciali independenti, care va transpune
dispozitiile Directivei 86/653/CEE referitoare la coordonarea legislatiilor statelor membre
privind agentii comerciali independenti.

3 . 1 . 5 . 3 .  P r o p r i e t a t e a  i n t e l e c t u a l ă

Situaţia actuală

In domeniul proprietatii intelectuale, cadrul general al reformei legislative este realizat de Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Acest act normativ a introdus schimbari
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de substanta prin crearea unui regim juridic al protectiei prin drept de autor, radical diferit fata de
reglementarile anterioare. La elaborarea acestei legi s-a tinut cont de dispozitiile conventiilor
internationale din domeniu si de prevederile directivelor europene in vigoare la data elaborarii.

In ceea ce priveste adoptarea acquis-ului comunitar, au fost transpuse in intregime in legislatia
romana prevederile reglementarilor comunitare in domeniul drepturilor de proprietate
intelectuala, si anume: Directiva 91/250/CEE privind protectia juridica a programelor de
calculator, Directiva 93/83/CEE referitoare la coordonarea anumitor reguli ale dreptului de autor
si drepturilor conexe dreptului de autor aplicabile radiodifuzarii prin satelit si retransmisiei prin
cablu, Directiva 93/98/CEE referitoare la armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si
a unor drepturi conexe. Prevederile Directivei 92/100/CEE referitoare la dreptul de inchiriere si
de imprumut si la anumite drepturi conexe dreptului de autor in domeniul proprietatii intelectuale
si ale Directivei 96/9/CE privind protectia juridica a bazelor de date sunt partial transpuse in
legislatia romana.

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), in colaborare cu Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci (OSIM), Directia Generala a Vamilor (DGV) si cu sprijinul Biroului TAIEX, a
elaborat proiectul Legii privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de
proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, care transpune prevederile
Regulamentului Consiliului nr. 3295/1994, completate cu Regulamentul nr.241/1999. Proiectul a
fost avizat de comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor, urmand a fi aprobat de Parlament.

In ce priveste legislatia internationala in domeniu, România a aderat la cele mai importante
conventii, ratificate de Parlamentul României prin urmatoarele legi:

- Legea nr. 76/1998 pentru aderarea României la Conventia internationala pentru protectia
artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme si a organismelor de
radiodifuziune, incheiata la Roma la 26 octombrie 1961 (MO nr. 148/14.04.1998). Conventia
a intrat in vigoare pentru România la 22 octombrie 1998;

- Legea nr. 77/1998 pentru aderarea României la Conventia de la Berna pentru protectia
operelor literare si artistice din 9 septembrie 1886, in forma revizuita prin Actul de la Paris la
24 iulie 1971 si modificata la 28 septembrie 1979 (MO nr. 156/17.04.1998). Conventia de la
Berna, in ultima sa forma revizuita, a intrat in vigoare pentru România la 9 septembrie 1998;

- Legea nr.78/1998 pentru aderarea României la Conventia pentru protejarea producatorilor de
fonograme impotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, adoptata la Geneva la 29
octombrie 1971 (MO nr. 156/17.04.1998). Conventia a intrat in vigoare pentru România la 1
octombrie 1998.

România este membru fondator al Organizatiei Mondiale a Comertului, obligindu-se astfel sa
respecte si prevederile Acordului TRIPS (Acordul privind unele aspecte comerciale ale drepturilor
de proprietate intelectuala) prin semnarea Acordului de la Marrakech, ratificat prin Legea nr.
133/1994 (MO nr. 360/27.12.1994).

Se afla in curs de ratificare alte doua acte juridice internationale ce au fost semnate de România in
anul 1997:

- Tratatul OMPI (Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale) privind dreptul de autor –
WCT (Geneva 1996);

- Tratatul OMPI privind interpretarile, executiile si fonogramele – WPPT (Geneva 1996).

Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 8/1996 si prin adoptarea HG nr. 60/1997, domeniul a
fost institutionalizat prin crearea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) ca unic
organism guvernamental competent in sensul aplicarii legislatiei de referinta.
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ORDA acorda un interes deosebit activitatii de control al aplicarii legislatiei. In perioada
01.01.1999-31.12.1999, Directia de Control al Aplicarii Legislatiei din cadrul ORDA a efectuat
999 de actiuni (dosare), sintetizate in tabelul urmator:

Domeniu Nr. de actiuni
(dosare)

Mod de finalizare

inaintari catre politie 724

constatari in vederea distrugerii 6

Compact-discuri si casete audio 750

in lucru 20

inaintari catre politie 96

clasate 2

Video 100

din care:

in lucru 2

inaintari catre politie 5TV - cablu 19

din care: clasate 14

inaintari catre parchet 12

clasate 6

Opere scrise, foto, arta 20

din care:

in lucru 2

inaintari catre politie 43

inaintari catre parchet 1

clasate 14

urmeaza sa se reia controlul 1

Software 74

din care:

in curs de cercetare 15

Publicatii pornografice 36 inaintari catre politie 36

Precizam ca cele mai multe din actiunile sus mentionate s-au desfasurat in colaborare cu
departamentul de specialitate al Politiei.

In domeniul compact-discurilor si casetelor audio s-a efectuat un numar de 750 actiuni (controale
+ expertize + distrugeri) in perioada 01.01.1999-31.12.1999:

Total compact-discuri si casete audio contrafacute ridicate in vederea cercetarii de catre organele
de politie, din care:

CD-uri audio CD-ROM-uri Casete audio

18.493 9.359 27.188

Total produse video (casete video) contrafacute ridicate in
vederea cercetarii

5.964

Total calculatoare verificate 702
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Total programe pentru calculator utilizatesi/sau difuzate ilegal 2.324

Se considera ca in anul 2000 capacitatea de implementare a legislatiei va creste datorita faptului ca
in proiectul de buget este prevazuta o suma satisfacatoare, care va permite o imbunatatire a
colaborarii ORDA cu Politia, Justitia si societatile de autori, cu efecte pozitive asupra situatiei
respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in România.

In legatura cu masurile la frontiera pentru protectia drepturilor de proprietate intelectuala, ORDA
a intensificat colaborarea cu DGV, in special in ceea ce priveste pregatirea suplimentara in acest
domeniu a vamesilor, organizand in cadrul Programului PHARE pentru Proprietate Intelectuala
(PI) cursuri sau stagii de pregatire a acestora.

Tot in cadrul Programului PHARE pentru Proprietate Intelectuala, ORDA a organizat seminarii
care au fost destinate unor segmente de specialitate implicate in aplicarea legislatiei privind
dreptul de autor si drepturile conexe, cum ar fi: seminar itinerant avind segment tinta ofiterii de
politie implicati in lupta antipiraterie, seminar pentru informarea procurorilor si judecatorilor,
precum si a inspectorilor ORDA.

Priorităţi pe termen scurt

Obiectivele prioritare se axeaza pe intarirea capacitatii institutionale si administrative si pe
cresterea eficientei aplicarii legislatiei in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe.

In ceea ce priveste continuarea armonizarii legislative, se are in vedere elaborarea proiectului de
amendare a Legii nr. 8/1996 pentru transpunerea in intregime a prevederilor Directivei
96/9/CEE privind recunoasterea dreptului sui generis al fabricantilor de baze de date si
Directivei 92/100/CEE privind dreptul de inchiriere si imprumut si anumite drepturi conexe
dreptului de autor in domeniul proprietatii intelectuale.

Prioritati pe termen mediu

Avind in vedere necesitatea dezvoltarii capacitatii de asumare a obligatiilor de membru, cat si a
capacitatii administrative de implementare, obiectivele prioritare sunt urmatoarele:

- intarirea capacitatii institutionale si administrative;

Masurile avute in vedere pentru atingerea acestui obiectiv se refera la:

- revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a ORDA;

- elaborarea si derularea unor programe de perfectionare a personalului.

- cresterea eficientei aplicarii legislatiei in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe prin
adoptarea Legii privind amendarea Legii nr. 8/1996, prin care se va realiza armonizarea
legislativa completa prin transpunerea integrala a prevederilor Directivei 92/100/CEE si
Directivei 96/9/CEE, precum si a prevederilor Tratatelor OMPI – Geneva 1996 (TODA -
Tratatul OMPI privind dreptul de autor si TOIEF - Tratatul OMPI privind interpretarile,
executiile si fonogramele);

- imbunatatirea metodologiei privind controlul respectarii legii in domeniu;

- masuri si actiuni de colaborare cu DGV vizand controlul respectarii drepturilor de proprietate
intelectuala;

- monitorizarea activitatii organismelor de gestiune colectiva si a celei de constituire a noi
organisme de gestiune colectiva;
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- dezvoltarea cooperarii cu organizatiile de specialitate din domeniu pentru aplicarea efectiva si
eficienta a legislatiei specifice;

- programe de imbunatatire a managementului institutiei.

In sprijinul realizarii acestor obiective, o finantare de 100.000 EURO este prevazuta in programul
PHARE 2000.

3 . 1 . 5 . 4 .  P r o p r i e t a t e a  i n d u s t r i a l ă

Situaţia actuală

In perioada care a urmat evaluarii facute de Comisia Europeana pentru anul 1999, procesul de
armonizare a legislatiei in domeniul proprietatii industriale a continuat prin elaborarea:

- proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de
inventie, care transpune dispozitiile Directivei 98/44/CE privind protectia juridica a
inventiilor biotehnologice;

- proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia
desenelor si modelelor industriale, care transpune dispozitiile Directivei 98/71/CE privind
protectia juridica a desenelor industriale;

- proiectului de Lege pentru crearea unui certificat complementar de protectie pentru
medicamente si produse fitofarmaceutice, care transpune dispozitiile Regulamentului CE nr.
1768/92 si ale Regulamentului CE nr. 1610/96 in acest domeniu.

In domeniul protectiei noilor soiuri de plante, Guvernul Romaniei a adoptat HG nr. 200/2000
(MO nr. 134/30.03.2000), hotarare in aplicarea Legii nr. 255/1998, care transpune in totalitate
dispozitiile Regulamentului CE nr. 2100/94.

Totodata, guvernul Romaniei a aprobat in luna martie 2000 proiectul de Lege privind aderarea
Romaniei la Conventia internationala privind protectia noilor soiuri de plante (UPOV) - Actul din
1991, proiect care urmeaza a fi supus procedurii de adoptare in Parlament.

Cat priveste situatia aderarii Romaniei la tratatele incheiate sub egida OMPI, incepand cu data de
25 septembrie 1999 Romania a devenit membra si la Tratatul de la Budapesta privind
recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare.

In ceea ce priveste masurile de dezvoltare a structurilor de implementare a legislatiei, inclusiv la
vama, Romania a beneficiat in cursul anului 1999, atat in cadrul programului Phare-RIPP cat si in
cadrul unor actiuni bilaterale, de asistenta pentru pregatirea unor specialisti (OSIM, judecatori,
vama).

Pentru indeplinirea obiectivelor prioritare pe termen scurt si mediu, o finantare de 250.000
EURO a fost cuprinsa in Programul PHARE 2000.

Priorităţi pe termen scurt

Prioritatile pe termen scurt se refera la continuarea armonizarii legislative si la intarirea capacitatii
institutionale in vederea eficientizarii implementarii acquis-ului comunitar in domeniu.

Procesul de armonizare legislativa are in vedere:

- adoptarea Legii pentru ratificarea Noului Act de la Geneva 1999 al Aranjamentului de la Haga
privind inregistrarea internationala a desenelor si modelelor industriale (Romania fiind
membra din iulie 1992 a Aranjamentului de la Haga, Actul 1960, cu modificari);
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- adoptarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de
inventie, care transpune dispozitiile Directivei 98/44/CE privind protectia juridica a
inventiilor biotehnologice;

- adoptarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind desenele si
modelele industriale, care transpune dispozitiile Directivei 98/71/CE privind protectia
juridica a desenelor industriale;

- adoptarea Legii privind aderarea Romaniei la Conventia internationala privind protectia noilor
soiuri de plante (UPOV) – Actul din 1999;

- adoptarea Legii privind crearea certificatului complementar de protectie pentru medicamente
si produse fitofarmaceutice, pentru transpunerea Regulamentului CE nr. 1768/92 privind
crearea unui certificat complementar de protectie pentru medicamente si a Regulamentului
CE 1610/96 privind crearea unui certificat complementar de protectie pentru produse
fitofarmaceutice.

In ceea ce priveste intarirea capacitatii institutionale, se are in vedere:

- continuarea dezvoltarii constructiei spatiului destinat functionarii OSIM;

Dezvoltarea constructiei sediului OSIM s-a impus ca urmare a extinderii activitatilor institutiei
dupa 1990, asa cum rezulta din atributiile stabilite prin legile speciale de proprietate industriala.
Au fost infiintate activitati noi, precum protectia indicatiilor geografice si protectia soiurilor de
plante, si au fost dezvoltate activitati existente, conform HG nr. 573/1998 privind organizarea si
functionarea OSIM.

Dezvoltarea activitatilor OSIM se inscrie in procesul de intarire a capacitatii administrative si
judiciare, fiind subliniata in Raportul periodic pe anul 1999 al Comisiei Europene.

- imbunatatirea procesului de implementare a noilor reglementari prin acordarea de asistenta
logistica si de specialitate, atat pentru personalul OSIM, cat si pentru specialistii organelor
abilitate sa vegheze la respectarea drepturilor de proprietate industriala in Romania
(magistrati, politie, vama).

Priorităţi pe termen mediu

Prioritatile pe termen mediu sunt de continuare a armonizarii legislative si a intaririi capacitatii
institutionale. In acest sens, se au in vedere urmatoarele masuri:

- adoptarea Legii privind aderarea Romaniei la Conventia Brevetului European, obligatie
asumata prin Acordul de Asociere a Romaniei la UE (art. 67);

- continuarea intaririi capacitatii institutionale in vederea implementarii noilor reglementari.

Romania a fost invitata, de catre Organizatia Brevetului European, pe data de 29 ianuarie 1999, sa
adere la Conventia Brevetului European, aderare cu efect de la 1 iulie 2002.

Obiectiv major atat in planul protectiei proprietatii industriale a Romaniei, cat si in plan politic si
economic, aderarea Romaniei la Conventia Brevetului European presupune un sistem
institutional care sa permita un nivel de protectie a inventiilor in Romania similar cu cel existent
in UE.

Se vor impune asadar, in realizarea acestui obiectiv, masuri care sa vizeze:continuarea pregatirii
specialistilor din cadrul OSIM, justitiei, vamei, politiei, precum si achizitionarea de echipamente si
dezvoltarea de programe soft pentru deplina compatibilitate cu sistemul european de brevete
(ESP@CENET), ca si dezvoltarea procesului de management.
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3 . 1 . 5 . 5 .  C o n t a b i l i t a t e a

Situaţia actuală

Directiva a IV-a 78/660/CEE a fost asimilata prin Legea Contabilitatii nr. 82/1991, prin
Regulamentul de aplicare a acesteia aprobat prin HG nr. 704/1993, precum si prin Reglementarile
contabile armonizate la Directiva a IV-a si Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate
prin Ordinul ministrului finantelor nr. 403/1999.

Aceste reglementari adopta prevederile obligatorii din Directiva mentionata si se vor aplica
esalonat in timp pana cel mai tarziu in anul 2005.

Avand in vedere aceste conditii de implementare, au fost demarate unele actiuni, printre care
enumeram:

- monitorizarea intocmirii situatiilor financiare ale societatilor pilot, potrivit Directivei a IV-a si
Standardelor Internationale de Contabilitate;

- elaborarea proiectului traducerii oficiale in limba romana a Standardelor Internationale de
Contabilitate, care constituie Volumul III al noilor reglementari;

- pregatirea volumului IV al noilor reglementari, prin elaborarea de ghiduri practice, care sa
contribuie la intelegerea si aplicarea corespunzatoare a reglementarilor europene si
internationale si care vor sta la baza materialelor de pregatire a specialistilor din economie;

- semnarea contractului pentru derularea programului de pregatire a aproximativ 500 de
specialisti.

Au mai fost elaborate:

- Normele metodologice privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing,
aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 686/25.06.1999, conforme Standardelor
Internationale de Contabilitate. Urmare aprobarii Legii nr. 99/1999 privind unele masuri
pentru accelerarea reformei economice, Ministerul Finantelor a promovat aceste norme
referitoare la modificarea si completarea OG nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si
societatile de leasing.

- Actul normativ privind reevaluarea anuala a unor categorii de active imobilizate (cladiri,
constructii speciale, terenuri), actiune dispusa prin HG nr. 983/1998, HG nr. 95/1999 si
Ordinul ministrului finantelor nr. 338/2000, urmand ca in semestrul I al anului 2000 sa se
decida asupra extinderii acestei reglementari si asupra celorlalte categorii de imobilizari
corporale.

Asimilarea Directivei a VII-a 83/349/CEE are in vedere elaborarea Normelor metodologice
privind conturile consolidate, norme al caror proiect aliniat la prevederile directivei a fost
experimentat in anul 1999, iar forma definitiva urmeaza sa fie aprobata de ministrul finantelor.

Asimilarea Directivei a VIII-a 84/253/CEE a fost realizata prin Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza
contabila si a contabililor autorizati, HG nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul
contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil, precum si prin prevederile OU
nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, prin care a fost infiintata Camera Auditorilor
Financiari. Aceasta si-a inceput functionarea prin infiintarea unui Comitet provizoriu. In acelasi
timp, cu aceeasi asistenta, urmeaza ca in prima jumatate a acestui an sa se adopte si celelalte
norme si reguli de exercitare a profesiei de auditor financiar, elaborate potrivit celor emise de
Federatia Internationala a Contabililor.
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Priorităţi pe termen scurt

- aprobarea si implementarea Normelor metodologice privind conturile consolidate, in
concordanta cu Directiva a VII-a 83/349/CEE;

- elaborarea, adoptarea si implementarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea
operatiunilor specifice societatilor de asigurare si reasigurare (Directivele 73/239/CEE,
88/357/CEE, 90/618/CEE, 92/49/CEE, 95/26/CEE, 91/674, 79/267/CEE,
90/619/CEE, 92/96/CEE, 72/166/CEE, 90/232/CEE, 78/473/CEE, 77/92/CEE).

Priorităţi pe termen mediu

- Urmarirea implementarii corespunzatoare in practica a reglementarilor armonizate cu
Directiva a IV-a 78/660/CEE, Directiva a VII-a 83/349/EEC, Directiva a VII-a
84/253/CCE si Standardele Internationale de Contabilitate, precum si a Standardelor
Internationale de Audit, impreuna cu asociatiile profesionale in domeniu.

3.1.6. Concurenţa

Situaţia actuală

Economia romaneasca continua sa se confrunte cu dificultatile tranzitiei catre un sistem de
economie bazata pe libera concurenta.

Ca urmare a intarzierii reformelor economice, mecanismele pietei sunt inca insuficient
consolidate si nu reusesc prin libera lor functionare sa produca efectele benefice scontate asupra
alocarii eficiente a resurselor. De aceea, Programul de guvernare prevede, printre altele, masuri de
continuare a procesului de creare a ambiantei concurentiale prin restructurare, descentralizare si
asigurare a independentei functionale si autonomiei de decizie a agentilor economici, in paralel cu
accelerarea procesului de privatizare.

In Strategia economica pe termen mediu a României, Guvernul isi propune ca obiectiv ajustarea
si consolidarea structurilor economice pentru apropierea progresiva de nivelurile de
competitivitate din economia tarilor comunitare, precum si fluidizarea competitiei pe piata interna
prin asigurarea functionalitatii legislatiei aferente concurentei.

1. In domeniul concurentei, legislatia de baza si cea secundara sunt armonizate cu legislatia
europeana similara, existand un grad avansat de compatibilitate referitor la modul de tratare si
reglementare a intelegerilor, practicilor concertate, abuzului de pozitie dominanta si controlului
concentrarilor economice. Compatibilitatea dintre legislatia comunitara si cea romaneasca este
reflectata si in Raportul de screening actualizat, transmis de Comisia Europeana la inceputul lunii
martie 2000.

In general, legislatia privind concurenta (intelegerile, abuzul de pozitie dominanta si concentrarile
economice) urmeaza, asa cum s-a apreciat si in ultimul Raport periodic al Comisiei Europene
asupra progreselor inregistrate de Romania pe calea aderarii, linia legislatiei Comunitatii: art. 81 si
82 din Tratatul de la Amsterdam (inclusiv Regulamentul 17/1962 privind aplicarea acestor
articole) se reflecta in Legea nr. 21/1996 in vigoare de la 1 februarie 1997; Reglementarile CEE
4064/1989 si 3384/1994 privind controlul concentrarilor economice sunt preluate de
Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice adoptat de Consiliul Concurentei si
publicat in MO nr. 49/21.03.1997. Au fost de asemenea adoptate in acelasi spirit, Regulamentul
privind exceptarea pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate;
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Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei; Instructiuni cu
privire la calculul cifrei de afaceri si Instructiuni pentru definirea pietei.

Contextul dinamic al evolutiei economiei romanesti obliga la o permanenta evaluare a necesitatii
de adaptare a prevederilor acestor acte normative – de ex. inflatia sau deprecierea monedei
nationale necesita reevaluarea pragurilor de minimis in cazul notificarii concentrarilor economice si
in cazul exceptarilor de la prevederile legii. Pe de alta parte este necesara transpunerea in legislatia
romaneasca a noilor reglementari comunitare in domeniu.

Functionarea efectiva a Consiliului si Oficiului Concurentei in aplicarea Legii Concurentei este
pusa in evidenta de cazurile investigate si finalizate prin decizii ale Consiliului Concurentei.

In perioada 1.02.1997 (data intrarii in vigoare a Legii concurentei) pana la 31.12.1999, Consiliul
Concurentei a analizat un numar de 877 de cazuri, dupa cum urmeaza:

- 171 cazuri in 1997

- 231 cazuri in 1998

- 445 cazuri in 1999.

Situatia urmatoare prezinta evolutia numarului de cazuri analizate in perioada mentionata, precum
si repartizarea acestora pe articole ale legii.

din care:Clasificarea cazurilor Total
1997 1998 1999 **

A. Intelegeri intre agentii economici (art.5) 189 64 43 59
-plangeri 104 48 12 10

-cereri de neinterventie 22 6 8 10

-cereri de exceptari individuale 3 1 1 2

-notificari pentru acordarea exceptarii pe
categorii

60 9 22 37

B. Abuz de pozitie dominanta (art.6) 42 3 30 18
Total practici anticoncurentiale (A+B) 231 67 73 77
C. Concentrari economice 231 10 50 171
D. Avize 142 41 57 75
E. Puncte de vedere si cereri de clarificare 46 19 7 74
F. Alte cazuri 227 34 44 48
TOTAL * 877 171 231 445

* Cazuri care nu intra sub incidenta art. 5, 6 si 11 sau care nu intra sub incidenta Legii
concurentei.
** Date preluate din Raportul de activitate a Consiliului Concurentei in anul 1999.

Exercitarea atributiilor Oficiului Concurentei, in sensul implementarii unei politici concurentiale
eficiente, s-a concretizat prin examinarea unui numar de 206 plangeri supuse examinarii
prealabile, din care pentru 70 s-a dispus pornirea unei investigatii astfel:

- 67 plangeri supuse examinarii prealabile in 1997; pentru 26 dintre acestea s-a dispus pornirea
de investigatii;
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- 84 plangeri supuse examinarii prealabile in 1998; pentru 25 dintre acestea s-a dispus pornirea
de investigatii;

- 55 plangeri supuse examinarii prealabile in 1999; pentru 19 dintre acestea s-a dispus pornirea
de investigatii.

Cazurile privesc fapte interzise prin art. 5, 6, 9 si 13 din Legea Concurentei, adica intelegeri,
decizii de asociere sau practici concertate pentru fixarea preturilor, limitarea sau controlul
productiei sau distributiei, practici discriminatorii, inclusiv din partea organismelor administratiei
publice centrale sau locale, participarea cu oferte trucate la licitatii sau folosirea abuziva a unei
pozitii dominante prin impunerea preturilor, aplicarea unor conditii inegale la prestatii
echivalente, omisiunea notificarii unor concentrari economice etc.

Au mai fost realizate si o serie de studii de piata, in vederea analizarii modului de functionare a
mecanismelor concurentiale pe sectoare (in industria tigaretelor, industria zaharului, ape minerale
etc).

In sfera intreprinderilor publice, a drepturilor de monopol si a preturilor administrate, documentele Comisiei
releva progresele inregistrate in domeniul ajustarii monopolurilor si liberalizarii preturilor, proces
monitorizat de Oficiul Concurentei, care demonstreaza orientarea Guvernului pe linia aplicarii
mecanismelor concurentiale in aceste sectoare.

Activitatile cu caracter de monopol natural si activitatile supuse prin lege unui regim special sunt
in proces de ajustare, prin restructurarea si privatizarea intreprinderilor din domeniile respective.
In principalele sectoare au fost externalizate si supuse liberei concurente activitatile auxiliare, au
fost separate intreprinderile insarcinate cu administrarea facilitatilor esentiale si a fost consacrata
obligatia de a permite accesul nediscriminatoriu la acestea.

Masuri de liberalizare au fost adoptate si sunt in curs de implementare in multe sectoare
reglementate, cum ar fi telecomunicatiile, energia electrica si termica, serviciile postale, transportul
pe cale ferata, serviciile locale.

S-au inregistrat de asemenea progrese in derularea procesului de reorganizare a regiilor autonome
concomitent cu privatizarea acestora, precum si deschiderea la concurenta, prin conectarea
legislatiei adoptate la directivele europene pertinente.

2. In domeniul ajutorului de stat, preluarea acquis-ului comunitar este concretizata in
prevederile Legii ajutorului de stat (nr. 143/1999), adoptata la 30 iunie 1999 si intrata in vigoare la
1 ianuarie 2000.

Asa cum rezulta din Raportul de screening actualizat, legea acopera criteriile de evaluare a
compatibilitatii ajutoarelor de stat in conformitate cu prevederile art. 87 si 88 din Tratatul CEE.
Legea defineste ajutorul de stat, modalitatile de acordare, autorizare, control si recuperare a
ajutoarelor ilegale; sunt de asemenea stabilite responsabilitatile institutionale privind aplicarea
acestor prevederi, precum si obligatia de inventariere, monitorizare si raportare in conditii de
transparenta a ajutorului de stat.

Referitor la legislatia secundara pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii ajutorului de stat,
Consiliul Concurentei a elaborat si adoptat Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de
stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare si Regulamentul cu privire la forma,
continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat, publicate in MO nr. 125/24.03.2000.

Activitatea Consiliului Concurentei in domeniul ajutorului de stat s-a concretizat in formularea
unor puncte de vedere in cazul initierii unor acte normative care implicau acordarea unor ajutoare
de stat.
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In ceea ce priveste activitatea Oficiului Concurentei in domeniul ajutorului de stat, aceasta s-a
concretizat in realizarea inventarului ajutoarelor de stat acordate in perioada 1995-1997 si pe
aceasta  baza a “Raportului privind ajutoarele de stat acordate in Romania in perioada 1995-
1997”, raport avizat de Guvernul Romaniei si transmis Comisiei Europene. Datele cuprinse in
raport au caracter provizoriu, acesta fiind elaborat inainte de intrarea in vigoare a Legii nr.
143/1999 si vor fi definitivate dupa intrarea in vigoare a procedurilor in aplicarea legii.

Priorităţi pe termen scurt

Actiunile avute in vedere se structureaza pe obiective astfel:

Intarirea si imbunatatirea capacitatii administrative a autoritatilor de supraveghere a
concurentei si ajutorului de stat.
Avand in vedere numarul relativ mare de cazuri instrumentate de autoritatile concurentei, precum
si asteptarile privind inmultirea numarului de cazuri cu care se vor confrunta in viitor (inclusiv
actiunile de privatizare si de autorizare a ajutoarelor de stat), rezulta necesitatea intaririi capacitatii
de administrare a legislatiei, prin asigurarea logisticii, a resurselor umane si financiare necesare.

Consiliul Concurentei – organ administrativ autonom, aflat in plin proces de dezvoltare a
capacitatilor proprii materiale si umane, este inca sub nivelul prevazut pentru o functionare
optima din punct de vedere al dotarii logistice si de personal, necesara cuprinderii intregii
problematici legate de aplicarea regulilor de concurenta si punerii in aplicare a legii ajutorului de
stat.

In acest sens este necesara o pregatire intensiva a personalului existent cat si a celui care va mai fi
angajat pana la completarea organigramei. Acest obiectiv se poate realiza printr-o serie de masuri
cum ar fi:

- organizarea de seminarii in tara si in Bucuresti, sustinute de experti europeni;

- stagii de pregatire la DG Concurenta a Comisiei Europene si la autoritati ale concurentei din
state membre;

- participarea la conferinte de specialitate.

In mod deosebit este necesara pregatirea membrilor Consiliului Concurentei cu responsabilitati in
procesul de luare a deciziilor, referitor la:

- abordarea si evaluarea cazurilor de incalcare a regulilor de concurenta;

- stabilirea remediilor si luarea deciziilor;

- evaluarea ajutoarelor de stat din punct de vedere al compatibilitatii cu regulile comunitare si
cu prevederile Acordului de Asociere a Romaniei la Uniunea Europeana.

Prin HG nr. 64/2.02.2000, Oficiul Concurentei a fost reorganizat in spiritul cresterii eficientei
activitatii, in conditiile restrictiilor unui buget de austeritate. Consideram ca este inca necesara
asistenta de specialitate si o pregatire intensiva a personalului in vederea imbunatatirii capacitatii
de investigare a cazurilor anticoncurentiale si pentru aplicarea in conditii corespunzatoare a
prevederilor Legii ajutorului de stat nr. 143/1999.

In acest sens, pentru pregatirea de specialisti atat in domeniul concurentei, cat si ajutorului de stat,
se are in vedere un program asemanator cu cel stabilit pentru Consiliul Concurentei (seminarii,
stagii de pregatire la DG Concurenta, participarea la conferinte de specialitate).

Gradul semnificativ de compatibilitate a reglementarilor interne cu cele comunitare
corespunzatoare si existenta unui cadru institutional adecvat trebuie sa fie dublat de
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implementarea eficienta a acestei legislatii. In acest sens, Consiliul Concurentei si Oficiul
Concurentei isi propun pentru perioada 2000-2001 imbunatatirea capacitatii administrative pentru
controlul concurentei si supravegherea politicii de acordare a ajutoarelor de stat prin
atragerea/formarea de personal specializat care sa permita desfasurarea unei activitati eficiente
precum si dotarea cu echipament computerizat pentru conectarea in retea a Consiliului
Concurentei, Oficiului Concurentei si Inspectoratelor Judetene de Concurenta.

Se creeaza astfel premisele pentru operationalizarea regulilor de concurenta aplicabile
intreprinderilor, prevazute de art. 64 alin.1(i), 1(ii) si 2 din Acordul de Asociere Romania – UE
care au fost adoptate de Consiliul de Asociere Romania – UE prin Decizia nr. 2/1999. De
asemenea, se va trece la operationalizarea regulilor de acordare a ajutoarelor de stat in aplicarea
art. 64 alin.1(iii) si 2 din Acordul de Asociere Romania - UE care vor fi aprobate de Consiliul de
Asociere Romania – UE.

In contextul schimbarilor economice si sociale care se produc in societatea romaneasca, accesul la
justitie sufera uneori din cauza supraaglomerarii sistemului juridic. In colaborare  cu Ministerul
Justitiei, se va urmari inscrierea mai accentuata a organelor judecatoresti in dispozitivul
institutional al politicii de concurenta prin specializarea in dreptul concurentei a judecatorilor de
la sectiile de Contencios Administrativ din cadrul Curtii de Apel Bucuresti si a Curtii Supreme de
Justitie si prin includerea unui numar corespunzator de magistrati in programele de pregatire
profesionala cu asistenta comunitara.

Aplicarea efectiva a politicii de concurenta, adoptarea si completarea legislatiei
secundare
Implementarea eficienta a legislatiei privind concurenta reprezinta o alta prioritate importanta, pe
termen scurt, pentru organismele cu responsabilitati in acest domeniu.

Astfel, pentru perioada 2000-2001, Consiliul Concurentei are in vedere completarea legislatiei
secundare in domeniul concurentei, atat prin amendamente aduse legislatiei existente, cat si prin
adoptarea de noi regulamente.

In acest sens, activitatea de reglementare a Consiliului Concurentei se va concretiza in preluarea
noii abordari a restrictiilor verticale continute in Reglementarea Comisiei (CE) nr. 2790/1999 in
aplicarea art. 81(3) al Tratatului asupra categoriilor de intelegeri verticale si practici concertate.

Oficiul Concurentei are in vedere pentru perioada imediat urmatoare si in concordanta cu
evolutia procesului de deschidere spre concurenta a sectoarelor caracterizate prin existenta unui
monopol natural, elaborarea de acte normative pentru dereglementarea sectoarelor respective
corespunzator cu prevederile specifice din acquis.

In scopul asimilarii prevederilor Legii Concurentei si a reglementarilor adoptate in aplicarea
acesteia, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei isi propun sa realizeze o serie  de intalniri
cu  autoritatile judiciare, institutiile publice care pot emite reglementari sau dispozitii care
constituie sau pot crea bariere sau afecta mediul concurential, asociatiile patronale si comunitatea
oamenilor de afaceri, institutiile implicate in procesul de restructurare si privatizare.

Aplicarea efectiva a politicii ajutorului de stat; elaborarea Hotararilor de Guvern si a
regulamentelor si indrumarelor pentru aplicarea Legii ajutorului de stat.
Pe termen scurt o prioritate importanta este elaborarea unei politici efective a ajutorului de stat.

Potrivit cadrului legal existent, sarcina de avizare a politicii si masuri de acordare a ajutorului de
stat, din punctul de vedere al efectelor asupra concurentei ii revine Consiliului Concurentei, care
se va ghida dupa prevederile comunitare in materie: art. 87 si 88 din Tratatul CEE si legislatia
secundara aferenta.
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Consiliul Concurentei va adopta Regulamentul de exceptari pe categorii, prin care vor fi stabilite
categoriile de ajutor de stat considerate a fi autorizate si care, in consecinta nu sunt supuse
cerintelor de notificare, precum si regulamente si instructiuni in vederea definirii criteriilor
esentiale care trebuie indeplinite pentru autorizarea ajutorului  de stat, in special cele referitoare la
anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat, care vor prelua
prevederile corespondente din acquis.

Inventarierea, monitorizarea si raportarea ajutorului de stat revin Oficiului Concurentei.

In contextul Acordului de Asociere [art.64 (4) (b)] Romania si-a asumat obligatia de a proceda la
inventarierea exhaustiva a ajutoarelor de stat.

Astfel se impune realizarea si actualizarea de catre Oficiul Concurentei a inventarului si raportului
ajutoarelor de stat pe perioada 1996-1999 conform prevederilor Legii nr. 143/1999 privind
ajutorul de stat, precum si a legislatiei secundare in domeniu.

In ce priveste legislatia secundara necesara punerii in aplicare a Legii ajutorului de stat, Oficiul
Concurentei a elaborat proiectele privind:

- Procedura de raportare a ajutoarelor de stat catre Oficiul Concurentei in vederea intocmirii si
actualizarii inventarului ajutoarelor de stat;

- Procedura de monitorizare a ajutoarelor de stat;

- Procedura privind modalitatile de informare asupra fluxurilor financiare dintre autoritatile
publice sau organismele care administreaza fonduri in numele statului si agentii economici
carora li s-a incredintat executarea unor servicii publice de interes general.

Aceste proceduri preiau prevederile specifice din acquis si vor fi promovate sub forma unei
hotarari de Guvern.

Promovarea regulilor de concurenta si ajutor de stat, mediatizarea prevederilor Legii
concurentei, a Legii ajutorului de stat, a hotararilor de Guvern si a regulamentelor si
deciziilor Consiliului Concurentei.
Formarea unui mediu de afaceri receptiv la normele concurentei si ajutorului de stat constituie o
prioritate importanta pentru ca agentii economici romani sa se familiarizeze cu activitatea intr-un
climat similar cu cel al Uniunii Europene.

Mediatizarea si constientizarea prevederilor Legii Concurentei si Legii ajutorului de stat, ca si a
reglementarilor adoptate in aplicarea acestora, precum si a sanctiunilor si a masurilor impuse
constituie mijloace utile in aceasta directie, care se vor realiza prin publicarea raportului anual de
activitate al Consiliului Concurentei. De asemenea, inca din semestrul II 1998, Consiliul
Concurentei editeaza revista trimestriala “Profil: Concurenta”, distribuita mediilor interesate.
Ambele publicatii se editeaza din veniturile extrabugetare ale Consiliului Concurentei.

La randul sau, Oficiul Concurentei are in program publicarea in Monitorul Oficial a raportului
anual privind ajutoarele de stat acordate de Romania, elaborarea unei reviste pe probleme de
concurenta si ajutor de stat, ca si dezvoltarea unor modalitati specifice de comunicare cu mediul
de afaceri pentru punerea la dispozitia acestuia a unor informatii privind structura institutionala si
competentele in materie.

Prioritati pe termen mediu

Atat in ceea ce priveste ajutorul de stat cat si concurenta, transpunerea legislatiei comunitare in
cea nationala trebuie continuata in sensul completarii si adaptarii in functie de noile reglementari
din Uniunea Europeana. Adoptarea acquis-ului comunitar trebuie abordata ca un proces
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permanent, fapt pentru care Consiliul Concurentei si Oficiul Concurentei isi propun si pe termen
mediu continuarea completarii legislatiei secundare in domeniul concurentei si ajutorului de stat si
aplicarea eficienta a politicilor in domeniile respective. Nu se prevad dificultati in adoptarea in
continuare a acquis-ului.

Se vor lua masuri pentru mediatizarea Legii Concurentei, Legii ajutorului de stat si a activitatii
institutiilor investite cu administrarea legii, in vederea cunoasterii regulilor concurentei de catre
agentii economici si institutiile implicate in activitati ce ar putea afecta concurenta.

In aceasta etapa se urmareste continuarea procesului de eficientizare a activitatii in domeniul
concurentei si in sfera demonopolizarii si reglementarii monopolurilor naturale in conformitate
cu Programul de Guvernare si continuarea procesului de instruire profesionala a personalului ca o
coordonata de baza a dezvoltarii capacitatii institutionale in domeniul concurentei.

De asemenea, dupa definitivarea legislatiei secundare in aplicarea Legii ajutorului de stat, va fi
necesara o evaluare a structurilor institutionale existente in cadrul Oficiului Concurentei si
Consiliului Concurentei si operarea imbunatatirilor necesare cu investitii suplimentare in resurse
umane. Estimam ca vor fi necesare astfel de reevaluari atat in cursul anului 2001, cat si in anul
2003.

Totodata, va fi necesara elaborarea si aplicarea unui program de pregatire profesionala specific
domeniului ajutorului de stat, atat pentru specialistii din cadrul Oficiului Concurentei, cat si
pentru responsabilii cu acordarea si raportarea ajutoarelor de stat catre Oficiul Concurentei din
administratia publica centrala si locala.

3.2. Inovaţia

3.2.1. Educaţia, formarea profesională şi tineretul

Situaţia actuală

Educatie
In anul 2000, reforma invatamantului din Romania este solicitata sa satisfaca nevoile in materie de
educatie impuse de noile tehnologii, de reforma in economia, administratia si cultura tarii noastre,
sa compatibilizeze organizarea si performantele invatamantului din Romania cu reperele Uniunii
Europene si sa faca fata provocarilor unui nou secol.

Principalele repere ale situatiei invatamantului romanesc in acest moment pot fi enumerate astfel:

a) finantarea invatamantului;

b) reforma curriculara;

c) reforma formarii continue a profesorilor;

d) dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic;

e) reforma managementului educational;

f) schimbari legislative;

g) capacitate institutionala;

a) In ceea ce priveste finantarea invatamantului, in anul 1999 s-a continuat – la fel ca in celelalte tari
din Europa Centrala si de Est - trecerea de la etatism la sistemul modern al finantarii din surse
multiple (buget central, buget local, fonduri speciale ale invatamantului, venituri proprii, granturi
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nationale si internationale, contributii ale comunitatilor locale etc). Schimbarile majore din
finantarea invatamantului au fost urmatoarele: elaborarea noului sistem de finantare a
invatamantului preuniversitar; instituirea prin lege a Fondului special de sustinere a
invatamantului; aplicarea pentru prima oara in anul 1999 a finantarii globale a universitatilor
(finantarea pe locuri de studii), concretizarea autonomiei financiare a universitatilor, precum si
alocarea resurselor bugetare in mod transparent, pe baza criteriilor folosite pe plan international;

b) Reforma curriculara. Noul Curriculum National in invatamantul preuniversitar si-a propus
asigurarea coerentei si respectarea standardelor nationale in elaborarea si aplicarea politicii
educationale. Schimbarile curriculare din invatamantul profesional si tehnic au vizat arii
curriculare magistrale care permit policalificarea, pentru asigurarea cresterii mobilitatii
profesionale, si au contribuit la sporirea sanselor de integrare profesionala pe diferite trepte de
calificare. Obiectivele reformei curriculare a invatamantului superior au vizat cuplarea ofertei
educationale a invatamantului de lunga durata si a celui de scurta durata la necesitatile de formare
si calificare cerute de functionarea economiei si administratiei, de viata sociala precum si la
exigentele si asteptarile beneficiarilor directi ai serviciilor furnizate de aceste institutii;

c) Reforma formarii continue a profesorilor a vizat pregatirea profesorilor pentru a intelege, adopta si
aplica elementele de noutate din Noul Curriculum National, precum si intarirea capacitatii de
formare continua a personalului didactic la nivelul institutiilor interesate si la nivelul formatorilor.
In acest scop a fost creat un Consiliu National pentru Pregatirea Profesorilor;

d) Dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic. Restructurarea formarii profesionale si punerea ei de
acord cu cerintele reale ale locurilor de munca reprezinta un obiectiv al reformei invatamantului
in cadrul strategiei de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. Reforma invatamantului
profesional si tehnic s-a realizat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul PHARE VET RO
9405. Dezvoltarea parteneriatului social a constituit o premisa a acestei reforme, intrucat doar
comunitatea locala poate furniza informatii nedistorsionate in legatura cu cererea de calificari
pentru piata locala a muncii. Tot comunitatea locala dispune si de capacitatea de a decide si
asupra celor mai adecvate cai de solutionare institutionale si financiare a cererii de calificare;

e) Reforma managementului educational. Intarirea capacitatii manageriale si financiare constituie o
componenta a reformei invatamantului preuniversitar. Infiintate in anul 1999, Agentia Nationala
de Pregatire a Managerilor din Invatamantul Preuniversitar si Consiliul National pentru
Finantarea Invatamantului Preuniversitar reprezinta etapa de institutionalizare a unor preocupari
care au debutat inca din anul 1996. Pentru intarirea capacitatii manageriale in reteaua scolara, se
afla in curs de organizare Sistemul informational pentru management educational. Crearea unor centre
regionale de inovatie si resurse umane urmareste si ea intarirea capacitatii manageriale stimuland
inovarea in materie de management educational si schimbul de experienta intre specialisti;

f) Schimbari legislative. Anul 1999 a fost anul necesarei si asteptatei modificari a Legii
invatamantului  - Legea nr. 84/1995, republicata, privind aprobarea OU nr. 36/1997 (MO nr.
606/10.12.1999). Forma modificata a legii a incorporat propunerile Ministerului Educatiei
Nationale din anul 1998, cum ar fi: trecerea la invatamantul obligatoriu de 9 ani, Noul Curriculum
National, autonomizarea folosirii resurselor extrabugetare, organizarea liceelor pe profiluri si
filiere, finantarea globala, descentralizarea sistemului de invatamant si crearea autonomiei
institutionale a unitatilor de invatamant etc.;

g) In ceea ce priveste capacitatea institutionala de gestionare a problematicii inatamantului, in anul
1999 au fost infiintate: Agentia Nationala a Turismului si Taberelor Scolare (HG nr. 86/1999,
publicata in MO nr. 69/18.02.99); Agentia Sociala a Studentilor (HG nr. 120/1999, publicata in
MO nr. 90/02.03.99); Comisia de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar, Agentia
Nationala de Pregatire a Managerilor Scolari (OMEN); Centrul National pentru Recunosterea si
Echivalarea Diplomelor (HG nr. 49/1999, publicata in MO nr. 53/05.02.99); Centrul National de
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Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (HG nr. 885/1998, publicata in MO nr.
465/04.12.98); in cadrul Ministerului Educatiei Nationale s-au infiintat Directia generala a
Resurselor Umane, Directia Invatamantului Profesional si Tehnic si s-a reinfiintat Directia
Cercetarii Stiintifice Universitare.

Formare profesionala
Reforma economica reclama raspunsuri prompte din partea sistemului de formare profesionala,
atat initiala cat si continua, cu referire indeosebi la formarea pentru acele meserii/ocupatii care sa
permita o cat mai rapida integrare pe piata muncii si la reorientarea/reconversia profesionala a
somerilor si persoanelor disponibilizate ca urmare a concedierilor colective. In acest sens,
formarea profesionala continua trebuie sa insoteasca masurile de privatizare, restructurare,
reprofilare sau lichidare, pe care reforma le impune.

In intreaga perioada de tranzitie a fost resimtita nevoia unei cooperari intre diversii actori sociali
participanti la formarea profesionala continua, dezvoltarea dialogului si crearea parteneriatului
social.

Implicarea si cointeresarea sindicatelor, a patronatelor si a altor institutii in formarea profesionala,
identificarea nevoilor de pregatire au menirea de a compatibiliza oferta diversilor furnizori de
pregatire profesionala cu programele de dezvoltare ale comunitatilor locale, cu cerintele
oamenilor de afaceri romani si a investitorilor straini.

In ceea ce priveste formarea profesionala a adultilor, un obiectiv major l-a constituit
institutionalizarea dialogului social, prin infiintarea, prin Legea nr.132/1999, a Consiliului
National de Formare Profesionala a Adultilor, organism tripartit autonom, cu rol consultativ in
promovarea politicilor si strategiilor in domeniu.

Principalele atributii ale acestui consiliu sunt:

- avizarea proiectelor de acte normative care au ca obiect formarea profesionala;

- elaborarea de studii si analize in domeniul formarii profesionale a adultilor, care sa stea la baza
conceperii de actiuni specifice vizand obtinerea unei eficiente maxime.

Organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor este
finantata de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Agentia Nationala
pentru Ocupare si Formare Profesionala are rolul de a organiza sistemul de formare profesionala
pentru piata muncii a somerilor si de a implementa masurile specifice de ocupare si formare
profesionala. Avand un consiliu de administratie tripartit, se asigura parteneriatul social in luarea
deciziilor privind programele de ocupare si formare profesionala a somerilor si alocarea resurselor
financiare si umane pentru realizarea acestora.

Un important obiectiv al reformei institutionale s-a realizat prin infiintarea Consiliului pentru
Standarde Ocupationale si Atestare (COSA), prin HG nr. 779/1999, organism de tip tripartit,
care astfel dobandeste personalitate juridica si este abilitat sa dezvolte un sistem nou de evaluare
si certificare a competentelor profesionale, bazat pe standarde ocupationale. Noul sistem va fi
capabil sa asigure transparenta calificarilor si totodata sa garanteze calitatea fortei de munca
certificate.

Tineret
In prezent se deruleaza ultimele proiecte ale programului comunitar "Youth for Europe" in
cadrul actiunii A - initiative de tineret (care vor lua sfarsit in anul 2001), precum si schimburi de
tineret si proiecte de training (care se vor finaliza la sfirsitul lunii aprilie 2000).
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Priorităţi pe termen scurt

Educatie

- consolidarea procesului de reforma in invatamantul preuniversitar;

Ca masuri in acest sens, se deruleaza Programul de Reabilitare a Scolilor, program ce  va permite
unitatilor de invatamant sa participe activ la programele comunitare. Ministerul Educatiei
Nationale sustine, ca o alternativa la invatamantul de tip clasic, dezvoltarea invatamantului
profesional si tehnic. De asemenea, formarea profesorilor si managerilor din invatamantul
preuniversitar constituie o prioritate a politicii educationale, avand ca scop intarirea capacitatii
unitatilor de invatamant romanesc de gestionare a proiectelor de cooperare europeana precum si
cresterea eficientei utilizarii resurselor financiare alocate acestora. In acelasi timp, sprijinirea
invatamantului rural va constitui o prioritate a actualului program de reforma. In ceea ce priveste
invatamantul preuniversitar, in perioada 2000-2001 se va trece la dezvoltarea Noului Curriculum
National la nivel liceal, precum si la dezvoltarea locala de curriculum.

- consolidarea procesului de reforma in invatamantul superior;

Reforma invatamantului superior romanesc se axeaza pe urmatoarele principii: descentralizarea
sistemului de invatamant superior, in paralel cu intarirea autonomiei universitare, compatibilizarea
internationala a programelor educationale si a gestiunii universitare, precum si identificarea si
sprijinirea performantelor.

Definitivarea structurilor administrative si curriculare ale formelor de invatamant la distanta si de
educatie continua, sunt aspecte ce tin de politicile europene promovate prin programele
comunitare SOCRATES II si LEONARDO DA VINCI II, si pe care Ministerul Educatiei
Nationale le va promova. In vederea realizarii standardelor europene privind calitatea procesului
educational in invatamantul superior, se va acorda o atentie deosebita dezvoltarii cercetarii
stiintifice universitare si a centrelor de excelenta si inovare in universitati.

Modernizarea managementului universitar prin consolidarea managementului academic si
administrativ in universitati are in vedere asigurarea unei gestionari eficiente a resurselor si
indeplinirea obiectivelor propuse in Planul Strategic de Dezvoltare Institutionala al fiecarei
institutii de invatamant superior din Romania.

In contextul respectarii autonomiei universitare, reforma curriculara in invatamantul superior
vizeaza reorganizarea specializarilor academice pentru a asigura o mai buna compatibilizare a
cunostintelor academice si profesionale cu cerintele dinamice ale pietei muncii. De asemenea, se
are in vedere intarirea studiilor post-licenta, atat in formarea initiala, cat si in formarea continua.

- participarea la noua generatie de programe europene SOCRATES II si LEONARDO DA
VINCI II;

Conform Deciziei Consiliului Uniunii Europene de a implementa in perioada 2000-2006 cea de-a
doua faza a programelor europene SOCRATES II si LEONARDO DA VINCI II, Romania va
participa ca partener cu drepturi depline la aceste programe. Programele sunt considerate ca
importante sustinatoare ale politicii in domeniul educatiei si formarii profesionale, prin obiectivele
urmarite de crestere a calitatii, a caracterului inovator si de introducere a dimensiunii europene in
sistemul romanesc de invatamant si formare profesionala.

Formare profesionala

- continuarea reformei sistemului de formare profesionala in vederea compatibilizarii cu
sistemele de formare profesionala ale tarilor membre ale Uniunii Europene. Principalele
elemente avute in vedere in restructurarea sistemului de pregatire profesionala sunt:
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- descentralizare;

- implicarea partenerilor sociali;

- asigurarea calitatii;

- pregatire bazata pe competenta;

- modularizarea programelor de formare;

- utilizarea multiplelor resurse financiare;

- transparenta si recunoasterea nationala a calificarilor.

- consolidarea procesului de reforma institutionala prin:

- constituirea structurilor operationale ale Consiliului National de Formare Profesionala a
Adultilor, pentru a fi capabil sa sprijine adoptarea standardelor ocupationale in toate
sectoarele economice si sa dezvolte o retea nationala de centre de evaluare a
competentelor profesionale;

- crearea unui sistem descentralizat de evaluare si autorizare a furnizorilor de pregatire
prin infiintarea unor comisii judetene de evaluare si a unei comisii nationale care va
gestiona Registrul furnizorilor de pregatire autorizati.

- consolidarea procesului de reforma legislativa prin elaborarea si adoptarea Legii formarii
profesionale, care sa instituie un mecanism transparent, flexibil si eficient de implementare si
finantare a actiunilor si programelor de formare profesionala si obtinere a calificarilor
profesionale. Formarea profesionala a adultilor va trebui corelata cu formarea initiala, iar
pregatirea va trebui sa se bazeze pe competente. Certificatele de formare profesionala vor
trebui sa aiba valabilitate nu numai pe piata interna a muncii, ci si pe piata europeana.

Tineret
In anul 2000, obiectivul prioritar il reprezinta participarea in continuare la programele comunitare
in domeniul tineretului. In prezent, Ministerul Tineretului si Sportului, prin Agentia pentru
Cooperare Europeana in Domeniul Tineretului - EUROTIN, se pregateste pentru participarea la
programul comunitar "Youth", care cuprinde cinci actiuni:

- Tineret pentru Europa;

- Serviciul European de Voluntariat;

- Initiative de tineret;

- Actiuni Comune;

- Masuri Ajutatoare.

Priorităţi pe termen mediu

Educatie
Obiectivele majore adoptate pe termen scurt, respectiv consolidarea reformei in invatamantul
preuniversitar si superior si participarea la programele comunitare SOCRATES II si
LEONARDO DA VINCI II vor fi mentinute si in perioada urmatoare, astfel incat la sfarsitul
acesteia Romania sa fie capabila prin sistemul de invatamant si formare profesionala sa satisfaca
nevoile in materie de educatie ale tuturor sectoarelor, sa asigure compatibilizarea organizarilor si
performantelor acestui sistem cu reperele Uniunii Europene si sa faca fata provocarilor acestui
nou secol.



117

- consolidarea procesului de reforma in invatamantul preuniversitar. Sustinerea acestui obiectiv
se va realiza prin urmatoarele masuri:

- continuarea Programului de Reabilitare a Scolilor;

- implementarea la nivel national a Programului de Relansare a Invatamantului Rural, ca
parte componenta a strategiei nationale de dezvoltare regionala;

- dezvoltarea sistemului de formare continua a cadrelor didactice in vederea cresterii
capacitatii institutionale de implementare a rezultatelor si actiunilor reformei, precum si
de gestionare eficienta a proiectelor;

- dezvoltarea curriculara prin revizuirea sistematica a Noului Curriculum National ca
mijloc de adaptare a curriculei la nevoile comunitatii locale.

- consolidarea procesului de reforma in invatamantul superior se va realiza prin:

- dezvoltarea unei retele nationale de invatamant la distanta in vederea imbunatatirii
accesului la educatie si dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbarile tehnologice
aparute pe piata muncii;

- dezvoltarea si sustinerea cercetarii stiintifice universitare si diversificarea structurilor si
domeniilor de aplicabilitate si activitate a centrelor de inovare si de excelenta din
institutiile de invatamant in vederea participarii la programele europene de cercetare si
de formare profesionala;

- reorganizarea specializarilor academice si intarirea studiilor post-licenta;

- dezvoltarea programelor universitare si a celor de educatie continua.

- participarea la programele europene SOCRATES II si LEONARDO DA VINCI II.

Formare profesionala
Obiectivele avute in vedere pe termen scurt vor fi mentinute si in perioada urmatoare.

- adoptarea de catre Parlament a Legii formarii profesionale si aplicarea ei;

- elaborea de programe de formare a formatorilor ce activeaza in domeniul formarii
profesionale a adultilor. Se va pune un accent deosebit pe calitatea formarii profesionale, pe
eficienta institutiilor de formare profesionala si pe diversificarea flexibila a ofertei de formare
in vederea asigurarii ocuparii si cresterii competitivitatii fortei de munca pe piata europeana.

Tineret

- armonizarea legislatiei nationale cu prevederile Deciziei 1686/98/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 20 iulie 1998 prin adoptarea Legii Voluntariatului.

3.2.2. Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică

Situaţia actuală

In anul 1999, tarile din Europa Centrala si de Est s-au asociat la cel de al cincilea Program Cadru
de cercetare, dezvoltare si demonstratii al Uniunii Europene, iar o parte dintre ele si la cel de al
cincilea Program Cadru Euratom. Acesta reprezinta evenimentul care ofera acestor tari sansa unei
integrari efective, prin participarea la aceste programe, in conditii reale, similare celor practicate
intre Statele Membre.
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La data aderarii la Uniunea Europeana, Romania va avea stabilite toate componentele cadrului
legislativ, administrativ si financiar necesare participarii depline la Programele Cadru ale
Comunitatii. In plus, la acea data Romania va fi castigat o experienta utila in participarea la
realizarea programelor-cadru, ceea ce va conduce la intarirea integrarii ei in comunitatea stiintifica
europeana.

Textul Deciziei nr. 3/99 a Consiliului de Asociere Romania-UE a fost aprobat prin OG nr.
117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a Romaniei la programele
Comunitatii Europene in domeniul cercetarii si la programele de instruire, iar HG nr. 1043/1999
prevede aprobarea platii contributiei Romaniei la bugetul Programului Cadru V si al Programului
Cadru V Euratom, precum si aprobarea sprijinului financiar acordat participantilor romani.

Participarea la cel de al cincilea Program Cadru contribuie decisiv la integrarea comunitatii
stiintifice romanesti in cea europeana.

Obligatiile asumate si oportunitatile oferite prin asocierea la Programul Cadru V implica
asigurarea cu prioritate a suportului legislativ, administrativ si financiar pentru participare.

Priorităţi pe termen scurt

Realizarea obiectivului "Integrarea comunitatii stiintifice si tehnice romanesti in sistemul stiinta si
tehnologie european" se face in principal prin participarea la cel de al cincilea Program Cadru de
cercetare, dezvoltare si demonstratii al Uniunii Europene si la cel de al cincilea Program Cadru
Euratom.

Pe termen scurt, se va urmari in mod prioritar asigurarea suportului legislativ, administrativ si
financiar care sa permita indeplinirea obligatiilor asumate prin asocierea Romaniei la cel de al
cincilea Program Cadru si la cel de al cincilea Program Cadru Euratom si, ulterior, participarea la
cel de al saselea Program Cadru.

De asemenea, se are in vedere:

- extinderea retelei nationale de puncte de contact;

- formarea unei structuri dedicate realizarii activitatilor promotionale, de diseminare a
informatiilor privind Programul Cadru V, precum si pentru cele de consultanta si training in
vederea participarii la aceste activitati;

- constituirea a 7 oficii regionale de contact;

- asigurarea conditiilor pentru informarea, stimularea si pregatirea cercetatorilor.

Se intentioneaza, de asemenea, constituirea unui oficiu de legatura la Bruxelles.

3.2.3. Telecomunicaţiile

Situaţia actuală

Legislatia primara in vigoare care guverneaza sectorul telecomunicatiilor este formata din
urmatorul pachet:

- Legea Telecomunicatiilor (nr. 74/1996 – MO nr. 156/22.07.1996), modificata prin OG nr.
94/1998 (MO nr. 320/28.08.1998), care stabileste cadrul general de desfasurare a activitatilor
de telecomunicatii, in general compatibil cu cel din Uniunea Europeana, dar care trebuie
amendata in vederea alinierii depline la obiectivele acquis-ului comunitar;
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- OG nr. 1/1998 (MO nr. 18/20.01.1998), aprobata prin Legea nr. 169/1998 (MO nr.
380/06.10.1998) privind acceptarea Protocolului nr. 4 la Acordul general pentru comertul cu
servicii (Acordul WTO), adoptat la Geneva pe data de 15.04.1997, prin care se prevad
termenele limita ale calendarului liberalizarii serviciilor si infrastructurilor de telecomunicatii
din Romania;

- OG nr. 88/1998 (MO nr. 314/27.08.1998), aprobata prin Legea nr. 42/1999 (MO nr.
127/26.03.1999) privind ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala), incheiat la Washington
pe data de 29.05.1998, prin care sunt stabilite principiile si obiectivele reformei sectorului de
telecomunicatii din Romania (Proiect-suport pentru reforma si privatizarea
telecomunicatiilor), sector a carui restructurare tinteste indeplinirea obiectivelor acquis-ului
comunitar si realizarea unui cadru institutional perfect armonizat cu cel din Uniunea
Europeana.

Cadrul institutional actual are urmatoarea structura:

- Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica (ANCI), care joaca atat rol de elaborator
al politicii si strategiei in domeniu, cat si rol de autoritate de reglementare in comunicatii,
putand delega orice competente catre Inspectoratul General al Comunicatiilor (IGC), cu
exceptia emiterii de licente;

- Inspectoratul General al Comunicatiilor, institutie specializata care indeplineste mai multe
functiuni de reglementare: gestiunea si monitorizarea utilizarii spectrului radioelectric cu
atribuire neguvernamentala, autorizarea de tip a echipamentelor de telecomunicatii, precum si
autorizarea retelelor independente care utilizeaza suport de transmisie radioelectric,
monitorizarea si controlul pietei de telecomunicatii, monitorizarea licentelor/autorizatiilor si
controlul respectarii reglementarilor, etc.

- Comisia Superioara de Radiocomunicatii, organism interministerial consultativ pentru
elaborarea si implementarea politicii de administrare a spectrului radioelectric.

- Consiliul Consultativ de Telecomunicatii, organism consultativ pentru elaborarea politicii si
reglementarilor in telecomunicatii, compus din reprezentanti ai industriei de telecomunicatii
(autoritati, operatori, fabricanti, etc).

Pana in prezent, sub aspect legislativ, a fost realizat un oarecare progres in implementarea acquis-
ului comunitar. Astfel, au fost implementate urmatoarele directive: 87/372/CEE (banda GSM),
88/301/CEE (liberalizarea pietei echipamentelor terminale de telecomunicatii), 90/388/CEE
(competitia pe piata serviciilor de telecomunicatii), 90/544/CEE (paging), 91/287/CEE (banda
DECT), 92/264/CEE (cod de acces la serviciile telefonice internationale), 96/2/CE (comunicatii
mobile si personale), 98/13/CE (recunoasterea mutuala/conformitatea echipamentelor terminale
de telecomunicatii si a echipamentelor pentru statii de sol de satelit), precum si o serie de
reglementari tehnice comune (CTR-uri). De asemenea, au fost partial implementate urmatoarele
directive: 90/387/CEE (clauza retelei deschise), 92/44/CEE (clauza retelei deschise), 94/46/CE
(comunicatii prin satelit), 95/51/CE (eliminarea restrictiilor privind retelele de cabloviziune),
97/33/CE (interconectarea retelelor).

Unele dificultati in implementarea unor directive provin din continutul actual al Legii
Telecomunicatiilor, care trebuie amendata pentru a permite implementarea deplina a respectivelor
acte normative comunitare.

De asemenea, reforma a fost demarata si in plan institutional, avand ca scop separarea activitatii
de reglementare de activitatea de elaborare a politicii si strategiei in domeniul telecomunicatiilor,
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si deci in final infiintarea unei autoritati independente de reglementari. In acest sens, Guvernul
Romaniei si Banca Mondiala au convenit un Program de Reforma, dupa cum este descris mai jos.

In principiu, Programul de Reforma a sectorului de telecomunicatii, care a fost adoptat prin OG
nr. 88/1998 si a carui implementare a fost deja demarata, vizeaza trei directii principale:

I. Restructurarea si liberalizarea sectorului, astfel:

a) restructurarea sectorului prin:

- privatizarea operatorilor publici nationali (Romtelecom, Radiocomunicatii, Posta
Romana);

- conversia Inspectoratului General al Comunicatiilor in Autoritate Nationala de
Reglementare (ANR) in comunicatii, care va reglementa atat telecomunicatiile pe fir cat
si radiocomunicatiile, precum si serviciile postale;

- separarea activitatii de elaborare a politicii sectoriale, care va fi indeplinita de Agentia
Nationala pentru Comunicatii si Informatica (ANCI) sau orice succesor al acesteia, de
activitatea de reglementare, care va fi indeplinita de Inspectoratul General al
Comunicatiilor.

b) liberalizarea sectorului prin definirea clara a:

- activitatilor restrictionate, care se pot exercita pentru o perioada limitata de timp in
conditii de rezervare exclusiva, in conformitate cu Acordul WTO (liberalizare completa
incepand cu 2003);

- activitatilor cu competitie limitata, care implica utilizarea unor resurse naturale limitate
(spectru radio, numerotatie), cum ar fi GSM/DCS, etc;

- activitatilor cu competitie nelimitata, pentru toate celelalte tipuri de servicii;

- unui regim adecvat si predictibil al tarifelor pentru serviciile de telecomunicatii aflate
sub drepturi exclusive rezervate (serviciile de baza) si pentru serviciile de
reglementare/monitorizare (furnizate pietei de catre IGC).

II. Dezvoltarea si extinderea Autoritatii Nationale de Reglementari in comunicatii prin conversia
unui organism existent - Inspectoratul General al Comunicatiilor. Definirea precisa a principiilor
care vor guverna procesul de conversie si sub care noua autoritate va opera (scop, structura,
independenta si autonomie):

- etapa intai: elaborarea studiului de fezabilitate (RDP Design);

- etapa a doua: implementarea solutiei alese cu ajutorul unei agentii similare de
reglementari (RDP Implementation).

III. Dezvoltarea resurselor si infrastructurilor Autoritatii Nationale de Reglementari in
comunicatii printr-un program coerent si consistent:

- implementarea Sistemului National de Gestiune si Monitorizare a Utilizarii Spectrului
Radioelectric (NSMS);

- constructia si dezvoltarea capacitatii de operare prin utilizarea unor metode de licentiere
orientate catre piata si a unor proceduri moderne de gestionare/planificare/inginerie a
spectrului radioelectric;

- dezvoltarea unei infrastructuri de monitorizare si control pentru retele cablate
(laboratoare regionale) si de verificare/certificare a compatibilitatii electromagnetice
(laborator EMC);
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- asigurarea unei pregatiri profesionale a personalului Autoritatii Nationale de
Reglementari in comunicatii, corespunzator noilor atributii ale acestei institutii.

Priorităţi pe termen scurt

- liberalizarea pietei interne a postei si telecomunicatiilor, cu exceptia telefoniei publice vocale
si a liniilor/circuite inchiriate. Pentru indeplinirea acestui obiectiv este necesara adoptarea
unor acte normative si implementarea unor masuri, dupa cum urmeaza:

a) amendarea Legii Telecomunicatiilor (nr. 74/1996) pentru armonizarea deplina cu
legislatia europeana (elaborare proiect, termen: 2000);

b) introducerea unui cadru general unitar de autorizare in domeniul serviciilor de
telecomunicatii (prima etapa - adoptare principii, termen: 2000; a doua etapa -
implementarea deplina, termen: 2005);

c) adoptarea reglementarilor tehnice comune europene pentru unele categorii de
echipamente de telecomunicatii (termen: 2000);

d) liberalizarea infrastructurilor alternative pentru furnizarea de servicii liberalizate de
telecomunicatii (termen: 2001); eliminarea restrictiilor de utilizare a retelelor de
cabloviziune privind furnizarea de servicii liberalizate de telecomunicatii (termen: 2001).

- reforma institutionala

Principalele obiective institutionale pe termen scurt sunt:

a) infiintarea Autoritatii Nationale de Reglementare (ANR) in comunicatii (independenta)
prin conversia Inspectoratului General al Comunicatiilor (IGC). Pentru indeplinirea
acestui obiectiv este necesara implementarea urmatoarelor masuri:

- elaborarea studiului de fezabilitate privind conversia IGC in Autoritate Nationala de
Reglementari in comunicatii (independenta) si transferul de responsabilitati si
personal de la ANCI la IGC (RDP Design) (termen: 2000);

- elaborarea proiectului de lege privind conversia IGC in Autoritate Nationala de
Reglementari in comunicatii (termen: 2000);

- elaborarea proiectului de lege privind utilizarea spectrului radioelectric (termen:
2000).

b) constructia si dezvoltarea capacitatii de operare a Autoritatii Nationale de Reglementare
rezultata prin conversia IGC. Pentru indeplinirea acestui obiectiv este necesara
implementarea urmatoarelor masuri (constructie infrastructuri):

- implementarea Sistemului National de Monitorizare a Calitatii Serviciului Telefonic
(NMSQS) (termen: 2000);

- implementarea Sistemului National de Gestiune si Monitorizare a Utilizarii
Spectrului Radioelectric (NSMS)(termen: 2001).

- completarea alinierii la masurile comunitare in telecomunicatii si posta. Pentru indeplinirea
acestui obiectiv este necesara adoptarea unor acte normative si implementarea unor masuri,
dupa cum urmeaza:

a) operarea prin entitati legale distincte a retelelor de telecomunicatii pentru servicii de
baza si a retelelor de cabloviziune, detinute de acelasi operator (termen: 2000);

b) acte normative privind administrarea numerotarii (termen: 2001);
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c) act normativ privind utilizarea standardelor pentru transmisia semnalelor de televiziune
(termen: 2001).

Priorităţi pe termen mediu

- liberalizarea pietei interne a postei si a telecomunicatiilor. Completarea cadrului legislativ
necesar preluarii acquis-ului comunitar. Pentru indeplinirea acestui obiectiv este necesara
adoptarea unor acte normative si implementarea unor masuri, dupa cum urmeaza:

a) intrarea in vigoare a amendamentelor la Legea telecomunicatiilor (termen: 2002);

b) interconectarea retelelor de telecomunicatii (revizuire acte normative existente; termen:
2002); elaboarea de acte normative privind interconectarea in conditiile liberalizarii
totale a pietei de telecomunicatii (termen: 2002);

c) aplicarea clauzei retelei deschise la telefonia vocala si la serviciul universal pentru
telecomunicatii in conditii de competitie (termen: 2002);

d) liberalizarea totala a pietei de telecomunicatii (termen: 2002);

e) dezvoltarea pietei interne a serviciilor postale comunitare si imbunatatirea calitatii
serviciilor postale (termen: 2002);

f) act normativ privind introducerea numarului unic european pentru apel de urgenta
(termen: 2002).

- reforma institutionala

Principalele obiective institutionale pe termen mediu sunt:

a) infiintarea Autoritatii Nationale de Reglementare (ANR) in comunicatii (independenta)
prin conversia Inspectoratului General al Comunicatiilor (IGC). Pentru indeplinirea
acestui obiectiv este necesara implementarea urmatoarelor masuri:

- implementarea procesului de conversie a IGC in Autoritate Nationala de
Reglementare in comunicatii, cu ajutorul unei agentii similare de reglementari
(termen: 2002).

b) constructia si dezvoltarea capacitatii de operare a Autoritatii Nationale de Reglementare
in comunicatii (rezultata prin conversia IGC). Pentru indeplinirea acestui obiectiv este
necesara implementarea urmatoarelor masuri:

- achizitionarea de servicii de asistenta tehnica (consultanta) si realizarea unui transfer
de know-how pentru “Ingineria si planificarea (gestionarea) spectrului radioelectric”
(SEMOS), precum si pentru “Metode de licentiere orientate catre piata” (MOL)
(termen: 2002);

- implementarea unor infrastructuri de monitorizare si control pentru retele cablate
(Sistem de laboratoare regionale pentru monitorizarea si controlul retelelor cablate)
(termen: 2002);

- implementarea unui laborator EMC, pentru verificarea/certificarea compatibilitatii
electromagnetice (termen: 2002).

c) asigurarea unei pregatiri profesionale corespunzatoare noilor atributii si tendinte pentru
personalul din domeniul comunicatiilor. Pentru indeplinirea acestui obiectiv este
necesara implementarea urmatoarelor masuri:



123

- infiintarea si perfectionarea unui centru de pregatire/perfectionare profesionala
pentru personalul Autoritatii Nationale de Reglementare in comunicatii, rezultata in
urma conversiei IGC (termen: 2003);

- perfectionarea profesionala a personalului Autoritatii Nationale de Reglementari in
comunicatii (termen: 2004).

- reducerea decalajelor de dezvoltare existente in plan regional. Pentru indeplinirea acestui
obiectiv este necesara dezvoltarea infrastructurii de telecomunicatii in zonele defavorizate
(mai putin dezvoltate), in principal in mediul rural.

- completarea alinierii la masurile comunitare in telecomunicatii si posta. Principalul obiectiv al
completarii alinierii la masurile comunitare consta in asigurarea cadrului institutional si
operational pentru gestionarea regionala a spectrului radioelectric. Pentru indeplinirea acestui
obiectiv este necesara implementarea urmatoarelor masuri:

a) armonizarea utilizarii benzii de radiodifuziune terestra FM (88-108 MHz) si a benzilor
de televiziune terestra VHF (canalele 4, 5 si 12 OIRT) (termen: 2002);

b) intrarea in vigoare a Legii privind utilizarea spectrului radioelectric si implementarea
principiilor de gestionare regionala a spectrului. Elaborarea si implementarea planului
privind armonizarea utilizarii spectrului radioelectric din Romania cu Tabelul European
de Alocare a Benzilor de Frecventa (termen: 2002);

c) armonizarea utilizarii spectrului cu Tabelul European de Alocare - etapa intai (GSM
extins, DECT, GMPCS, etc) (termen: 2004);

d) armonizarea utilizarii spectrului cu Tabelul European de Alocare - etapa a doua
(UMTS, etc) (termen: 2007).

3.2.4. Societatea informaţională

Situaţia actuală

In prezent se afla la Parlamentul Romaniei proiectul de lege "Codul dezvoltarii si utilizarii
tehnologiilor informatiei".

Acest proiect de lege stabileste principiile si masurile de asigurare a:

- libertatii informatiei;

- protectiei persoanelor fata de prelucrarea datelor cu caracter personal (in concordanta cu
Directiva 95/46/CEE);

- protectiei si securitatii datelor;

- documentului electronic si valorii lui probante.

Proiectul de lege configureaza, de asemenea, cadrul institutional care sa asigure tranzitia catre
societatea informationala, prin:

- Secretariatul de Stat pentru Tehnologiile Informatiei si Comunicatiilor, autoritate de stat
pentru dezvoltarea societatii informationale in Romania, care elaboreaza, monitorizeaza si
evalueaza politicile in domeniul TIC;

- Autoritatea Romana pentru Informatica, ca autoritate independenta si autonoma, autoritate
de control pentru protectia persoanelor fizice fata de activitatile de TIC.
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Priorităţi pe termen scurt

- adoptarea de urgenta de catre Parlament a "Codului dezvoltarii si utilizarii tehnologiilor
informatiei";

- infiintarea Autoritatii Romane pentru Informatica si a Secretariatului de Stat pentru
Tehnologiile Informatiei si Comunicatiilor.

Priorităţi pe termen mediu

Obiectivele prioritare pe termen mediu sunt urmatoarele:

- dezvoltarea cadrului institutional pentru sustinerea societatii informationale in Romania:

- infiintarea Unitatii pentru achizitii publice a produselor si serviciilor din domeniul TIC;

- infiintarea unitatii pentru administrarea nucleului de coerenta informationala;

- armonizarea si implementarea acquis-ului comunitar in domeniul tehnologiilor informatiei,
inclusiv comertul electronic, prin urmatoarele masuri legislative:

- reglementari privind semnatura electronica, comertul electronic, confidentialitatea, etc;

- cadrul institutional pentru utilizarea cardurilor;

- realizarea suportului de tehnologia informatiei pentru reforma administratiei publice, prin
urmatoarele masuri de dezvoltare:

- proiecte actualizate de informatizare a administratiei publice centrale;

- retea radio backbone Internet pentru institutiile guvernamentale;

- stimularea utilizarii tehnologiilor informatiei in intreprinderile mici si mijlocii

a) masuri legislative:

- facilitati fiscale si legislative pentru industria de software;

b) masuri de dezvoltare:

- sustinerea IMM pentru utilizarea teleworking, comert electronic, sisteme informatice de
intreprindere, etc.;

- diseminarea de informatii pentru constientizarea societatii in vederea trecerii la societatea
informationala, prin urmatoarele masuri de dezvoltare:

- infiintarea de site-uri specifice, inclusiv pentru utilizatorii nevazatori;

- organizarea de cursuri, conferinte, simpozioane de constientizare privind societatea
informationala;

- organizarea de concursuri privind actiuni cu impact important in utilizarea TIC.

3.2.5. Cultura

Situaţia actuală

In cadrul Ministerul Culturii, in cadrul Directiei Generale Relatii Internationale, functioneaza
Directia pentru Integrare Europeana, cu urmatoarele atributii:
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- colaborarea cu organizatiile internationale in domeniu pentru realizarea de programe;

- monitorizarea şi asigurarea schimbului de informatii culturale prin intermediul Antenei
Informationale;

- sustinerea programului PHARE pentru cultura “Dimensiunea culturala a democratiei”, in
curs de derulare, prin Unitatea de Implementare a Programului Phare.

Referitor la programele comunitare, in 1999 nu s-au inaintat proiecte in cadrul programului
Kaleidoscope. In ceea ce priveste programul Raphael, au fost propuse sase proiecte, dar nici unul
n-a indeplinit criteriile de eligibilitate. Raportul privind cheltuirea sumelor alocate prin programul
Raphael pentru proiectele care au fost selectate in perioada 1996-1998 a fost inaintat Comisiei
Europene in decembrie 1999.

In luna octombrie 1999, desi nici un proiect n-a fost selectat, Ministerul Culturii a reusit sa
realizeze plata sumei solicitate drept contributie romaneasca la programul Raphael, suma ce se va
constitui ca o contributie in avans pentru “Cultura 2000”.

In cadrul primei componente a programului PHARE “Dimensiunea culturala a democratiei”, s-a
achizitionat pentru Ministerul Culturii o parte din echipamentul prevazut si s-a selectat institutia
care va efectua pregatirea in domeniul managementului cultural a 160 de persoane din institutiile
de cultura din 5 zone pilot.

In cadrul componentei a doua a programului, s-a semnat un contract cu Consiliul Britanic si cu
partenerul sau roman - Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, pentru administrarea
Fondului Cultural European pentru Romania – euroart, care va furniza sprijin financiar in valoare
totala de 600.000 EURO pentru a cofinanta proiecte inovatoare in domeniul activitatilor si
industriilor cultutrale si artistice, termenul limita pentru depunerea proiectelor fiind in aprilie
2000.

Pregatirea pentru aderarea la programul “Media” se realizeaza prin functionarea biroului “Antena
Informationala”; a fost creata o baza de date cuprinzand: adresele, persoanele de contact, profilul
si topul celor mai audiate emisiuni ale principalelor posturi de televiziune nationale si private din
Romania si din alte tari europene, legislatia europeana in domeniu, masurile de armonizare a
legislatiei romanesti cu cea comunitara, revista presei pe audiovizual.

Activitatea legislativa a Ministerului Culturii s-a concretizat in finalizarea urmatoarelor proiecte de
legi care se afla deja in circuitul de avizare:

- Legea bibliotecilor publice;

- Legea muzeelor si colectiilor;

- Legea patrimoniului cultural national mobil;

- Legea protejarii monumentelor istorice.

Au fost emise si alte acte normative (in domeniul operelor muzicale, al patrimoniului cultural etc):

- OG nr. 42/2000 privind imbunatatirea finantarii unor programe de dezvoltare sectoriala
initiate de Ministerul Culturii (MO nr. 39/31.01.2000);

- OG nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national (MO nr. 45/31.01.2000)

- OG nr. 44/2000 referitoare la unele masuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile
exportate temporar (MO nr. 41/31.01.2000);
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- OG nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii
neautorizate a fonogramelor (MO nr. 41/31.01.2000);

- OG nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac
parte din Lista patrimoniului mondial (MO nr. 45/31.01.2000).

Prioritati pe termen scurt

Prioritatile pe termen scurt stabilite de Ministerul Culturii si masurile de realizare sunt
urmatoarele:

- reforma institutionala - descentralizarea administratiei culturale, dezvoltarea retelei
informatice a Ministerului Culturii, actiuni de instruire pentru dezvoltarea capitalului uman
(cursuri de management cultural cu 160 de persoane din institutiile de cultura din 5 zone
pilot);

- dezvoltarea activitatilor culturale si cresterea rolului lor in societatea civila - sprijinirea unor
proiecte care promoveaza practici inovatoare si parteneriate, inclusiv in domeniul culturii
minoritatilor si cooperarii Romaniei cu Uniunea Europeana (fondul euroart).

Pentru obiectivul “reforma institutionala”, exista prima componenta a programului Phare, in
derulare si in anul 2000, iar pentru “dezvoltarea artelor si a societatii civile”, componenta a doua.
La acestea se adauga finantarile provenite din surse interne.

Prioritati pe termen mediu

Pe termen mediu, o prioritate a Ministerul Culturii o constituie conservarea, restaurarea si
promovarea patrimoniului cultural national. In acest sens, este in curs de derulare proiectul
“Patrimoniu Cultural”, cu finantare externa rambursabila de la BIRD si nerambursabila de la
World Monuments Fund, precum si interna, de la bugetul de stat.

Masurile de realizare a proiectului sunt:

- restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si arhitecturale
(Ansamblul sculptural Brancusi; palatele brancovenesti - Mogosoaia, Potlogi; in 4 sate saxone
etc.);

- formularea unei strategii parteneriale nationale pentru conservarea patrimoniului;

- educarea publicului si campanie pentru sensibilizarea opiniei publice.

Ministerul Culturii isi propune si participarea la “Cultura 2000”, contributia financiara fiind
negociata in functie de proiectia bugetului pentru anul 2000 si de posibilitatile de acoperire prin
proiecte eligibile, pana la concurenta sumei de 300-400 mii EURO anual.

In cadrul programului “Arta Regenerarii”, au fost selectate pentru regenerare orasele Sibiu si
Sulina, pentru care au fost intocmite rapoarte de catre experti de la Consiliul Europei si urmeaza
sa fie finantata si cu contributie de la bugetul statului (cca 50.000 EURO in 2001).
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3.2.6. Audiovizualul

Situaţia actuală

Sectorul audiovizual, guvernat in prezent de Legea audiovizualului nr. 48/1992, amendata de
Legea nr. 19/1999 si de Legea privind organizarea SRR si SRTV, amendata de Legea nr. 124/98,
urmeaza sa fie reglementat de o noua lege, ce va fi adoptata in anul 2000.

Acest proiect de modificare si completare a Legii nr. 48/1992 isi propune armonizarea deplina cu
acquis-ul comunitar (Directiva Televiziunea Fara Frontiere) si eliminarea neconcordantelor
existente.

In acelasi timp, Consiliul National al Audiovizualului (CNA), prin ultimele sale decizii de
reglementare din 1999, a urmarit alinierea la Directiva 97/36/CE (Decizia 166/99 privind
publicitatea, teleshopping-ul si sponsorizarea, si Decizia 21/99 privind prezentarea si acceptarea
grilelor de program). Monitorizarea si sanctionarea posturilor de radio si televiziune s-a
intensificat in ultimul an.

Priorităţi pe termen scurt

Obiectivele prioritare urmaresc in continuare finalizarea adoptarii acquis-ului comunitar, in
paralel cu intarirea pozitiei CNA ca autoritare de reglementare si control a pietei audiovizuale.
Masurile propuse pentru indeplinirea pe termen scurt a acestor obiective cuprind:

- adoptarea in anul 2000 a proiectului de modificare a Legii Audiovizualului;

- adoptarea unei decizii a CNA privind jurisdictia transmisiei si retransmisiei;

- modificarea Deciziei CNA nr. 12/1997 privind protectia minorilor;

- ratificarea Conventiei Televiziunii Transfrontiere a Consiliului Europei si a Protocolului de
amendare a acesteia;

- infiintarea si dezvoltarea Departamentului pentru Protectia Minorilor, in subordinea CNA;

Priorităţi pe termen mediu

Un obiectiv prioritar pe termen mediu il constituie adoptarea unei decizii a CNA privind
implementarea progresiva a proportiei majoritare a creatiilor europene in programele posturilor
de televiziune (in urma solutionarii angajamentelor Romaniei in cadrul OMC).

De asemenea, CNA isi propune sa continue activitatea de intarire a capacitatii sale institutionale
prin reorganizare si dezvoltare, prin urmatoarele masuri:

- dezvoltarea Biroului de Monitorizare Bucuresti in ceea ce priveste personalul si dotarea cu
echipament specific;

- dezvoltarea Serviciului de Inspectie Teritoriala si dotarea cu echipament adecvat;

- crearea unei retele computerizate nationale a inspectorilor teritoriali, prin dotarea sediilor cu
echipamente performante de transmitere digitala a informatiei;

- dezvoltarea Directiei Control, prin crearea unui compartiment de masuratori si echiparea sa
cu aparatura de verificare analogica si digitala;

- dezvoltarea Serviciului de Integrare Europeana si a Serviciului de Reglementari;

- formarea si perfectionarea profesionala a personalului CNA prin cursuri de specializare;
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- participarea la Programul Media Plus.

Ca masura de constructie institutionala, este prevazuta, inclusiv in proiectul de amendare a Legii
Audiovizualului, pentru intervalul 2001-2003, pregatirea proiectului legislativ pentru infiintarea
INA, institutie autonoma, si a proiectului de constructie si utilare a acestuia.

Masurile mentionate vor contribui la amplificarea si diversificarea activitatilor de reglementare si
supraveghere a sectorului audiovizual si la o mai fidela respectare a reglementarilor in vigoare.

3.3. Politici economice şi fiscale

3.3.1. Uniunea Economică şi Monetară

Situaţia actuală

Politici fiscale si participarea la procedurile de coordonare a politicilor economice in cadrul Uniunii Europene
Prioritatea politicii economice, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung, este
mentinerea stabilitatii macroeconomice si continuarea reformelor structurale pentru crearea
premiselor de reluare a cresterii economice.

In martie 2000 a fost adoptata Strategia Economica pe Termen Mediu, care reprezinta rezultatul
dezbaterilor libere ale unei comisii formate din reprezentanti ai Guvernului si ai reprezentantilor
partidelor politice parlamentare, ai sindicatelor, ai cercurilor academice si ai societatii civile.
Consensul social si politic atins asigura continuitatea si coerenta actiunilor pe termen lung pentru
dezvoltarea economica orientata spre macro-stabilitate si crestere economica sustenabila. Acesta
este un pas esential in directia stabilirii, impreuna cu Comisia Europeana, a unei Evaluari Comune
- monitorizare si evaluare - a prioritatilor economice pe termen mediu, din perspectiva viitoarelor
programe de convergenta.

In ceea ce priveste aspectele tehnice ale procesului de monitorizare, situatia se prezinta astfel:
conturile economice sunt completate, inca, pe baza sistemului ESA 79; conturile financiare au
fost stabilite printr-o cooperare intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor;
statisticile preturilor sunt, partial, in concordanta cu indicele armonizat al pretului de consum,
existand planuri de armonizare deplina pana in anul 2001; Comisia Nationala de Statistica
participa in cadrul Programului de Comparatie European. Acuratetea si numarul de indicatori este
bun. Un numar de indicatori privind situatia economica este raportat la cererea institutiilor
financiare internationale in cadrul acordurilor incheiate cu Fondul Monetar International si Banca
Mondiala si sunt complementari cu cei ai cadrului de supraveghere din Uniunea Europeana.

Criteriile de convergenta sunt considerate tinta politicilor economice orientate catre stabilitate
macroeconomica. In ceea ce priveste deficitul bugetar, datele provizorii pentru anul 1999 arata un
deficit sub 3% din PIB, excluzand veniturile din privatizare. Strategia economica pe termen
mediu stipuleaza ca deficitul bugetar nu trebuie sa fie mai mare de 3% din PIB in perioada 2000-
2004. Referitor la datoria publica, Romania nu are probleme in indeplinirea criteriilor de
convergenta. Dificultatile apar in domeniul serviciului datoriei publice, care in anii 1999 si 2000
prezinta nivele ridicate ale rambursarii. Cu toate acestea, Romania a reusit sa-si plateasca
obligatiile privind datoria publica externa, in ciuda lipsei finantarii externe. Aceasta situatie a
exercitat o presiune marita asupra piatei interne; managementul ratei inflatiei si a ratelor dobanzii
n-au mai atins obiectivele stabilite initial. Pentru anul 2000, se asteapta ca serviciul datoriei publice
externe sa fie mult mai usor de suportat de catre Romania, prin prisma imbunatatirii pozitiei
noastre fata de organizatiile internationale. In orice caz, capacitatea Ministerului de Finante, cu
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privire la managementul datoriei publice, cheltuielilor, prioritizarilor inter-ministeriale, este slaba
si necesita imbunatatiri substantiale.

Acquis-ul Uniunii Economice si Monetare cuprinde, in principal, prevederi si protocoale ale
Tratatului, reglementari si decizii care nu necesita transpunerea in legislatia nationala. Romania
este gata sa accepte acquis-ul comunitar din acest capitol si nu se asteapta sa aiba o eventuala
perioada de tranzitie. Aceste cerinte nu vor constitui noi probleme substantiale pentru politica
economica deoarece crearea conditiilor pentru cresterea economica sustenabila (politici
macroeconomice orientate catre stabilitate), reducerea inflatiei si imbunatatirea pozitiei financiare
a Guvernului sunt elemente centrale ale obiectivelor nationale definite exact in Strategia
economica pe termen mediu. In orice caz, legislatia nationala privind statutul bancii centrale,
finantarea monetara a deficitelor guvernamentale si accesul privilegiat al autoritatilor publice la
institutiile financiare trebuie sa fie compatibilizate cu reglementarile Uniunii Europene in perioada
de pre-aderare.

Politica monetara si valutara
Anul 1999 a fost nefavorabil conducerii politicii monetare, fiind marcat de acumularea unor
probleme care s-au agravat in anul anterior: accentuarea declinului economic; agravarea
periculoasa a soldului negativ al contului curent; amplificarea tensiunilor la nivelul sectoarelor
economiei - sistemul bancar fiind unul dintre cele mai puternic afectate. La acest context general
s-a adaugat perspectiva confruntarii cu cele mai impovaratoare plati in contul datoriei externe din
anii postdecembristi, asociata in mod nefericit unui volum insuficient de rezerve valutare si
absentei finantarii externe. Astfel, in anul 1999, constrangerea externa s-a conturat a fi punctul
nevralgic al economiei, majoritatea observatorilor si a institutiilor financiare straine preconizand
intrarea tarii noastre in incetare de plati.

Constienta fiind de dificultatile pe care le anticipa in acest an si de anvergura unora dintre ele,
banca centrala a ramas consecventa in urmarirea obiectivului de stabilizare a preturilor – prevazut
prin statutul sau ca fiind obiectivul fundamental al politicii monetare – stabilindu-si ca tinta
reducerea ratei anuale a inflatiei la 35 la suta (fata de 40,6 la suta in anul anterior).

Eficacitatea si restrictivitatea politicii monetare in atingerea obiectivului sau au fost insa
obstructionate, in primul rand, de conflictul major de obiective caruia banca centrala a trebuit sa-i
faca fata. Pe langa temperarea ritmului cresterii preturilor, BNR a fost nevoita sa urmareasca:

- ajustarea severa a contului curent, sustinuta si prin deprecierea in termeni reali a monedei
nationale;

- refacerea rezervelor valutare puternic erodate de platile imense efectuate in contul datoriei
publice externe;

- evitarea unei crize sistemice prin exercitarea functiei de imprumutator de ultima instanta al
bancilor aflate in proces de restructurare.

Strategia politicii monetare bazate pe controlul lichiditatii – care a fost mentinuta si in acest an, in
absenta unor alternative viabile – s-a dovedit mai putin eficace datorita scaderii sub asteptari a
cererii de bani. Fenomenul a avut ca determinant zdruncinarea increderii in sistemul bancar si in
moneda nationala pe fondul turbulentelor din sistemul bancar, soldate cu desfiintarea prin
absorbtie a Bancorex si cu primul faliment oficial declarat al unei banci ; declinul cererii de bani a
mai fost favorizat de nivelul real negativ pe care ratele dobanzilor l-au atins in unele luni din
cursul anului, urmare revenirii repetate a inflatiei la rate neasteptat de inalte. Deprecierea leului a
creat de asemenea presiuni inflationiste validate prin injectii monetare asociate procesului de
restructurare bancara.
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In partea a doua a anului, controlul bazei monetare a fost îngreunat, în special, de cumpararile de
valuta ale BNR, efectuate în scopul conservarii deprecierii în termeni reali a monedei nationale,
produsa în primul semestru. Pe ansamblul anului, banca centrala a achizitionat de pe piata
valutara, in suma neta, peste 750 mil. USD. In conditiile regimului de flotare controlata a cursului
de schimb – mentinut si in acest an – moneda nationala s-a depreciat puternic in primele luni,
pentru ca incepand cu al doilea trimestru sa intre intr-un lent proces de apreciere in termeni reali.
Exprimata prin CPI, deprecierea în termeni reali a leului a fost în 1999 de 9,4 la suta (media lunii
dec./dec). Excesul aproape permanent de valuta care a caracterizat piata valutarã în al doilea
semestru s-a datorat în principal masivei ajustari a contului curent; de la un nivel de aproape 3000
mil. USD, în anul 1998, deficitul acestui cont s-a redus în 1999 la 1300 mil. USD. Astfel, activele
externe nete ale BNR au crescut cu 930 mil. USD, in conditiile in care toate platile în contul
datoriei publice externe pe anul 1999 au fost onorate.

Interconditionalitatea dintre politica monetara si cea de gestionare a datoriei publice (datoria
publica interna crescand exponential datorita preluarii unor creante neperformante din portofoliul
bancilor restructurate) a restrictionat, de asemenea, eficacitatea controlului monetar. Dificultatile
de finantare a deficitului bugetar au condus la epuizarea chiar din primul trimestru a limitei
facilitatii de creditare directa permisa de statutul BNR. La aceasta s-a alaturat absenta finantarii
externe, care a constrans Trezoreria statului sa se împrumute exclusiv de pe piata interna; acest
comportament a accentuat distorsiunile pietei monetare, bancile speculand serios nevoia de
finantare a statului; ratele dobanzilor pietei interbancare s-au mentinut relativ înalte si volatile. Cu
toate acestea, comparativ cu anii anteriori, banca centrala a acomodat într-o mult mai mica
masura cererea de lichiditate a bancilor care vroiau sa investeasca în titluri de stat. Totodata, pe
ansamblul anului, Trezoreria a constituit un sprijin pentru banca centrala în sterilizarea excesului
permanent de lichiditate din sistem, prin faptul ca a utilizat un volum considerabil de rezerve
împrumutate de la banci în scopul cumpararii de valuta de la BNR, valuta necesara platilor de
datorie externa.

Din perspectiva implicarii si sprijinirii restructurarii a doua mari banci ale caror probleme de
lichiditate si solvabilitate amenintau cu declansarea unei crize de sistem, anul 1999 a fost cel mai
dificil pentru banca centrala. Sprijinul sau s-a concretizat în monetizarea cvasi-integrala a datoriei
publice emise în contul celor doua banci, la nivelul întregului an, valoarea titlurilor emise de
Ministerul Finantelor în acest scop atingand 4,3% din PIB. Astfel, capacitatea BNR de a controla
lichiditatea a fost serios afectata.

Pozitia de debitor net a bancii centrale fata de sistemul bancar si insuficienta instrumentelor de
sterilizare a excesului de lichiditate au constituit înca un impediment în atingerea obiectivului
inflatiei; operatiunile cu titluri de stat nu au putut fi utilizate pe scara larga pentru sterilizarea
excesului de lichiditate datorita neatractivitatii titlurilor detinute de BNR si inabilitatii bancilor de
a-si gestiona corespunzator rezervele. Tinerea sub control a lichiditatii a necesitat majorarea de la
15% la 30% a ratei rezervelor minime obligatorii, efectuata în trei etape (16 iulie, la 20%; 1
noiembrie, la 25% si 1 decembrie, la 30%). Tot în acelasi scop, banca centrala a utilizat intensiv
atragerea de depozite de la banci, instrument care s-a dovedit a fi foarte costisitor. În ciuda
dificultatilor, banca centrala nu a recurs la utilizarea unor instrumente cu caracter administrativ,
facand, dimpotriva, eforturi pentru întarirea si promovarea celor cu un pronuntat caracter de
piata.

La randul sau, mecanismul de transmisie a politicii monetare a distorsionat sau anihilat deseori
impulsurile masurilor întreprinse de BNR. Eficacitatea politicii monetare a fost diminuata de:
aversiunea crescuta fata de risc a bancilor, care le face sa prefere plasamentele în depozite la BNR
si Trezorerie sau în certificate de trezorerie; apetitul crescut al bancilor pentru speculatii pe piata
valutara; insuficienta restructurare si persistenta deficitelor cvasifiscale în mari întreprinderi de
stat care distorsioneaza si atenueaza constrangerile exercitate prin întarirea politicii monetare.
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În aceste conditii, obiectivul initial privind rata inflatiei a fost ajustat crescator de cateva ori, anul
1999 încheindu-se cu înregistrarea unei rate de 54,9%. Revenirea la valori mai înalte a ratei
inflatiei în acest an poate fi asociata unui complex de factori pe care politica monetara si controlul
monetar nu i-au putut contracara pe deplin:

- mecanismul de ajustare automata a preturilor administrate, functie de rata trecuta de inflatie
sau de evolutia cursului de schimb; corectiile aplicate chiriilor au condus la o accelerare
neasteptata a inflatiei (cele mai ridicate rate de inflatie inregistrate in lunile mai si iunie in
ultimii 6 ani);

- absenta constrangerilor bugetare ferme la nivelul unor întreprinderi, în special al
monopolurilor, care a permis acestora sa recupereze prin preturi ineficienta si lipsa ajustarilor
structurale;

- acumularea pierderilor si a deficitelor cvasifiscale, în special în sectorul de stat;

- declansarea si prelungirea crizelor bancare, cu impact serios asupra increderii în moneda
nationala si in sistemul bancar;

- amplificarea, pe fondul coroborarii actiunii tuturor acestor factori si a erodarii credibilitatii
politicii monetare, a anticipatiilor inflationiste.

Cu exceptia creditului guvernamental si a masei monetare, care au depasit usor nivelul programat
pentru acest an, celelalte variabile monetare s-au înscris în valorile prevazute. M2 a crescut în
1999, cu 44,9%, în special pe seama activelor externe nete, în timp ce creditul intern a crescut cu
doar 25,8%, exclusiv pe seama creditului guvernamental. Cresterea cu 105,3% a acestuia s-a
datorat în totalitate titlurilor de stat emise în procesul restructurarii bancare, prin care s-a preluat
la datoria publica un volum însemnat de active neperformante bilantiere si extrabilantiere (38%
din volumul total al creditului neguvernamental din decembrie 1998). O consecinta importanta a
acestor operatiuni o constituie si reducerea cu 2,2% a valorii nominale a creditelor
neguvernamentale.

Priorităţi pe termen scurt

Politici fiscale si participarea la procedurile de coordonare a politicilor economice in cadrul Uniunii Europene
Principalul scop al masurilor de politica economica este mentinerea pe termen lung a functionarii
politicilor economice orientate catre stabilitate macroeconomica. Evaluarea si monitorizarea
permanenta a Strategiei economice pe termen mediu reprezinta prioritati pentru Guvernul
Romaniei. Constructia capacitatii de formulare si aplicare a politicii economice pentru Ministerul
Finantelor, in vederea sustinerii unei Evaluari Comune cu Comisia Europeana, este unul din
scopurile principale. Stabilirea unei Evaluari Comune cu Comisia Europeana asupra prioritatilor
economice pe termen mediu este un pas important in directia programelor de convergenta si
pregatirea participarii la procedurile de coordonare a politicilor economice in cadrul Uniunii.
Cerintele pentru asistenta din partea Uniunii Europene au fost deja formulate si sunt reflectate in
Proiectul Phare (RO 9804.01.03) aprobat prin Memorandumul de Finantare din anul 1998. Pana
la sfarsitul anului 2000 va fi stabilita Unitatea de Politica Economica in cadrul Ministerului
Finantelor. Obiectivul general al Proiectului este intarirea capacitatii Guvernului Romaniei, si in
special a Ministerului Finantelor, de a juca un rol mai activ in procesul de evaluare, implementare
si monitorizare a politicilor economice.

In ceea ce priveste aspectele tehnice ale procesului de monitorizare, se urmareste inceperea
procesului de armonizare cu sistemul ESA 95 in anul 2001.
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Politica monetara si valutara
Din perspectiva obiectivelor  si a evolutiei pe termen mediu a economiei romanesti, anul 2000
reprezinta o etapa hotaratoare, reunind tintele majore ale puternicei decelerari a inflatiei si ale
reluarii cresterii economice. Pornind de la aceste exigente, orientarile de politica monetara pentru
acest an au fost configurate ca parte integranta a unui program economic coerent si articulat, care
sa aloce fiecarui obiectiv major cel putin un instrument. In acest context, politicii monetare ii
revine rolul principal in fortarea coborarii ritmului anual de crestere a preturilor de consum la
doar 27% (decembrie/decembrie).

Conduita politicii monetare care sa asigure atingerea obiectivului de dezinflatie stabilit, si care sa
se înscrie în acelasi timp în coordonatele programului general, va fi extrem de restrictiva; gradul
de restrictivitate va trebui sa fie cu atat mai ridicat cu cat politica monetara va trebui sa
contracareze si presiunile inflationiste pe care le-ar dezvolta reforma fiscala aplicata în scopul
sprijinirii procesului de economisire si în consecinta a celui de relansare a investitiilor.

Programul monetar  al bancii centrale este conceput din perspectiva mentinerii nealterate a
strategiei de politica monetara bazata pe ancora monetara; aceasta optiune s-a conturat în
contextul în care mecanismele si comportamentele din economie care au justificat alegerea acestei
strategii nu au suferit modificari de natura a impune o alta ancora antiinflationista.

Nivelurile programate ale agregatelor monetare pentru anul 2000 au fost dimensionate în corelatie
cu evolutia prognozata a cererii de bani; aceste niveluri constituie repere în functie de care politica
monetara îsi va calibra oferta de monedã în economie. In acest context, se asuma ca dupa
accentuarea sa în primul semestru, declinul cererii de bani va deveni reversibil în a doua parte a
anului; transpunerea cifrica, în cadrul programului, a acestei ipoteze s-a realizat prin intermediul
vitezei de rotatie a banilor, proiectata a creste în prima parte a anului si a se reduce apoi gradual
spre sfarsitul intervalului pana la un nivel egal celui din decembrie 1999.

Conducerea politicii monetare se va realiza în contextul mentinerii regimului de flotare controlata
a cursului de schimb al leului, prognozandu-se pentru acest an o usoara apreciere în termeni reali
a monedei nationale (maxim + 2-3% din CPI). Aceasta apreciere va fi sustinuta de intrarile mari
de capital prevazute pentru acest an; se prognozeaza o crestere cu peste 1000 mil.USD a
rezervelor brute ale BNR (incluzand si aurul), ceea ce exprimat în luni de import va reprezenta
3,57 (fata de 2,64 la sfarsitul anului 1999). In conceptia programului economic, printr-un control
foarte strans al politicii veniturilor se va preveni erodarea castigului de competitivitate externa pe
care atitudinea proiectata a politicii cursului de schimb ar putea s-o induca.

Din perspectiva armonizarii obiectivelor si instrumentelor care sa imprime politicii monetare
restrictivitatea proiectata, s-a avut în vedere ca ratele dobanzilor vor inregistra niveluri real
pozitive înalte in primele luni ale anului pe fondul decelerarii inflatiei. O tendinta de scadere a
acestora ar putea debuta în trimestrul al doilea al anului, odata cu consolidarea castigurilor
dezinflatiei si cu revizuirea treptata, descendenta a anticipatiilor inflationiste. Concomitent,
finantarea în mare parte a deficitului bugetar din surse externe va atenua presiunile asupra
dobanzilor pietei interne si va scadea marja reala excesiv de înalta aplicata ratelor dobanzilor.

Fiind constienta de faptul ca implementarea programului monetar conceput este în mare masura
dependenta de caracterul instrumentelor de politica monetara, BNR intentioneaza sa extinda în
acest an utilizarea instrumentelor de piata în atingerea obiectivelor sale. Pentru materializarea
acestei orientari, in cursul lunii martie a fost aprobat un regulament al operatiunilor de politica
monetara. Acesta pune la dispozitia BNR, atat din punct de vedere juridic, cat si din punct de
vedere tehnic, întregul arsenal de instrumente utilizat de Banca Centrala Europeana, adecvat astfel
încat sa raspunda atat exigentelor conditiilor actuale în care opereaza BNR, cat si celor de
perspectiva. Pe langa faptul ca va accentua caracterul de piata al instrumentelor de politica



133

monetara, aplicarea acestui regulament va facilita si stimula dezvoltarea în continuare a pietei
monetare interbancare si a pietei secundare a titlurilor de stat. Pe termen foarte scurt, unul din
beneficiile acestui regulament îl va constitui posibilitatea trecerii la atragerea de depozite de catre
banca centrala pe baza de licitatie; reglementarea si introducerea acestei modalitati va conduce, în
conceptia BNR, la cresterea eficientei acestui instrument. Totodata, pe baza acestor reglementari
se intentioneaza extinderea utilizarii tranzactiilor repo si reverse repo, cu atat mai mult cu cat
perspectiva unor operatiuni ample de sterilizare în acest an este mai mult decat probabila.

Prioritati pe termen mediu

Politici fiscale si participarea la procedurile de coordonare a politicilor economice in cadrul Uniunii Europene
O prioritate pe termen mediu va fi supravegherea pozitiei bugetare si mentinerea dezvoltarii
economice sustenabile prin urmarirea si revizuirea periodica a programelor de strategie
economica pe termen mediu.

Aceasta politica va facilita, de asemenea, convergenta graduala a indicatorilor economici catre
criteriile de la Maastricht. In perspectiva integrarii viitoare este necesar ca politica fiscala sa
respecte obiectivele Pactului de Crestere si Stabilitate care implica un buget echilibrat sau un
surplus al acestuia pe termen mediu. Acesta este de fapt numai un mijloc pentru sustinerea
principalelor obiective ale politicii monetare, pentru limitarea inflatiei si realizarea stabilitatii
preturilor si pentru crearea unui mediu macroeconomic stabil. Romania isi va concentra eforturile
pentru indeplinirea criteriilor de la Copenhaga si transpunerea acquis-ului din zona Uniunii
Economice si Monetare (coordonarea politicilor economice, prezentarea programelor de
convergenta, evitarea deficitului excesiv). Cerintele financiare pentru asistenta din partea Uniunii
Europene sunt necesare pentru dezvoltarea programului initial aprobat, cu privire la intarirea
capacitatii de constructie a politicii economice pentru Ministerul Finantelor.

Vazuta din perspectiva dezvoltarii unei economii competitive, politica fiscala va armoniza
cerintele impuse de stabilitatea macroeconomica in vederea cresterii durabile. Prioritatile pe
termen mediu sunt:

1. controlul deficitului bugetului general consolidat;

- cheltuielile bugetare trebuie vazute prin prisma surselor de venituri si a cerintelor de
finantare non-inflationiste ale sectorului public;

- veniturile din privatizare trebuie folosite pentru modernizare si dezvoltare, in special
pentru co-finantarea proiectelor realizate cu suportul Uniunii Europene, Bancii
Mondiale si al altor institutii internationale;

- consolidarea capacitatii de management financiar;

- imbunatatirea colectarii impozitelor.

2. finalizarea reformei fiscale;

3. realizarea unui buget rational prin prisma prioritatizarii cheltuielilor;

4. asigurarea transparentei alocarii fondurilor publice.

Privind aspectele tehnice de monitorizare se urmareste continuarea armonizarii sistemului
conturilor nationale cu sistemul ESA 95.

Legislatia existenta, care permite inca Guvernului sa beneficieze de finantare directa de la BNR
(care este strict reglementata si nu poate depasi un nivel foarte scazut de aproximativ 0,14% din
PIB), va fi pe deplin armonizata pana in anul 2002 (Legea Datoriei Publice nr. 81/17.05.1999,
articolul 14: “Ministerul Finantelor este autorizat sa imprumute fonduri in numele Guvernului
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direct de la BNR, in conditiile stabilite de catre Banca Centrala prin Statutul Bancii Centrale
Legea nr. 101/1998 corespunzator articolului 29 - o suma de 7% din veniturile anului trecut.
Acest articol 29 din Statutul Bancii Centrale va fi abrogat).

Politica monetara si valutara
Dezinflatia accelerata va constitui în perioada 2001-2004 unul din obiectivele principale ale
economiei romanesti, politica monetara urmand sa se consacre cu prioritate acestuia. Caracterul
prudent necesar politicii monetare pentru atingerea acestui obiectiv se va imprima, cel putin în
prima parte a intervalului, prin controlul ferm al lichiditatii; baza monetara va continua sa
constituie obiectivul operational al politicii monetare, iar masa monetara (M2) va reprezenta, ca si
în prezent, obiectivul intermediar al acesteia.

Banca centrala va încerca ca, pe masura dezvoltarii pietelor financiare si a temperarii inflatiei, sa
extinda aria de cuprindere a variabilelor monetare si a altor indicatori economici care vor sta la
baza deciziilor de politica monetara.

Un obiectiv important al politicii monetare în aceasta etapa îl va constitui remonetizarea
economiei romanesti prin metode neinflationiste; atingerea acestui obiectiv este însa în mare
masura dependenta de progresele pe care le va înregistra economia în ansamblu, cresterea
economica si refacerea încrederii în moneda nationala fiind conditii esentiale ale declansarii
acestui proces.

Pe masura adancirii pietei financiare interne si a reducerii cererii de finantare a deficitului bugetar
de pe piata interna, se va avea în vedere abolirea facilitatii de finantare directa a Trezoreriei de
catre banca centrala.

Instrumentele politicii monetare vor fi dezvoltate si perfectionate astfel încat sa asigure o
eficacitate sporita politicii monetare. Coordonatele clare ale acestei orientari sunt extinderea
caracterului de piata a acestor instrumente si armonizarea lor cat mai deplina cu instrumentarul
Bancii Centrale Europene. In acest scop:

- se va completa infrastructura necesara utilizarii instrumentelor conforme pietei;

- se va diversifica instrumentarul care sa permita interventii în dublu sens ale bancii centrale
asupra lichiditatii;

- se va reduce treptat rolul rezervelor minime obligatorii în controlul lichiditatii, extinzandu-se
utilizarea operatiunilor de piata;

- se va urmari recastigarea de catre banca centrala a unei pozitii de creditor net in raport cu
sistemul bancar, astfel ratele active ale dobanzilor bancii centrale isi vor recapata relevanta si
rolul în influentarea ratelor dobanzilor pe termen scurt si în semnalizarea modificarilor de
orientare a politicii monetare.

Prin regimul de flotare controlata preconizat a fi mentinut cel putin în prima parte a intervalului
(care se divide in doua etape distincte: 2001-2002 si 2003-2004), se va urmari atenuarea socurilor
externe la care economia ar putea fi expusa si care ar putea pune în pericol relativa stabilizare care
se anticipeaza a fi atinsa. Totodata, prin acest regim s-ar asigura un grad ridicat de independenta
politicii monetare, a carei eficacitate în controlul inflatiei ar creste. Regimul cursului de schimb si,
ca atare, strategia de politica monetara, sunt susceptibile de a fi modificate în aceasta etapa în
momentul în care va dispare constrangerea externa masiva si se vor realiza castiguri semnificative
pe linia dezinflatiei. In aceste conditii, din 2002 ar putea deveni mai potrivita o strategie de
politica monetara bazata pe ancora cursului de schimb care sa asigure o mai mare predictibilitate
acestei variabile si care sa ofere, totodata, un mai bun sprijin dezinflatiei, intarind si credibilitatea
perspectivei de participare la ERM 2 si, ulterior, de adoptare a monedei unice.
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In vederea realizarii acestor obiective si a armonizarii cu acquis-ul comunitar, va fi necesara
acordarea de asistenta prin programele Uniunii Europene pentru:

- optimizarea managementului strategic al rezervelor valutare;

- imbunatatirea capacitatii institutionale a BNR de transpunere corecta a datelor contabile in
situatii statistice compatibile cu standardele internationale;

- elaborarea unei strategii pentru adoptarea monedei unice europene si pregatirea pentru
implementarea unui sistem de emisiuni tip Euro.

3.3.2. Fiscalitatea

3 . 3 . 2 . 1 .  I m p o z i t e l e  i n d i r e c t e

3.3.2.1.1. TVA

Situatia actuala

Armonizarea legislatiei privind TVA cu reglementarile Uniunii Europene in domeniu (Directivele
77/388/CEE si 79/1072/CEE, cu modificarile lor ulterioare) a fost continuata, inregistrandu-se
importante realizari prin intrarea in vigoare - incepand cu data de 1 ianuarie 2000 - a OU nr.
215/1999, care a modificat si completat reglementarile referitoare la TVA. Ulterior, incepand cu
data de 15 martie 2000, a intrat in vigoare OU nr. 17/14.03.2000 privind TVA, care a reunit toate
prevederile in domeniu intr-un singur act normativ si a abrogat prevederile legale anterioare (OG
nr. 3/1992 privind TVA, republicata, cu modificarile ulterioare).

In mod concret, stadiul actual al procesului de armonizare se caracterizeaza astfel:

- incepand cu data de 1 ianuarie 2000, prin OU nr. 215/1999, s-a reglementat aplicarea cotei
unice de TVA, de 19%, incadrandu-se in limitele impuse de Directiva a VI-a a CEE;

- pentru alinierea scutirilor la prevederile comunitare, prin OU nr. 215/1999, operatiunile
scutite de la plata TVA au fost reduse;

- operatiunile supuse cotei zero de TVA au fost restranse, prin trecerea la regimul de
impozitare cu TVA in cota normala pentru redevente si chirii aferente terenurilor si
constructiilor din  zonele libere, conform OU nr. 215/1999;

- in prezent, sunt scutite de plata TVA operatiuni ce privesc livrarile de bunuri si prestarile de
servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara de anumite entitati,
precum si o serie de operatiuni de import;

- este mentinuta cota zero de TVA pentru anumite activitati economice.

Persista inca diferente intre legislatia romana si legislatia comunitara in domeniu, diferente ce
privesc: terminologia, operatiunile scutite de la plata TVA, operatiunile supuse cotei zero de TVA
(scutite cu drept de deducere, conform legislatiei comunitare), baza de impozitare, schemele
speciale, rambursarile.
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Prioritati pe termen scurt

- imbunatatirea prevederilor referitoare la modalitatile de rambursare a TVA pentru vanzarile
de bunuri si prestarile de servicii in favoarea persoanelor fizice nerezidente - 79/1072/CEE:
Directiva a VI-a.

Prioritati pe termen mediu

- restrangerea numarului de operatiuni scutite de la plata TVA si a celor supuse cotei zero,
potrivit legislatiei comunitare - 77/388/CEE: Directiva a VI-a a CEE;

- reglementarea si implementarea regimurilor speciale de impozitare in cazul micilor
intreprinzatori, producatorilor agricoli, agentiilor de turism, bunurilor de ocazie, a obiectelor
de arta, de colectie sau antichitati -77/388/CEE: Directiva a VIII-a a CEE.

3.3.2.1.2. Accizele

Situatia actuala

Armonizarea legislatiei privind accizele cu reglementarile Uniunii Europene in domeniu
(Directivele 92/12/CEE, 92/78/CEE, 92/79/CEE, 92/80/CEE, 92/81/CEE, 92/82/CEE,
92/83/CEE, 92/84/CEE, cu modificarile lor ulterioare) a fost continuata prin intrarea in
vigoare, incepand cu data de 15 februarie 2000, a OG nr. 27/2000 privind regimul produselor
supuse accizelor, care a abrogat toate prevederile legale anterioare (OU nr. 82/1997 privind
regimul accizelor si al altor impozite indirecte, cu modificarile ulterioare).

In mod concret, stadiul actual al procesului de armonizare, pe linia regimului accizelor, se prezinta
astfel:

- produsele si grupele de produse supuse accizelor sunt structurate similar grupelor de produse
supuse obligatoriu accizelor in Uniunea Europeana;

- principiul de accizare, conform prevederilor legislatiei comunitare, pentru alcool, bauturi
alcoolice, produse din tutun si produse petroliere, consta in aplicarea accizelor specifice,
stabilite in suma fixa pe unitatea de masura;

- a fost extinsa sfera de aplicare a accizelor in cazul produselor petroliere;

- s-au instituit unele prevederi speciale privind regimul accizelor in cazul micilor producatori de
bere.

Diferentele care persista intre legislatia romana si legislatia comunitara in domeniu (Directiva
92/12/CEE si directivele pe domenii, mentionate mai sus) privesc: momentul datorarii accizelor,
inexistenta in legislatia romaneasca a subgrupei “produse intermediare” in cadrul grupei “alcool si
bauturi alcoolice”; neincluderea tuturor uleiurilor minerale prevazute in legislatia comunitara;
nepreluarea integrala a prevederilor comunitare referitoare la micii producatori. Nivelul cotelor de
acciza din Romania nu sunt inca aliniate la nivelul minim al cotelor prevazut in legislatia din
Uniunea Europeana (Directivele pe domenii: 92/78/CEE, 92/79/CEE, 92/80/CEE,
92/81/CEE, 92/82/CEE, 92/83/CEE, 92/84/CEE).
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Prioritati pe termen scurt

- redefinirea subgrupelor din cadrul grupei “alcool si bauturi alcoolice”, prin introducerea si in
legislatia romaneasca a subgrupei “produse intermediare”, care se va realiza pana la sfarsitul
anului 2001.

Prioritati pe termen mediu

- alinierea cotelor de accize la nivelul minim legiferat in Uniunea Europeana;

- transpunerea reglementarilor comunitare (Directiva 92/12/CEE) privind introducerea
sistemului de antrepozitare a produselor supuse accizelor, care se va finaliza in cursul
semestrului II al anului 2003.

3 . 3 . 2 . 2 .  I m p o z i t e l e  d i r e c t e

Armonizarea legislatiei privind schimbul de informatii intre autoritatile competente pe linia
impozitelor directe (Directiva 77/799/CEE) a fost realizata aproape integral prin conventiile de
evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania cu statele Uniunii Europene, precum si cu tarile
candidate la aderare.

Romania are incheiate Conventii de evitare a dublei impuneri, ale caror prevederi se aplica in
acest moment, cu 13 din cele 15 state membre ale Uniunii Europene (la acest moment nu sunt
aplicabile conventiile de evitare a dublei impuneri cu Irlanda si cu Portugalia).

Majoritatea prevederilor din directiva mentionata sunt insusite de Romania prin respectarea
comentariilor la conventia cadru OECD, conventie pe care Romania o are in vedere in cursul
negocierilor cu celelalte state.

Pe termen scurt, Ministerul Finantelor are in vedere intarirea cooperarii administrative si a
asistentei mutuale, prin marirea retelei de acorduri de evitare a dublei impuneri incheiate de
Romania cu statele membre ale Uniunii Europene (cu Portugalia si cu Irlanda), precum si cu tarile
candidate la aderare (Lituania si Letonia).

In functie de data semnarii celor doua conventii de evitare a duble impuneri cu Letonia si cu
Lituania, partea romana va actiona pentru declansarea procedurii de ratificare a conventiilor de
evitare a dublei impuneri, in vederea aplicarii prevederilor acestor conventii in intervalul 2002-
2003.

3.3.2.2.1. Impozitul pe profit

Situatia actuala

Referitor la actualizarea legislatiei existente in ceea ce priveste impozitul pe profit, OG nr.
70/1994 privind impozitul pe profit a fost modificata prin OU nr. 217/1999, ale carei prevederi
sunt aplicabile incepand cu data de 1 ianuarie 2000.

Au fost eliminate scutirile si facilitatile fiscale de la plata impozitului pe profit acordate potrivit
unor legi speciale in diverse domenii de activitate, mai putin facilitatile fiscale pentru zonele libere
si zonele defavorizate.

In ceea ce priveste Directiva 90/434/CEE privind impunerea fuziunilor, divizarilor si transferului
activelor si schimburilor de valori mobiliare intre companii ale unor state membre diferite, pana
in prezent aceasta a fost partial armonizata.
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Raportand prevederile legislatiei interne la prevederile directivei, subliniem urmatoarele:

- exista reguli pentru determinarea profitului impozabil in cazul fuziunilor, divizarilor sau al
aporturilor de active. Impozitul pe profit se calculeaza numai in cazul lichidarii societatilor
comerciale, pentru profitul obtinut din operatiunile de lichidare a acestora, reprezentand
diferente intre veniturile din valorificarea activelor si cheltuielile aferente veniturilor.
Operatiunile de fuziune, aportul de active, nu genereaza profituri impozabile.

- este definit regimul fiscal aplicabil anumitor pierderi ale companiei ce transfera activele sau
pentru transferul unui sediu permanent;

- exista o prevedere prin care pierderile legate de veniturile din surse externe se deduc numai
din aceste venituri, separat pe fiecare sursa de venit;

- transferul actiunilor achizitionate de companie pentru proprii actionari, nu este supus
impunerii potrivit legislatiei in vigoare privind impunerea persoanelor fizice.

Referitor la Directiva 90/435/CEE privind impunerea societatilor-mama si a filialelor care se afla
in State Membre diferite, si aceasta a fost partial armonizata pana in prezent. Astfel, exista
prevederi care asigura deducerea impozitelor platite pentru venitul din sursa externa (metoda
creditului fiscal). Celelalte aspecte legate de deducerea costurilor de grup sau a pierderilor
rezultate prin distribuire de catre sucursale, care nu poate fi dedusa de societatea mama, sau
neimpunerea prin retinere la sursa in cazul in care compania mama detine sub 25% din capitalul
filialei, nu sunt tratate in legea romana, intrucat in legislatia interna privind societatile comerciale
nu sunt definite relatiile de grup.

Prioritati pe termen scurt

- se va continua armonizarea Directivelor anterior mentionate (90/434/CEE si 90/435/CEE);

- redimensionarea bazei impozabile in ceea ce priveste contributiile la fondurile speciale, care in
prezent creeaza dificultati in directionarea reformei impozitului pe profit, intrucat sunt
numeroase si nu tin cont de situatia economica a platitorilor. Pentru realizarea acestui obiectiv
se va urmari oportunitatea mentinerii acestor fonduri in contextul reducerii numarului
acestora.

Prioritati pe termen mediu

- restrangerea numarului de cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil gradual prin
recunoasterea acestora ca fiind cheltuieli normale de realizare a activitatii si prin eliminarea
unor limite in deducerea acestora.

3.3.2.2.2. Impozitul pe venitul global

Situatia actuala

Incepand cu anul 2000, a fost adoptat sistemul de impozitare globala a veniturilor obtinute de
persoanele fizice. Impozitul pe venitul global a inlocuit impozitarea pe baza unor grile diferentiate
pe surse de venit. Actul normativ care reglementeaza acest impozit este OG nr. 73/1999 privind
impozitul pe venit.
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Prioritati pe termen scurt

Aceste prioritati vizeaza perfectionarea impozitului pe venitul global prin largirea bazei de
impozitare prin includerea veniturilor agricole si a pensiilor in baza de impozitare. Impozitarea
pensiilor va fi clarificata in anul 2000. Suspendarea impozitarii veniturilor agricole va inceta in
anul 2001.

A doua directie a perfectionarii impozitului pe venitul global se refera la rationalizarea
deducerilor. Regimul relativ generos al deducerilor in ceea ce priveste impozitul pe venitul global
va fi rationalizat cel mai tarziu pana la sfarsitul anului 2001, in raport cu progresele in planul
imbunatatirii sistemelor de asigurari si asistenta sociala.

Prioritati pe termen mediu

Se va perfectiona legislatia referitoare la impunerea veniturilor obtinute de persoanele fizice, ca
urmare a problemelor aparute din aplicarea acesteia in practica.

3 . 3 . 2 . 3 .  I m b u n ă t ă ţ i r e a  e f i c i e n ţ e i  a d m i n i s t r a ţ i e i  f i s c a l e

Situatia actuala

In cursul anului 1999 si in primele doua luni ale anului 2000 s-au luat urmatoarele masuri pentru
imbunatatirea administrarii fiscale:

- in domeniul evidentei fiscale, dosarul fiscal are o importanta deosebita. In aceasta privinta,
Ministerul Finantelor a luat urmatoarele masuri: aprobarea prin Ordinul ministrului finantelor
(OMF) nr. 1122/1998, a “Programului de realizare a sistemului de gestiune a dosarelor
fiscale”, aprobarea prin OMF nr. 786/1999 a “Normelor metodologice de gestionare a
dosarelor fiscale pentru persoane juridice”. Incepand cu 1 ianuarie 2000, prin OMF nr.
1630/1999, Normele - imbunatatite pe baza propunerilor celor 5 judete-pilot - au fost
aplicate generalizat, la toate organele fiscale;

- in ceea ce priveste depunerea declaratiilor de impozite si taxe, s-a elaborat OMF nr.
2206/1998 de aprobare a "Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat", prin care
s-a realizat o declaratie unica pentru toate obligatiile de plata la bugetul de stat a persoanelor
juridice. De la 1 ianuarie 2000, prin OMF nr. 1313/1999, s-a introdus un nou formular de
declaratie unica, mult simplificat;

- s-a infiintat o directie de monitorizare a marilor contribuabili;

- se lucreaza la dezvoltarea unui sistem informatic coerent si eficient, care va permite schimbul
de date si informatii intre organele fiscale locale si Ministerul Finantelor;

- s-au initiat colaborari cu Oficiul Registrului Comertului si cu Ministerul de Interne;

- a fost infiintata in cadrul Ministerului Finantelor o directie pentru asistarea contribuabililor. A
fost, de asemenea, infiintata o retea teritoriala de birouri de asistarea contribuabililor, in cadrul
tuturor unitatilor teritoriale ale ministerului;

- Ministerul Finantelor are o pagina Internet care contine informatii pentru contribuabili;

- s-a luat masura publicarii periodice, intr-o brosura ce va fi distribuita tuturor unitatilor fiscale,
a solutiilor date in aplicarea legislatiei fiscale de catre directiile de specialitate din cadrul
departamentului;
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- este in curs de elaborare un Cod de Procedura Fiscala, care va contine toate procedurile
pentru administrarea legislatiei fiscale;

- Ministerul Finantelor va elabora un ghid de principii si proceduri pentru colectarea
impozitelor;

- in ultimul trimestru al anului 1999 a inceput desfasurarea unui proiect de twinning cu
Ministerul Finantelor din Olanda, finantat din fonduri PHARE, pentru infiintarea Scolii
fiscale si vamale pentru pregatirea personalului Ministerului de Finante. Pana in prezent s-a
desfasurat o prima etapa a proiectului. Inceperea activitatii acestei scoli este prevazuta pentru
1 octombrie 2000.

Prioritati pe termen scurt

In scopul imbunatatirii eficientei administratiei fiscale, Ministerul Finantelor isi va indrepta
eforturile in urmatoarele directii:

- participarea incepand din anul 2000 la programul comunitar FISCALIS, ce are drept obiectiv
pregatirea personalului fiscal, prin participarea la seminarii de pregatire si prin schimbul intre
experti romani si cei comunitari;

- organizarea evidentei pe platitori si realizarea sistemului informatic integrat care sa asigure
corelarea activitatii de colectare cu activitatea trezoreriilor;

- elaborarea criteriilor care vor fi avute in vedere pentru incadrarea agentilor economici in
categoria marilor contribuabili;

- dezvoltarea metodelor de asistare a contribuabililor prin folosirea tehnologiei informatiei
pentru a oferi acestora informatii;

- dezvoltarea paginii de asistare a contribuabililor de pe site-ul Ministerului Finantelor;

- inceperea implementarii prevederilor Planului de Management pentru Schimbarea Afacerii;

- dezvoltarea infrastructurii informatice pe masura dezvoltarii functiunilor Ministerului de
Finante, in conformitate cu Planul de Management pentru Schimbarea Afacerii in vederea
sustinerii acestuia;

- dezvoltarea sistemelor de protectie a informatiei personale despre contribuabili;

- elaborarea Codului de Procedura Fiscala.

Prioritati pe termen mediu

Pe termen mediu, principalele prioritati in activitatea Ministerului Finantelor in domeniul
administrarii fiscale sunt urmatoarele:

- continuarea participarii la programul comunitar FISCALIS de pregatire a personalului fiscal;

- inglobarea in sistemele proprii a informatiilor privind contribuabilii - persoane juridice sau
fizice - provenite de la terti si care sa fie folosite in vederea stabilirii de criterii pentru
orientarea activitatilor de control;

- realizarea retelei de comunicatii proprii MF, care va ingloba toate unitatile teritoriale ale
acestuia si care va oferi facilitati de acces la dosarul fiscal on-line din orice punct al tarii;

- continuarea implementarii prevederilor Planului de Management pentru Schimbarea Afacerii
si actualizarea periodica a acestuia in functie de rezultatele obtinute.
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3.3.3. Statistica

Situaţia actuală

Progresul considerabil inregistrat de statistica este evident sub aspectul armonizarii cu acquis-ul
comunitar.

Cadrul legal

Comisia Nationala pentru Statistica isi desfasoara activitatea in baza OG nr. 9/1992, aprobata
ulterior prin Legea nr. 11/1994, prin care se reglementeaza organizarea si functionarea statisticii
publice potrivit principiilor fundamentale ale statisticii oficiale adoptate de CEE/ONU in anul
1994.

La data de 31.08.1999, Guvernul Romaniei a aprobat OG nr. 83/1999 prin care se modifica si se
completeaza OG nr. 9/1992.

Comisia Nationala pentru Statistica a intentionat sa aduca o imbunatatire cadrului legal si sa
stimuleze dezvoltarea serviciilor statistice in conditiile adoptarii legislatiei statistice a Uniunii
Europene.

OG nr.83/1999 este compatibila cu Regulamentul Consiliului nr. 322/1997 privind statisticile
comunitare (OJ no. L52/1 din 22.02.1997), cu Hotararea Comisiei nr. 281/1997 privind rolul
Eurostat in productia statisticilor comunitare si cu Regulamentul Consiliului nr. 1588/1990
referitor la transmiterea datelor statistice confidentiale catre Oficiile de statistica ale Comunitatilor
Europene.

Aceasta Ordonanta se afla in prezent in procedura parlamentara pentru a fi aprobata potrivit legii.

Statistici demografice si sociale

Statistica migratiei trebuie dezvoltata, cu sprijinul Ministerului de Interne.

Inregistrarea muncitorilor straini exista deja, dar este necesara o largire a caracteristicilor.

Recensamantul populatiei si locuintelor urmeaza a se efectua in luna martie 2001 si pregatirea
suportului juridic necesar are loc in baza unei Hotarari a Guvernului (nr. 878/26.10.1999). Au
fost adoptate masurile necesare pentru ca pregatirea organizatorica si metodologica sa aiba loc in
concordanta cu recomandarile internationale (rezolutia 1995/7 adoptata de Consiliul Economic si
Social al Uniunii Europene cu privire la programul international de desfasurare a recensamantului
populatiei 2000).

Sistemul anchetelor in gospodarii a fost reproiectat astfel incat sa se alinieze la normele si
standardele europene.

In prezent, statisticile romanesti sunt partial armonizate cu acquis-ul din domeniul salariilor si
costurilor fortei de munca.

Ancheta trimestriala asupra fortei de munca este in general armonizata cu normele europene;
lipsesc totusi unele variabile, aceasta problema urmand a fi rezolvata prin atasarea unor module
ad-hoc la aceasta ancheta.

Statistici regionale

A fost definitivata impartirea pe regiuni (8 regiuni la nivelul NUTS 2) si se depun in continuare
eforturi in vederea furnizarii informatiilor statistice la nivel regional prin exploatarea datelor
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provenite din mai multe surse, in special din anchetele statistice existente. In prezent exista lipsuri
in ancheta structurala in intreprinderi si in ancheta asupra fortei de munca, precum si in cadrul
mai multor anchete in gospodarii.

Dupa efectuarea calculelor, indicatorii sunt introdusi in baza de date regionale.

Sunt in curs de infiintare 8 oficii regionale de statistica.

Statistici macroeconomice

Conturile economice generale (inclusiv tabelul intrari/iesiri) sunt inca intocmite pe baza
Sistemului European de Conturi (SEC ESA 79), lucrandu-se la tranzitia catre SEC 95. Exista o
buna cooperare cu Banca Nationala a Romaniei si cu Ministerul de Finante.

CNS pregateste realizarea conturilor trimestriale, avandu-se in vedere utilizarea exclusiva a
surselor statistice (sunt necesare imbunatatiri ale calitatatii datelor primare).

Conturile regionale vor fi intocmite pe baza a doua metode: cheltuieli si productie.

Conturile financiare au fost elaborate in cooperare cu Banca Nationala a Romaniei si cu
Ministerul de Finante.

Principalele probleme intampinate in elaborarea conturilor nationale sunt: sfera de cuprindere a
PIB (economia ascunsa); inregistrarea serviciilor edilitare; imbunatatirea datelor statistice primare
la nivel regional si trimestrial; inregistrarea micului trafic de frontiera; formarea bruta de capital fix
(FBCF) si consumul de capital; abordarea privatizarii; scurtarea termenelor de elaborare;
delimitarea sectorului extern de cel intern.

Statisticile preturilor sunt partial aliniate la indicele armonizat al preturilor de consum si au fost
elaborate programe de implementare a elementelor lipsa pana in luna ianuarie 2001.

CNS participa la Programul European de Comparare. Datele prezinta o inalta acuratete si
detaliere.

Statisticile intreprinderilor

In pofida reformei profunde realizate in ultimii ani, mai sunt inca probleme care trebuie rezolvate
in domeniul statisticilor intreprinderilor.

Clasificari: Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala (CAEN), aprobata prin OG nr.
656/1997 este armonizata in proportie de 90% cu NACE Rev.1 - Regulamentul Consiliului nr.
3037/1990, Regulamentul Consiliului nr. 696/1993 si Regulamentul Consiliului nr. 761/1993
(desigur, diferenta este acoperita prin matricea de corelare). Acelasi lucru este valabil si pentru
Clasificarea Produselor si Serviciilor asociate Activitatilor, aprobata prin OG nr. 53/1997,
armonizata in proportie de 90% cu CPA – Regulamentul Consiliului nr. 3696/1993 si
Regulamentul Consiliului nr. 1232/1998. In prezent, CNS lucreaza la versiunea armonizata in
proportie de 100%, care va fi definitivata in 2001.

Registrul Afacerilor este actualizat in stransa corelare cu Registrul Comertului si cu Registrul
Fiscal. In principiu, sunt inregistrate toate unitatile relevante, existand totusi unele lipsuri, fiind
totodata necesara o crestere a calitatii.

Ancheta structurala in intreprinderi, care se efectueaza in mod curent, permite elaborarea
indicatorilor la nivel regional si pentru intreprinderile mici. Pentru variabilele multi-anuale exista
anchete specializate (de exemplu, pentru consumul de energie).

Componenta PRODCOM este avuta in vedere in procesul de planificare a clasificarii
PRODROM (lucrarile sunt destul de avansate); implementarea unui recensamant al
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intreprinderilor industriale pentru 60000 de unitati (etapa de pregatire a inceput deja); proiectarea
anchetelor periodice (pe baza experientei dobandite in urma recensamantului, se va crea
infrastructura informatica).

A fost intocmit un program de armonizare, cu actiuni si termene concrete. Se are in vedere o
extindere considerabila in sectorul serviciilor.

Transport, turism, servicii si comert exterior

Transport
Ancheta privind transportul rutier a fost definitivata. In privinta anchetelor referitoare la alte
mijloace de transport, cum ar fi transportul feroviar, maritim, fluvial si aerian, exista in continuare
unele lipsuri, fiind necesara adaptarea la standardele Uniunii Europene si o extindere a sferei de
cuprindere.

Turism
Turismul international este urmarit pe baza surselor administrative (numai date trimestriale); este
in curs de proiectare o ancheta in gospodarii privind turismul; nomenclatoarele sunt in mare parte
armonizate. Culegerea datelor privind unitatile de cazare colectiva are loc trimestrial. In prezent
nu exista date referitoare la turismul neorganizat.

Servicii
Statistica serviciilor va fi sprijinita in mare masura de proiectele pilot privind Statisticile
Structurale ale Intreprinderilor initiate prin programul orizontal Eurostat in 1998 si 1999.
Statisticile conjucturale ale serviciilor prezinta o mare importanta – apelandu-se la anchetele
lunare (comertul cu amanuntul), TVA si alte surse administrative.

Comert exterior
Calitatea statisticilor a crescut substantial in urma adoptarii noului Cod Vamal. In prezent, in
Romania are loc o actualizare anuala a Nomenclatorului Combinat. Acum se tine seama si de
fluxurile specializate care, in trecut, nu erau inregistrate. In vederea armonizarii procedurilor
vamale si statistice cu cele ale Uniunii Europene, asigurarii uniformitatii sferei de cuprindere a
statisticilor de comert exterior, precum si pentru scurtarea termenelor de diseminare a datelor,
CNS coopereaza cu Directia Generala a Vamilor. Datorita unor probleme de ordin tehnic, nu
este inca asigurat accesul la baza de date COMEXT.

Agricultura, silvicultura, piscicultura

Agricultura
In prezent, agricultura reprezinta domeniul cu cel mai scazut nivel de armonizare. Cea mai
importanta problema care trebuie rezolvata este introducerea unei anchete structurale periodice
conform prevederilor Hotararii Comisiei nr. 377/1998. Recensamantul agricol este planificat
pentru anul 2002, urmand ca in anul 2000 sa se efectueze o ancheta structurala pilot (prevazuta in
OG nr. 920/1998). Rezultatele recensamantului vor permite crearea Registrului General Agricol,
care va influenta calitatea tuturor anchetelor prin sondaj in agricultura. Comisia Nationala pentru
Statistica a lansat deja unele anchete prin sondaj menite sa asigure informatii statistice cruciale
referitoare la utilizarea terenurilor, suprafata cultivata, productia vegetala si animala; cu toate
acestea, obiectivul alinierii la standardele si normele Uniunii Europene in domeniu este departe de
a fi atins.
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Silvicultura
Fondul de date statistice produse de catre statistica silviculturii se refera la suprafata si structura
fondului forestier pe total si in profil teritorial, productia unitatilor silvice, masa lemnoasa
introdusa in circuitul economic, lucrari de regenerare a padurilor, operatiuni de igiena si curatire a
padurilor tinere. Sistemul de colectare si prelucrare a datelor referitoare la silvicultura este partial
armonizat cu normele si standardele europene in domeniu. Totusi, nu exista inca date cu privire
la exploatarea padurilor.

Piscicultura
Statistica pisciculturii este urmarita de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Statisticile capturilor
si acvaculturii sunt total armonizate cu cerintele Eurostat. Pana in 2002 vor fi dezvoltate statistica
flotei de pescuit, statisticile cantitatilor pescuite si descarcate, precum si balanta de aprovizionare
a produselor piscicole.

Priorităţi pe termen scurt

Prioritatile pe termen scurt (2000-2001) avute in vedere pentru domeniul Statistica sunt
urmatoarele:

- Crearea conditiilor pentru armonizarea sistemului statisticii sociale cu normele si standardele
Uniunii Europene. Sunt in curs de pregatire principalele componente ale acestui obiectiv
complex: actualizarea esantionului multifunctional de zone teritoriale EMZOT – baza de
sondaj pentru cercetarile statistice in gospodariile populatiei; proiectarea si realizarea unui set
de 5 anchete – ancheta bugetelor de familie; ancheta bugetului de timp; ancheta privind
sanatatea; ancheta privind conditiile de trai; ancheta privind pregatirea profesionala continua;
crearea unei baze de date pentru statisticile sociale;

- Crearea conditiilor pentru armonizarea statisticilor industriale cu normele si standardele
Uniunii Europene. In cadrul acestui domeniu de importanta majora, activitatile demarate au
in vedere: proiectarea nomenclatorului PRODROM aliniat la nomenclatorul european
PRODCOM; efectuarea unui recensamant pentru 60000 unitati industriale; initierea unui
sistem de anchete statistice privind preturile si productia industriala;

- Crearea conditiilor pentru armonizarea conturilor nationale cu normele si standardele Uniunii
Europene, in scopul imbunatatirii metodelor de calcul a consumului de capital fix, elaborarii
conturilor regionale si a celor trimestriale;

- Imbunatatirea statisticilor mediului inconjurator. Acest obiectiv are in vedere crearea unui
sistem coerent de clasificari in domeniul statisticilor mediului; realizarea unui recensamant al
furnizorilor/producatorilor de produse si servicii legate de mediul inconjurator; proiectarea
unui sistem de anchete statistice in acest domeniu statistic;

- Imbunatatirea statisticilor agricole in scopul crearii unui cadru de esantionare pentru
anchetele asupa exploatatiilor agricole; definirea exploatatiei agricole ca unitate de observare
statistica; crearea unui esantion de exploatatii agricole. Toate aceste activitati reprezinta
premisele implementarii sistemului de anchete statistice in agricultura, armonizate cu normele
si standardele europene;

- Crearea conditiilor pentru armonizarea statisticilor regionale cu normele si standardele
Uniunii Europene. Scopul acestui obiectiv consta in crearea unei baze de date pentru stocarea
indicatorilor regionali si a unei diversitati de publicatii la nivel regional;
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- Infiintarea unui Centru National de Pregatire in Statistica, care va functiona in baza strategiei
globale de pregatire profesionala in statistica si care va dezvolta diverse programe de instruire
legate de analiza statistica, metode statistice, informatica si limbi straine;

- Imbunatatirea activitatii bibliotecii, precum si a modalitatilor de documentare prin
actualizarea stocului de carte existent in Biblioteca Tehnica a Comisiei Nationale pentru
Statistica: computerizarea bibliotecii; traducerea celor mai importante materiale de referinta,
precum si a legislatiei europene;

- Perfectionarea activitatii de diseminare, orientata catre utilizatori. In cadrul acestui capitol va
fi elaborata o strategie de difuzare a informatiilor; vor fi modernizate echipamentele de
multiplicare; se va diversifica diseminarea electronica; se urmareste, de asemenea,
sensibilizarea mass media in legatura cu metodele si practicile statistice;

- Crearea unui instrument de monitorizare a nivelului de armonizare a sistemului statistic
romanesc cu cel european;

- Crearea mijloacelor pentru cooperarea inter-institutionala intre Comisia Nationala pentru
Statistica si partenerii sectoriali;

- Pregatirea Recensamantului General Agricol (2002), in conformitate cu OG nr. 920/1998.

Priorităţi pe termen mediu

Pentru anii 2002 si 2003, au fost identificate urmatoarele prioritati:

- Crearea premiselor necesare pentru un sistem dezvoltat al statisticilor agricole, pe baza
introducerii normelor si standardelor Uniunii Europene in principalele anchete in agricultura
(ancheta privind structura exploatatiilor agricole; ancheta privind utilizarea terenurilor;
ancheta privind productia vegetala; ancheta privind productia animala; statistica preturilor
agricole);

- Crearea bazei pentru un sistem armonizat de statistici regionale, aliniat la statisticile regionale
comunitare, prin organizarea a 8 oficii regionale de statistica. Prin asigurarea dotarii cu
elementele de infrastructura computerizata necesare, arhitectura proiectata va fi pe deplin
integrata sistemului tehnicii de calcul deja existent la nivel teritorial (la nivel de judet - NUTS
3), asigurandu-se astfel premisele producerii si prelucrarii indicatorilor statistici la nivel
regional. In cadrul fiecarui oficiu regional de statistica va fi creata o baza de date conectata la
baza centrala de date, existenta la CNS;

- Efectuarea Recensamantului General Agricol (2002). Pentru sustinerea acestei operatiuni de
mare anvergura este necesara alocarea de la buget a unei sume de 13 MEURO. S-a solicitat
sprijin (partial) din partea EUROSTAT, dar in prezent finantarea nu este confirmata.

3.4. Politici sectoriale

3.4.1. Industria

In cadrul procesului de integrare a Romaniei in UE si pentru asigurarea conditiilor necesare
pentru dezvoltarea durabila a tarii, industria si-a stabilit ca obiectiv general ameliorarea
competitivitatii industriale, in conditiile globalizarii economiei mondiale si in consonanta cu
protectia mediului ambiant.
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Politica industriala a Romaniei este in curs de elaborare, ca document distinct si global, si va fi
promovata, in cursul acestui an, spre aprobare Guvernului Romaniei, in vederea mediatizarii si
implementarii ei, pe baza unui calendar de masuri ce se va elabora dupa aprobarea ei.

Pentru asigurarea unui succes, pe baza unui cat mai larg consens in adoptarea si aprobarea
documentului de politica industriala, in spiritul promovarii coeziunii sociale si pentru extinderea
practicii de participare a societatii civile la deciziile majore, acest document va fi dezbatut cu
partenerii de dialog social (sindicate si patronate) si cu principalii factori implicati in domeniile
activitatii industriale (ministere, agentii, asociatii profesionale, organizatii negurvernamentale, alte
autoritati si institutii publice).

Elaborarea acestei politici industriale are in vedere conceptul si principiile politicilor industriale
ale UE, prevederile cuprinse in Strategia de Dezvoltare Durabila a Romaniei (2000-2020)
elaborata in 1999 si cele din Strategia economica pe termen mediu a Romaniei (2000-2004).

Politica industriala vizeaza cu prioritate mentinerea unui mediu favorabil de afaceri, deschis catre
piata, si aplicarea unei abordari pozitive a ajustarii, adica renuntarea la politicile industriale
defensive de natura protectionista. De asemenea, in procesul de restructurare si privatizare, este
avuta in vedere atragerea investitorilor straini, care prin aportul de capital, tehnologie si pregatire
manageriala pot facilita accesul produselor romanesti pe noi piete, contribuind astfel la integrarea
Romaniei in economia globala.

In situatia actuala in care mediul de afaceri nu este suficient de prietenos si predictibil, trebuie
avute in vedere masuri care sa conduca la dezvoltarea unui mediu economic viabil si deschis,
bazat pe competitie libera si loiala, pe un sistem legislativ stabil si simplu, precum si pe un cadru
institutional adecvat, ambele armonizate cu cele existente in UE.

Un impuls major pentru atragerea capitalului privat strain si autohton in domeniul investitiilor din
productia industriala (si nu numai) il constituie simplificarea procedurilor de a investi (de a
deschide o afacere), concomitent cu inlaturarea altor bariere birocratice.

Acest aspect constituie tema unui studiu asupra mediului de afaceri din Romania, aflat in
elaborare de catre organisme internationale de specialitate, in colaborare cu specialisti romani, la
solicitarea Guvernului Romaniei si sub coordonarea Bancii Mondiale.

Reacordarea unei atentii sporite si revigorarea la randamente inalte a politicilor orientate catre
cercetare, dezvoltare si inovare, cu asistare la nivel national, va deveni un element de baza al
procesului de reabilitare si dezvoltare durabila a industriei.

Dificultatile majore care trebuie rezolvate de politica industriala sunt legate de cresterea
competitivitatii, a competitiei tehnologice, de ajustarea structurala, precum si de dezvoltarea
capacitatii de diseminare a inovatiilor si de generare de profit la nivel microeconomic, pentru a se
putea investi in retehnologizarea sau modernizarea productiei.

Pentru asigurarea conditiilor necesare trecerii spre o dezvoltare durabila a industriei, respectiv a
economiei, obiectivele politicii industriale au in vedere doua componente majore: ajustarea
structurala si neutralitatea stimulentelor.

Pentru intarirea capacitatii de a elabora si implementa masurile si actiunile de politica industriala,
Comisia Europeana a considerat util ca Romania (Ministerul Industriei si Comertului) sa
beneficieze de un program de asistenta in acest domeniu, care sa contribuie la cresterea
competitivitatii produselor, a capacitatii industriei de a se adapta mediului concurential si de a face
fata presiunii fortelor pietei unice europene. In acest context, in cadrul proiectelor de finantare
din fonduri PHARE pentru anul 2000, Ministerul Industriei si Comertului a propus un proiect cu
tema ,,Politici Industriale si Infrastructura calitatii”. Componenta referitoare la politica industriala
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va fi implementata printr-o componenta de twinning, pentru care s-a prevazut un buget de 0,6
MEURO din partea UE.

Ameliorarea competitivitatii si trecerea la o crestere economica stabila si accelerata, pentru a face
posibila indeplinirea conditiilor economice de integrare, necesita sa fie avute in vedere si alte
obiective ale politicii industriale, care vizeaza urmatoarele:

- accelerarea si adancirea restructurarii industriei, inclusiv inchiderea capacitatilor de productie
neviabile;

- accelerarea procesului de privatizare a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat;

- sustinerea dezvoltarii unui mediu economic viabil, deschis si competitiv, pe baza competitiei
libere si loiale pe piata;

- utilizarea eficienta a resurselor umane, sporirea mobilitatii pe piata fortei de munca;

- sustinerea programelor de cercetare-dezvoltare, stimularea inovarii si difuzarii tehnologice;

- sprijinirea asigurarii conditiilor favorabile pentru dezvoltarea cooperarii industriale;

- asigurarea compatibilitatii cu mediul ambiant a activitatilor industriale;

- alinierea la standardele europene si internationale de performanta, calitate si protectia
mediului;

- armonizarea legislatiei romanesti cu legislatia UE;

- promovarea coeziunii sociale;

- sustinerea dezvoltarii IMM.

Starea actuala a economiei, respectiv a industriei, impune ca obiectivele politicii industriale sa
constituie si prioritati pe termen scurt si mediu, a caror implementare este avuta in vedere a se
realiza in etape, dar cu posibilitatea derularii simultane a unor actiuni din etape diferite, repartizate
astfel:

- etapa I (2000-2001) - accelerarea procesului de ajustare structurala si stoparea declinului
productiei industriale (restructurare, privatizare, inchideri de capacitati neviabile, asigurarea
conditiilor de relansare);

- etapa II (2001-2002) - consolidarea mediului economic si de afaceri, a caracterului sau viabil si
deschis, respectiv prietenos si predictibil;

- etapa III (2002-2003) - asigurarea competitivitatii industriale si cresterea eficientei si
volumului exportului.

3 . 4 . 1 . 1 .  I n d u s t r i a  m i n i e r ă

Situaţia actuală

Principalul obiectiv al restructurarii industriei miniere este cresterea competitivitatii industriale si
asigurarea cererii pietei interne in conditii de concurenta cu produsele miniere din import.

Programul concret de actiuni, elaborat pe baza consensului organismelor guvernamentale,
patronatului si partenerilor sociali vizeaza: perfectionarea cadrului legislativ care sa reglementeze
sistemul in ansamblul sau, intarirea sistemului institutional, demonopolizarea prin restructurare si
privatizare, inchiderea minelor neviabile, precum si rezolvarea problemelor sociale si de
reconstructie ecologica a zonelor miniere afectate de procesul de reforma economica.
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Continuarea restructurarii urmeaza sa se desfasoare pe urmatoarele linii de actiune:

- implementarea „Programului de inchidere a minelor neviabile si refacerea mediului”;

- imbunatatirea performantelor economico-financiare ale sectorului viabil si conservarea
mediului;

- incurajarea privatizarii;

- reducerea efectelor sociale in regiunile miniere afectate de restructurare;

- intarirea capacitatii institutionale a companiilor si societatilor miniere.

Strategia de reforma structurala si institutionala care trebuie implementata in sector prevede
reducerea graduala a rolului statului in activitatile miniere prin transformarea calitatii sale actuale
de proprietar si operator minier in aceea de autoritate de reglementare si de administrare a
minelor.

In acest scop, au fost adaptate atributiile institutiilor publice implicate in domeniul resurselor
minerale si cu responsabilitati privind: asigurarea bazei de date geologice, administraea drepturilor
asupra mineritului si monitorizarea obligatiilor de mediu (ANRM, MIC), prevazandu-se in
continuare masuri pentru consolidarea institutionala a acestora.

Autoritatea competenta pentru reprezentarea intereselor statului, conform Legii Minelor, este
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), aflata in subordinea Guvernului.

Ministerul Industriei si Comertului elaboreaza si aplica politica Guvernului in domeniul minier si
asigura functia de administrare si monitorizare a proprietatii publice in domeniul resurselor
minerale. El este implicat in coordonarea directa a minelor cu capital integral sau majoritar de
stat.

Agentii economici din sector, ca urmare a transformarii fostelor regii autonome, sunt in prezent
organizati in Companii/Societati nationale, cu statutul de societati comerciale pe actiuni, supuse
in prezent restructurarii in vederea privatizarii.

Pentru implementarea “Programului de inchidere a minelor neviabile” s-a constituit la nivelul
Directiei Generale Mine Geologie din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, o directie
distincta pentru inchideri de mina.

OU nr. 98/1999 asigura unele masuri de protectie prin plati compensatorii pentru personalul
disponibilizat ca urmare a masurilor de restructurare.

Hotarârile Guvernului nr. 816/1998, 17/1999 si 720/1999 aproba conservarea si inchiderea
definitiva a unor mine si cariere, precum si fondurile necesare pentru dezafectare si ecologizare
(162 mine).

Proiectul bugetului de stat pentru anul 2000 prevede un nivel inferior fata de anul 1999 pentru
subventiile din acest domeniu, dar cuprinde resurse financiare destinate acoperirii cheltuielilor
pentru conservarea si inchiderea minelor.

Legea nr. 20/1999 privind regimul zonelor defavorizate stimuleaza investitiile in zonele miniere.

Directiva 3632/93 ECSC precizeaza circumstantele in care subventiile acordate sectorului de
carbune sunt compatibile cu principiile pietei comune.

Reducerea treptata a subventiilor pana la anulare este unul dintre principalele obiective ale
procesului de restructurare a sectorului minier din România.
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Prioritati pe termen scurt

In prezent, principalul obiectiv al restructurarii sectorului minier il reprezinta cresterea
competitivitatii prin promovarea in România a unui sector minier viabil din punct de vedere
economico-financiar, incluzand reducerea graduala a subventiilor si a pierderilor in activitatea de
exploatare, si care sa indeplineasca cerintele comunitare de mediu.

Pentru indeplinirea obiectivului sunt prevazute urmatoarele masuri:

- derularea proiectului pilot de inchidere a primelor 29 de mine neviabile, inclusiv reducerea
efectelor sociale sub consultanta Bancii Mondiale si Uniunii Europene, precum si inchiderea
altor 35 de mine cuprinse in programul national;

- imbunatatirea performantelor sectorului viabil si conservarea mediului prin selectarea si
finantarea unor proiecte prioritare din fonduri publice;

- intarirea capacitatii institutionale prin largirea atributiilor Directiei pentru inchideri de mine,
care are rolul de administrator si coordonator al programului de inchidere a minelor;

- instruirea si dotarea cu echipamente adecvate a personalului din institutiile publice implicate
in administrarea si monitorizarea activitatilor miniere si a mediului;

- efectuarea, cu consultanta Bancii Mondiale, a unui studiu de ansamblu privind impactul
activitatii miniere asupra mediului, pe baza caruia se pot proiecta solutiile de protectie a
mediului.

Priorităţi pe termen mediu

Pentru continuarea reformei si formarea unei structuri industriale capabile sa conduca la
imbunatatirea eficientei activitatii din sector se prevad in continuare actiuni pe urmatoarele
directii:

- continuarea programului de inchidere a celor 151 de mine neviabile si refacerea mediului, cu
finantare din surse interne;

- continuarea actiunilor indreptate spre cresterea performantelor sectorului minier viabil prin
selectarea si finantarea unor proiecte prioritare;

- finalizarea proiectului pilot de inchidere a celor 29 de mine sub consultanta Bancii Mondiale.

3 . 4 . 1 . 2 .  I n d u s t r i a  m e t a l u r g i c ă

(Industria siderurgica si industria metalurgica neferoasa)

Situaţia actuală

In cadrul Acordului de Asociere a României la Uniunea Europeana, industria siderurgica
româneasca beneficiaza de un protocol distinct, Protocolul nr. 2 CECO. Conform acestui
protocol, a fost initiat Grupul de Contact pentru Siderurgie intre reprezentantii DG III -
Industrie din cadrul Comisiei Europene si reprezentantii Directiei Metalurgie din MIC. In cadrul
intâlnirilor periodice ale grupului de contact s-a demarat un program pentru pregatirea conditiilor
de integrare europeana a siderurgiei românesti.

Protocolul CECO (Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului) dintre Romania si Uniunea
Europeana a intrat in vigoare la 1 mai 1993, ca document distinct in cadrul general oferit de
Acordul de Asociere dintre Romania si Uniunea Europeana.
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In vederea limitarii patrunderii unor produse CECO care nu sunt originare din Romania
(deturnarea originii) pe piata UE, intre Romania si Uniunea Europeana s-a convenit aplicarea
unui sistem de dubla licenta.

Tratatul CEFTA (Central European Free Trade Area) a fost semnat la 1 iulie 1997 si prevede
liberalizarea comertului cu produse metalurgice intre tarile membre (Romania, Polonia, Cehia,
Ungaria, Slovacia, Slovenia, Bulgaria).

In anul 1999, ca urmare a evolutiei interne si internationale, au avut loc o serie de evenimente
majore care au influentat in mod decisiv evolutia activitatii in industria metalurgica. Dintre aceste
evenimente sunt de mentionat:

- criza mondiala a pietei otelului;

- conflictul din regiunea Kosovo;

- diminuarea cronica a consumului intern de produse metalurgice, ca urmare a stadiului
incipient de restructurare a societatilor din industria prelucratoare si chiar a lichidarii unor
societati comerciale din acest domeniu.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, in anul 1999 s-a realizat cea mai scazuta productie anuala de
otel, aceasta fiind de 4,2 milioane tone. Consumul intern de produse siderurgice a fost de circa 2
milioane tone, iar exportul a fost de aproximativ 1,8 milioane tone.

De asemenea, in anul 1999 au fost inchise definitiv capacitatile de otel Siemens-Martin,
incheindu-se practic etapa de reducere a capacitatilor in sectorul primar din cadrul programului de
strategie al industriei siderurgice. In prezent capacitatile de productie a otelului reprezinta mai
putin de 8 milioane tone.

In ceea ce priveste procesul de privatizare, in industria siderurgica, din cele 33 de societati
comerciale au fost privatizate 20, alte 6 societati sunt cuprinse in programul PSAL derulat cu
Banca Mondiala, iar pentru 3 societati comerciale sunt in curs de negociere contractele de
privatizare.

In industria metalurgica neferoasa, procesul de privatizare este practic incheiat, cu exceptia
societatilor AMPELUM-Zlatna, NEFERAL-Bucuresti si ROMPLUMB-Baia Mare, care urmeaza
un program de supraveghere instituit de Ministerul de Finante. Societatile comerciale din
industria aluminiului, respectiv ALRO SA-Slatina si ALPROM SA-Slatina, cu capital majoritar de
stat, unitati cu cea mai buna rentabilitate din industria metalurgica romaneasca, sunt cuprinse in
programul PSAL, privatizarea acestora nereprezentand o problema deosebita.

In perioada 1990-1999, totalul investitiilor realizate in industria metalurgica a fost in valoare de
circa 650 MEURO, acestea fiind axate in special pe reducerea consumurilor specifice de materii
prime, materiale si energie. Pentru urmatorii patru ani se estimeaza costuri de investitii in valoare
de circa 600 MEURO pentru a se asigura o modernizare minima.

Priorităţi pe termen scurt

Obiectivul prioritar il reprezinta cresterea competitivitatii industriale in cadrul sectorului
siderurgic.

In evolutia pe termen scurt la nivelul anului 2000, in special in programul pentru sectorul
siderurgic, sunt cuprinse un minim de elemente strategice tehnico-economice si de personal, care
sa conduca la depasirea momentului actual deosebit de dificil si la relansarea unei activitati care sa
asigure viabilitatea agentilor economici din industria metalurgica.
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In prezent, ca urmare a celor convenite intre reprezentantii romani si cei ai Uniunii Europene, se
afla in desfasurare, cu finantare PHARE si realizata de un consortiu de firme din UE, o lucrare de
restructurare a siderurgiei romanesti pe criterii de viabilitate a unitatilor componente. Aceasta
lucrare se desfasoara etapizat, faza I fiind deja prezentata si analizata in mod public, transparent,
cu toti factorii implicati.

In baza termenilor de referinta stabiliti, programul de restructurare abordeaza pentru analiza un
volum de criterii complexe destinat obtinerii unei coordonate juste si echitabile in aprecierea
viabilitatii societatilor siderurgice. In acest context se inscriu: sondajele de piata, prognozele de
consum, posibilitatile de export ale societatilor, elemente legate de calitate, productivitate,
tehnologie, distributia si servirea clientilor si nu in ultimul rand elementele financiare obligatorii -
acoperirea costurilor, existenta unui minim capital investit, nerecurgerea la ajutorul public,
revenirea la echilibrul financiar.

Definitivarea lucrarii, incluzand si propunerile, sugestiile si observatiile care au fost prezentate de
participanti pe parcursul derularii fazei I, urmeaza a fi realizata pana la data de 18 aprilie a.c.

In baza elementelor desprinse din aceasta lucrare, Ministerul Industriei si Comertului - Directia
Metalurgie va definitiva propriul program strategic de restructurare a sectorului corelat cu
prevederile Strategiei de dezvoltare economica a Romaniei pe termen mediu. Programul strategic
romanesc astfel realizat se va prezenta spre aprobare Guvernului Romaniei in acest an, urmand ca
in continuare programul aprobat sa fie prezentat Comisiei Europene (conform PNAR 1999).

Priorităţi pe termen mediu

Se va asigura cadrul necesar implementarii prevederilor strategiei de restructurare a unitatilor din
industria metalurgica in contextul PNAR, urmarindu-se ca obiective de baza cresterea
competitivitatii ramurii si protectia mediului.

Se apreciaza ca procesul de restructurare si modernizare a capacitatilor de productie primare
(otelarii, metalurgie in oala, turnare continua) se va finaliza in aceasta perioada la majoritatea
unitatilor, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa se realizeze modernizarea liniilor
delaminare si a instalatiilor de prelucrare avansata.

Toate aceste obiective sunt insotite de proiecte destinate protectiei mediului, definitivarea
acestora realizandu-se concomitent.

3 . 4 . 1 . 3 .  I n d u s t r i a  d e  c o n s t r u c ţ i i  ş i  r e p a r a ţ i i  d e  n a v e

Situatia actuala

Datorita accesului la Marea Neagra si ai celor peste 1000 km pe care Dunarea ii parcurge pe
teritoriul tarii, constructiile de nave in Romania au o traditie de peste 160 de ani.

Sunt 12 santiere navale principale, atit la Marea Neagra cit si la Dunare. Dintre acestea, 3 santiere
sunt numai pentru reparatii. In ianuarie 1999 unul dintre acestea a fost inchis datorita situatiei
financiare precare.

Evolutia sectorului in ultimii 10 ani a fost marcata de schimbari fundamentale atit in privinta
structurii de productie, cat si in ceea ce priveste piata de desfacere. Daca in 1989 peste 80% din
productie era pentru flota interna, iar exportul era orientat in proportie de peste 85% catre tarile
CAER, in prezent peste 90% din productie este destinata exportului, principalii parteneri fiind
Germania, Olanda si Norvegia.

Au fost privatizate 6 santiere principale. De asemenea:
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- 2 santiere sunt in faza finala a procesului de privatizare;

- 1 santier este inclus in PSAL 1;

- 2 santiere urmeaza a fi scoase la privatizare in trimestrul II 2000, existind toate sansele ca in
cursul acestui an sa fie incheiat procesul de privatizare.

In prezent ponderea proprietatii private in intregul sector este de peste 60%.

Caracterizarea sectorului:

a) puncte tari:

- forta de munca calificata si la un cost scazut;

- facilitati foarte bune - docuri uscate, cale de lansare, sincrolift-uri;

- buna calitate a productiei;

- traditie indelungata;

- pozitionare geografica avantajoasa (iesire la Marea Neagra, si 1000 km din calea navigabila
Rotterdam-Constanta);

b) puncte slabe:

- subutilizare a capacitatilor existente (cca 55%), in principal datorita echipamentelor si
tehnologiilor in general la nivelul anilor '70 - '80;

- productivitate redusa - 90-105 ore/cgt;

- lipsa capitalului de lucru si datorii ridicate;

Se pot construi nave pina la 200.000 tdw. Productia maxima realizata - 263.000 cgt (1989).

Structura de productie a ultimilor ani a fost o combinatie de nave complete si corpuri de nave.

In ultimii 3 ani, 5 santiere au obtinut certificarea sistemelor de calitate in conformitate cu ISO
9000. In prezent, alte 3 santiere sunt in curs de certificare a sistemelor lor de calitate.

Politica industriala in domeniul constructiilor de nave se desfasoara pe doua planuri:

- pe plan extern - cresterea competitivitatii santierelor navale romanesti si sprijinirea
initiativelor internationale ce urmaresc asigurarea unor conditii normale de concurenta pentru
toti agentii economici;

- pe plan intern - asigurarea unei competitii corecte pentru toate santierele, indiferent de forma
de proprietate, incurajarea ajustarii structurale a santierelor.

Romania a primit in 1998 statutul de membru observator la grupa de lucru pentru constructii
navale din cadrul OCDE.

Prioritati pe termen scurt

Obiectivul principal al sectorului il reprezinta cresterea competitivitatii industriei de constructii de
nave. Atingerea acestui obiectiv impune masuri de retehnologizare a fabricatiei de echipamente
navale pe baza criteriului complementaritatii cu industriile similare din UE.

Prioritati pe termen mediu

In perioada 2002–2003 se are in vedere continuarea masurilor prevazute pe termen scurt pentru
atingerea obiectivului principal de crestere a competitivitatii industriei de constructii de nave.
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3 . 4 . 1 . 4 .  I n d u s t r i a  d e  t r a c t o a r e  ş i  m a ş i n i  a g r i c o l e

Situatia actuala

In acest domeniu activeaza 35 de societati comerciale principale. Forta de munca ocupata in
societatile finalizatoare este de 20.000 de persoane.

Industria de tractoare si masini agricole trebuie sa raspunda imperativ necesitatii reducerii fortei
de munca din agricultura României de la 37,3% pana la 8-10% cat reprezinta media din Europa,
prin mecanizarea principalelor operatii tehnologice specifice din lucrarile agricole.

Productivitatea muncii din agricultura României este foarte mica (2,6 ha/locuitor economic activ)
comparativ cu media europeana, care este de 6,5 ha/locuitor activ, iar dotarea cu tractoare si
echipamente este dintre cele mai slabe din Europa.

In pofida unui necesar insemnat de tractoare si masini agricole, volumul productiei a continuat sa
scada datorita absentei mecanismelor de sprijinire efectiva a agricultorilor.

Tractoare

- bucati -

Capacitate Productie 1998 Export 1998 Productie 1999 Export 1999

25.000 7.729 6.769 4.500 2.950

In cadrul sectorului functioneaza doua asociatii profesionale:

- ACTMAR – Asociatia constructorilor de tractoare si masini agricole din Romania;

- SIMAR – Societatea inginerilor mecanici agicoli din Romania.

Prioritati pe termen scurt

Strategia industriei constructoare de tractoare si masini agicole urmareste asigurarea necesarului
intern de tractoare, masini si scule agricole la nivelul de performanta, pret, calitate, volum de
productie si termen de livrare conform cerintelor pietei si realizarea unui volum important la
export, in conditii concurentiale de piata, prin cresterea competitivitatii acestei fabricatii. In acest
sens, obiectivul principal il reprezinta cresterea competitivitatii sectorului.

Pentru atingerea acestui obiectiv, masurile avute in vedere se axeaza pe urmatoarele directii
principale:

- transformarea necesitatii intr-o cerere solvabila prin imbunatatirea cadrului legislativ, precum
si a montajelor financiare necesare;

- urgentarea procesului de privatizarea a societatilor comerciale in paralel cu sprijinirea crearii
unui sector privat;

- redimensionarea activitatilor prin flexibilizarea actualelor structuri si dezvoltarea unui sistem
de subcontractori;

- reorganizarea tehnologica si modernizarea produselor existente;

- echiparea tractoarelor cu motoare depoluante in gama 45-100 CP certificate EPA, care
corespund cerintelor de aliniere la standardele europene CEE – ONU;

- retehnologizarea fabricatiei de tractoare de 190 CP;
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- promovarea ofertei producatorilor romani de tehnica agricola in cadrul proiectelor din
programul SAPARD;

Prioritati pe termen mediu

In perioada 2002–2003 se are in vedere continuarea procesului de marire a competitivitatii
fabricatiei de tractoare si masini agricole, avind ca directii principale masuri pentru
retehnologizarea fabricatiei de tractoare de 190 CP si a fabricatiei de masini agricole specifice.

3 . 4 . 1 . 5 .  I n d u s t r i a  a u t o

Situatia actuala

La sfarsitul anului 1999, sectorul se prezenta astfel:

Numar de
societati

Capital social
(mld. lei)

Numar
personal

(mii persoane)

Productia
industriala
(mld. lei)

Export.
(mil. USD)

Import
(mil. USD)

185 3386,2 83,2 11.700 184,7 268,2

Autoturisme de oras si de teren

Vanzarile pe piata interna in anul 1999 au fost de 97.144 de bucati, din care autoturisme de teren
cca. 1.450 de bucati, inregistrindu-se o scadere de cca 16% fata de anul precedent.

Gradul de acoperire a pietei de catre industria romaneasca a fost de 93%, iar nivelul de incadrare
a produselor in normele EURO 2 de poluare chimica si fonica a fost de 40%. Incepind cu data de
1 ianuarie 2000, toate autoturismele produse in Romania se incadreaza in prevederile normelor de
produsi poluanti la nivel EURO 2.

Indicele de motorizare a crescut de la 11,7 persoane la un autoturism in 1994 la 6,8 persoane la
un autoturism in 1999.

Pe linga ponderea majora a productiei realizate de S.C. Automobile DACIA S.A. (cca. 73% din
total vanzari pe piata interna in 1999), se remarca S.C. DAEWOO Automobile Romania S.A.
prin modelele LEGANZA, NUBIRA (recent asimilate in fabricatie), CIELO si MATIZ, toate
dotate cu motoare depoluate la nivel EURO 2 (cca. 20% din piata interna in 1999). De asemenea,
autoturismele DACIA NOVA R 523 si R 524 cu motor de 1557 cmc sunt omologate EURO 2.
Este de mentionat faptul ca in cursul anului 1999 S.C. Automobile DACIA S.A. a fost privatizata,
prin achizitia pachetului majoritar de actiuni de catre firma RENAULT din Franta, care s-a
angajat la o investitie de cca. 220 mil.USD in urmatorii 5 ani.

Autovehicule de transport marfa si pasageri

Vanzarile pe piata interna in anul 1999 au fost:

Bucati Grad de acoperire din
productia interna (%)

Autoutilitare usoare (sub 3,5 t greutate totala) 18.622 90

Autoutilitare medii (3,5 - 7 t) 442 17

Autovehicule grele (peste 7 t) 2404 38
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Microbuze (sub 15 locuri) 214 12

Autobuze si troleibuze 87 65

Gradul de motorizare a crescut de la 6.493 autocamioane la 1000 locuitori in 1997 la 22
autocamioane la 1000 locuitori in 1999, comparativ cu o medie in UE de 42 autocamioane la
1000 locuitori.

Incepand cu 1 ianuarie 2000, toate autovehiculele din aceasta categorie, produse de industria
romaneasca, se incadreaza in prevederile normelor de produsi poluanti la nivel EURO 2.

Pentru gama de vehicule medii (5-8 tone) s-a asimilat motorul diesel de 115 CP depoluat chimic si
fonic, aliniat EURO 2 (motor 392 L4 DTI), asigurand o pondere de 40% din fabricatie.

Vehiculele grele si autobuzele se echipeaza  cu motoare diesel EURO 2 tip MAN, Catterpillar,
Cummins, Deutz sau Renault, si cu toate sistemele de siguranta activa si pasiva pentru circulatie
(ABS si ASR).

Componente, subansambluri si echipamente pentru autovehicule

Subsectorul este compus din peste 170 de societati comerciale consacrate, majoritatea fiind
intreprinderi mari si mijlocii. Gradul de privatizare este de cca. 70% raportat la capitalul social.

Alte cca. 120 de intreprinderi mici private au fost infiintate in ultimii 6 ani ca urmare a
restructurarilor intreprinderilor mari din industria auto. Acestea s-au plasat in domeniile
productiei de componente - in general de mici dimensiuni - din materiale metalice, plastice,
cauciuc, dar si de subansambluri si componente electrice sau electronice.

Privatizarea intreprinderilor mari s-a efectuat fie prin crearea de societati mixte (de exemplu
Bilstein – Compa si Krupp – Compa Arcuri Sibiu, ambele cu firma KRUPP - Germania), fie prin
cumpararea pachetelor majoritare de actiuni de catre investitori romani sau straini. In prezent este
in curs de privatizare S.C. ROTI AUTO Dragasani, la care firma italiana FERGAT SpA a
cumparat pachetul de 51% din capitalul social.

O mare parte din companii si-au implementat sisteme de calitate ISO seria 9000 si s-a extins
actiunea de agreare-certificare a subfurnizorilor de catre producatorii finali, precum si omologarea
la Registrul Auto Roman a unor subansambluri si echipamente la care aceasta procedura este
obligatorie.

Productia este destinata atat pentru autovehiculele produse in Romania, cat si pentru unele
straine.

Prioritati pe termen scurt

Obiectivul principal este continuarea procesului de restructurare si retehnologizare a sectorului,
urmarindu-se in principal cresterea competitivitatii industriei de componente si a gradulului de
participare la realizarea produselor finale.

Pentru realizarea acestui obiectiv, actiunile si masurile vor avea in vedere:

- continuarea procesului de crestere a  ponderii sectorului privat prin:

- accelerarea procesului de privatizare a societatilor din domeniu;

- stimularea dezvoltarii de afaceri private in sector (parte a sistemului de subcontractori);
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- orientarea societatilor de produse finale spre dezvoltarea unui sistem de subcontractori si
cresterea participarii romanesti prin valorificarea avantajului complementaritatii cu industria
similara din tarile dezvoltate;

- initierea unui sistem de monitorizare a productie de piese de schimb pentru autovehicule din
punctul de vedere al certificarii conformitatii acestora;

- continuarea procesului de aliniere la standardele tehnice internationale;

- cresterea valorii adaugate in special in productia de microbuze, autobuze si troleibuze;

- reconsiderarea utilizarii capacitatilor de cercetare-dezvoltare romanesti in procesul de inovare
industriala.

Prioritati pe termen mediu

Obiectivul principal consta in definitivarea procesului de restructurare a sectorului, promovarea
ofertei competitive prin inovare industriala si reducerea decalajelor indicilor de motorizare ai
Romaniei fata de tarile dezvoltate.

In acest sens, actiunile si masurile vor viza:

- finalizarea privatizarii intreprinderilor din sector si lichidarea intreprinderilor neviabile;

- definitivarea sistemului de monitorizare a productiei de piese de schimb pentru autovehicule
din punctul de vedere al certificarii conformitatii acestora, in concordanta cu sisteme similare
din UE;

- folosirea avantajelor de conjunctura pe diverse piete in vederea cresterii exportului, atit pentru
autovehicule cit si pentru componente, subansambluri si echipamente pentru acestea;

- crearea conditiilor pentru incadrarea produselor in normele EURO 3 incepind cu anul 2004.

3 . 4 . 1 . 6 .  I n d u s t r i a  d e  m a ş i n i  ş i  e c h i p a m e n t  e n e r g e t i c

Situatia actuala

Fabricatia de:Indicator

Hidroturbine Cazane energetice Turbine abur

Total productie 100% 100% 100%

Export 81,4% 63,7% 16,1%

Puncte forte:

- forta de munca calificata la cost redus;

- dotare specifica adecvata profilului;

- calitate buna a produselor, in special pentru utilajul hidroenergetic;

- traditie;

- capacitate proprie de conceptie (pentru utilajul hidroenergetic).

Puncte slabe:
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- capacitate existenta neutilizata (aprox. 70%), o slaba prospectare a pietii;

- productivitate redusa, in jur de 35-40 mil lei/salariat;

- lipsa de lichiditati si debite mari, costul ridicat al creditelor;

- tehnologii neperformante cu consumuri specifice materiale si energetice mari, cu grad avansat
de uzura a echipamentelor.

Prioritati pe termen scurt

Principalul obiectiv in perioada urmatoare este cresterea competitivitatii industriale in fabricatia
de masini si echipamente energetice, prin urmatoarele masuri:

- accelerarea procesului de restructurare a proprietatii si dezvoltarea sectorului privat prin:

- privatizarea societatilor din domeniu

- stimularea dezvoltarii de afaceri private in sector prin programe de dezvoltare a
capacitatii energetice initiate de societati comerciale cu capital privat si cu atragerea de
fonduri extrabugetare;

- flexibilizarea structurilor actuale ale marilor societati prin externalizare de activitati si
dezvoltarea unui sistem de subcontractori;

- orientarea spre export in calitate de subcontractori si valorificarea avantajului
complementaritatii cu industria similara din tarile dezvoltate;

- retehnologizarea fabricatiei de echipament energetic cogenerativ;

- retehnologizarea fabricatiei de echipament hidro-energetic reversibil;

- cresterea randamentelor energetice, reducerea consumului de combustibili fosili;

- cresterea ponderii sectorului privat in domeniile producatoare de echipamente si masini.

Prioritati pe termen mediu

In perioada 2002-2003 se vor continua si sustine masurile prevazute pe termen scurt.

De asemenea, se va optimiza utilizarea capacitatilor de productie la nivelul cererii pietei, prin
reorganizarea utilizarii supradimensionate si aflate in conservare pentru alte activitati.

3 . 4 . 1 . 7 .  I n d u s t r i a  c h i m i c ă  ş i  p e t r o c h i m i c ă

Situatia actuala

In cadrul procesului de restructurare si privatizare din industrie, sectorul chimie-petrochimie a
fost supus unor schimbari substantiale privind forma de proprietate, dimensiunile unitatilor si
sectoarele de piata carora li se adreseaza productia.

Scopul procesului de reforma din sector urmareste cresterea competitivitatii industriale prin:

- adaptarea productiei industriei chimice la cerintele pietei interne si externe;

- implementarea sistemului de asigurare a calitatii produselor si productiei;

- stimularea investitiilor pentru retehnologizare, modernizare si protectia mediului.
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Activitatea de privatizare si restructurare a unitatilor din industria chimica se prezinta astfel:

- 2 societati nationale cu capital majoritar de stat - SNP PETROM si SN PLAFAR - sunt in
continuare in procesul de privatizare;

- 1 regie autonoma cu investitiile  in curs de finalizare - RA ZIROM Giurgiu;

- 190 de societati comerciale, dintre care 53% au capital majoritar privat si 47% au capital
majoritar de stat.

Dupa 1990 s-au infiintat foarte multe societati private, astfel incat in acest moment exista 2.578
de societati comerciale cu obiect de activitate chimie-petrochimie.

Prioritati pe termen scurt

Obiectivele prioritare urmarite sunt cresterea competitivitatii si incurajarea investitiilor prin:

- retehnologizarea fabricatiei in cadrul instalatiilor existente pentru obtinerea unor produse de
calitate superioara;

- reconversia de capacitati aflate in conservare in capacitati cu profil nou de fabricatie (de la fire
si fibre tip vascoza la seringi de unica folosinta);

- introducerea de tehnologii noi de fabricare a produselor clorosodice, cu eficienta crescuta si
cu impact redus asupra mediului.

Prioritati pe termen mediu

Pentru anii 2002-2003 vor continua masurile prevazute pe termen scurt.

Crearea unui mediu competitiv ramane principalul obiectiv, si in acest sens se vor incuraja
dezvoltari de instalatii producatoare de ingrasaminte chimice (pentru dezvoltarea unei agriculturi
eficiente), fire si fibre sintetice (pentru relansarea industriei textile) si produse anorganice.

Alt obiectiv este modernizarea tehnologiei de fabricatie pentru alinierea la normele europene
GMP (buna practica de fabricatie) a tuturor producatorilor de medicamente.

3 . 4 . 1 . 8 .  I n d u s t r i a  e l e c t r o n i c ă  ş i  e l e c t r o t e h n i c ă

Situatia actuala

Industria electronica

Impactul progresului tehnologic in domeniul produselor electronice nu a putut fi contracarat de
firmele romanesti traditionale din lipsa resurselor pentru retehnologizare si modernizare a
productiei; astfel incat companiile au pierdut aproape in totalitate piata interna, ca si pietele din
Europa centrala si de est.

In acest domeniu a aparut un sector privat dinamic de intreprinderi mici si mijlocii, orientat pe
integrarea de produse si servicii (inclusiv software), care realizeaza insa o valoare adaugata mica
pe produs.

Astfel, industria electronica din Romania realizeaza, valoric, 1,7% din productia industriei
prelucratoare (fata de 1,5 % in 1990), ceea ce asigura aproximativ 27.000 de locuri de munca si
are un trend de crestere pozitiv.
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Din unitatile productive mai importante aparute in ultimii 9 ani, se pot mentiona trei unitati
producatoare de centrale telefonice, in Timisoara (1) si Bucuresti (2), si una pentru componente
electronice la Timisoara.

Gradul de privatizare al acestei industrii a depasit nivelul de 90 % din activele totale, prevazandu-
se un nivel de 100% pentru sfarsitul anului 2000.

In ceea ce priveste cadrul legislativ in domeniu, trebuie mentionat faptul ca a fost elaborat si
avansat Parlamentului un proiect de lege privind dezvoltarea informaticii in Romania.

Premisele care sustin ideea desfasurarii unei politici industriale active in sectorul electronic sunt:

- experienta si traditia in domeniu, care a creat un insemnat numar de specialisti cu pregatire
superioara si medie;

- existenta invatamantului tehnic superior cu un numar important de cadre didactice si studenti
pe toate specialitatile din domeniu, in principalele centre universitare;

- necesitatea edificarii societatii informationale, precum si dezvoltarea infrastructurii de
telecomunicatii;

- diminuarea decalajului privind consumul produselor electronice si tehnologiile informaticii si
comunicatiilor (TIC).

In elaborarea directiilor de orientare a dezvoltarii produselor din domeniul TIC, Ministerul
Industriei si Comertului conlucreaza cu Asociatia Nationala pentru Comunicatii si Informatica, ca
si cu organizatiile profesionale nonguvernamentale din domeniu, cum sunt: Asociatia pentru
tehnologia informatiei si comunicatii (ATIC), Asociatia nationala a industriei de software (ANIS),
Asociatia romana pentru industria electronica si software (ARIES), Asociatia producatorilor din
industria electronica si electrotehnica din Romania (APREL).

Industria electrotehnica

Industria electrotehnica a realizat in anul 1999 aproximativ 3,3% din volumul productiei
industriei prelucratoare, utilizând un numar de 65.000 de salariati.

Fata de anul 1990, productia a avut o cadere importanta; consumul intern este asigurat de
industria nationala in proportie de 42% fata de 68,8% in 1990, iar exportul s-a redus substantial,
reprezentand in prezent 3,3% din totalul exportului Romaniei.

Nivelul de privatizare a acestei industrii a depasit 75% din activele totale, prevazandu-se un nivel
de 100% pentru sfarsitul anului 2000.

In prezent se continua procesul de modernizare si retehnologizare in urmatoarele subsectoare
considerate viabile:

- motoare electrice sub 0,35 kW;

- unele segmente ale productiei de aparataj electric de distributie;

- mijloace de automatizare;

- bunuri de consum electrice;

- surse de lumina.
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Prioritati pe termen scurt

Pentru anii 2000-2001 se va urmari stimularea initiativei private in domeniul TIC, conform unui
model care a dat rezultate notabile pe plan mondial, respectiv prin crearea “parcurilor
tehnologice” destinate acestui sector. Este in curs de elaborare un act normativ care sa
reglementeze crearea parcurilor tehnologice si facilitatile de care sa beneficieze intreprinzatorii din
aceste zone.

Prioritati pe termen mediu

Pentru anii 2002 si 2003 se va urmari realizarea urmatoarelor masuri:

- dezvoltarea pe plan national a conceptelor si atributiilor “societatii informationale” si
dezvoltarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (produse, produse program si servicii).
Se are in vedere crearea unui cadru favorabil de dezvoltare a industriei electronice, care va fi
realizat prin adoptarea de catre Parlament a codului de dezvoltare a tehnologiei informatiei;

- crearea de “centre de proiectare a produselor competitive” pentru stimularea utilizarii
produselor informatice performante din domeniul proiectarii produselor si tehnologiilor de
catre intreprinderile mici si mijlocii.

3 . 4 . 1 . 9 .  I n d u s t r i a  d e  t e x t i l e

Situatia actuala

Productia realizata in anul 1999 de ramura textile a reprezentat 7,6% din productia industriei
nationale.

Exportul ramurii in 1999 a reprezentat 25,9% din exportul total realizat pe economie.

Numarul de personal la 31.12.1999 a fost de 324,6 mii persoane, reprezentand 17% din
personalul din industrie.

La sfarsitul anului 1999 existau 51 de societati comerciale cu capital majoritar de stat.

In anul 1999 s-a realizat un volum de investitii de 108,2 MEURO.

Productia in intreprinderile private reprezenta 88% din totalul productiei pe ramura.

In subsectorul primar (filaturi, tesatorii, finisaje):

- capacitatile sunt supradimensionate, au dificultati financiare din cauza competitivitatii reduse
a produselor realizate si sunt neatractive pentru privatizare.

In subsectorul confectii textile:

- peste 85% din capacitati sunt modernizate;

- peste 90% din productie este competitiva la export;

- gradul de privatizare este de 98%.

Prioritati pe termen scurt

Obiectivul principal in perioada 2000-2001 il reprezinta cresterea competitivitatii in industria de
textile.

Pentru aceasta perioada se prevad urmatoarele masuri:
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- restructurarea sectoarelor primare (filaturi, tesatorii, finisaje) si dimensionarea lor la strictul
necesar, in vederea cresterii productivitatii muncii;

- achizitionarea de utilaje moderne si reorganizarea fluxurilor tehnologice in filaturi, tesatorii si
finisaje, in vederea mentinerii capacitatilor viabile si imbunatatirii calitatii produselor;

- retehnologizarea centralelor termice din cadrul agentilor economici din sector.

Prioritati pe termen mediu

Obiectivul principal in aceasta perioada il reprezinta cresterea in continuare a competitivitatii
industriei textile.

In perioada 2002-2003 vor continua masurile prevazute pe termen scurt.

3 . 4 . 1 . 1 0 .  I n d u s t r i a  l e m n u l u i

Situatia actuala

Romania dispune de un fond forestier de 6,3 milioane hectare de padure (27,5% din suprafata
tarii), in care se dezvolta peste 1,3 miliarde m.c. masa lemnoasa pe picior, care creste anual cu un
spor de peste 33 milioane m.c. Pentru imbunatatirea conditiilor de mediu, conform legislatiei in
vigoare, anual se recolteaza numai 16 milioane mc. masa lemnoasa, din care cca. 10 milioane  mc.
sunt destinati industrializarii.

In prezent, majoritatea padurilor se afla in proprietatea statului (peste 90%); conform prevederilor
din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si
forestiere, urmeaza ca in perioada imediat urmatoare sa se retrocedeze fostilor proprietari cca.
50% din suprafata padurilor din Romania.

Pe baza acestui fond forestier s-a dezvoltat in Romania o puternica industrie de prelucrare a
lemnului, in care in prezent isi desfasoara activitatea 6.695 de societati comerciale, din care 220
provin din fostele intreprinderi de stat, iar 6.475 s-au infiintat dupa anul 1990, in majoritatea lor
intreprinderi mici si mijlocii.

In prezent, numai 30 de societati comerciale din industria lemnului au capital majoritar de stat.

In ultimii 10 ani de activitate, in industria lemnului a avut loc un continuu proces de restructurare
industriala.

Principalele masuri de restructurare intreprinse pana in prezent au fost:

- reorganizarea societatilor comerciale mari prin divizare, comasare, specializare si
redimensionare a personalului;

- vanzarea de active;

- retehnologizarea si modernizarea capacitatilor de productie viabile;

- dezvoltarea in spatiile existente a unor capacitati de productie noi, solicitate pe piata interna si
externa.

In continuare se au in vedere urmatoarele directii de actiune:

- orientarea agentilor economici mici si mijlocii si a intreprinderilor private spre specializarea in
productia de componente pentru mobilier, iar a intreprinderilor mari spre executarea de
operatii de montaj;
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- cresterea productiei destinate exportului prin ridicarea nivelului de competitivitate a
produselor;

- reducerea consumurilor specifice de material lemnos si resurse energetice;

- inchiderea capacitatilor de productie neprofitabile;

- protectia mediului ambiant prin folosirea integrala a deseurilor si prin imbunatatirea
tehnologiilor.

Prioritati pe termen scurt

In perioada 2000-2001 obiectivul prioritar este cresterea competitivitatii sectorului prin sustinerea
in continuare a procesului de reforma economica si restructurare in activitati industriale viabile,
prin:

- modernizarea sectiilor de realizare a componentelor pentru mobila;

- modernizarea centralelor termice;

- modernizarea sectoarelor de prelucrare a cherestelei in semifabricate si prefabricate pentru
mobila;

- modernizarea sistemei de masini utilizate la recoltarea lemnului;

- continuarea restructurarii societatilor comerciale mari, cu profil complex, in vederea finalizarii
procesului de privatizare.

Prioritati pe termen mediu

Pe termen mediu vor continua masurile de crestere a gradului de valorificare a lemnului pe baza
sustinerii procesului de restructurare si modernizare a capacitatilor de productie, masuri cum ar fi:

- modernizarea tehnologiilor pentru fabricarea furnirelor si placajelor;

- realizarea unei capacitati de fabricare a placilor din aschii de lemn cu o capacitate de 260 mii
m.c. pe an;

- perfectionarea pregatirii personalului prin policalificarea acestuia.

3 . 4 . 1 . 1 1 .  I n d u s t r i a  d e  a p ă r a r e

Situatia actuala

Capacitatile de productie pentru aparare sunt specializate in fabricarea de armament si munitie de
infanterie si artilerie, transportatoare blindate pe roti si senile, mijloace de radio, comunicatie,
avioane de vanatoare-bombardament, avioane de scoala, elicoptere si tehnica navala.

Din punct de vedere organizatoric, in structura sectorului productiei de aparare este cuprinsa o
Societate Nationala si agenti economici care au capacitati de productie speciala, organizati ca
societati comerciale, avand ca actionari principali Fondul Proprietatii de Stat si Ministerul
Industriei si Comertului.

Capacitatile de productie militara existente in cadrul sectorului industriei de aparare sunt dotate
cu tehnologie la nivelul anilor `70 - `80, in majoritate producatori de tehnica militara in
standardele fostului tratat de la Varsovia, incompatibila cu standardele NATO.
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Datorita acestui fapt, strategia de dezvoltare, modernizare si restructurare a capacitatilor de
productie militara are drept obiectiv fabricarea de tehnica de lupta moderna, in standarde NATO,
in scopul integrarii Romaniei in structurile euro-atlantice.

Conform Programului de restructurare a sectorului productiei de aparare, prin HG nr. 705/1998
s-a aprobat reorganizarea fostei regii de tehnica militara R.A. RATMIL prin transformarea
acesteia in Societatea Nationala ROMARM S.A. Bucuresti, avand in componenta 5 filiale cu
personalitate juridica si 8 sucursale, iar 2 agenti economici din componenta fostei regii au devenit
societati comeciale independente.

Prioritati pe termen scurt

Pentru completarea tipurilor de armament si tehnica de lupta deficitare, precum si in scopul
realizarii interoperabilitatii cu alte state in domeniul inzestrarii militare, in perspectiva integrarii
Romaniei in structurile europene si euro-atlantice, sunt elaborate programe de restructurare la
nivelul sectorului industriei de aparare, precum si la nivelul agentilor economici din componenta
acestuia.

Strategia de restructurare a sectorului industriei de aparare a fost aprobata si este cuprinsa in
programul de guvernare.

Programul de restructurare la nivelul agentilor economici din cadrul sectorului industriei de
aparare vizeaza in principal:

- retehnologizarea capacitatilor de productie militara, avand ca scop realizarea de produse care
sa corespunda cerintelor de interoperabilitate pentru fortele sistemului national de aparare,
precum si standardelor NATO;

- reorganizarea agentilor economici producatori de tehnica militara prin redimensionarea
capacitatilor de productie in structuri flexibile, adaptabile la cerintele pietii;

- reforma manageriala;

- conservarea capacitatilor de productie militara care sunt necesare in situatii speciale;

- conversia unor capacitati de productie militara la productia economica;

- asigurarea resurselor financiare si tehnico-materiale necesare realizarii actiunilor de
restructurare;

- conversia fortei de munca prin reorientarea si recalificarea personalului care se
disponibilizeaza in urma actiunilor de restructurare.

Prioritati pe termen mediu

Obiectivul fundamental al restructurarii sectorului industriei de aparare este mentinerea in
continuare a potentialului productiv la un nivel care, in conditiile economiei de piata, sa poata
satisface nevoile de dotare ale fortelor sistemului national de aparare in timp de pace si razboi,
potrivit doctrinei militare nationale, precum si actiunile de cooperare cu parteneri din tarile
membre NATO.

Obiectivele strategice ale restructurarii capacitatilor industriale ce produc pentru aparare sunt:

- redimensionarea capacitatilor de productie functie de necesarul la pace si razboi al fortelor
sistemului militar, in structuri flexibile, adaptabile la cerintele pietii;

- retehnologizarea acelor capacitati care au perspective de incarcare, in scopul cresterii calitatii
produselor si obtinerii unor preturi de vanzare competitive;
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- implementarea de tehnologii “duale”, care sa permita cresterea volumului de produse civile, in
scopul reducerii cit mai mult a depedentei de comenzile militare;

- configurarea progresiva de specializari pe produse de tehnica militara pentru intregrarea
agentilor economici in programele industriei de armament;

- rentabilizarea si privatizarea principalelor capacitati;

- reorientarea personalului excedentar, rezultat in urma restructurarii, catre alte activitati din
domeniul economic;

- conversia unor capacitati de la productia militara la cea civila;

- dezvoltarea de cooperari internationale pentru realizarea sistemelor de armamente noi sau
modernizarea celor existente;

- asigurarea compatibilitatii tehnologiilor de fabricatie cu mediul ambiant, prin alinierea treptata
la normele internationale privind poluarea admisibila;

- armonizarea cadrului legislativ in materie de politica externa si industriala pentru realizarea
unei coerente sporite din partea tuturor factorilor cu atributii specifice in acest domeniu.

3 . 4 . 1 . 1 2 .  I n d u s t r i a  a l i m e n t a r ă

Situatia actuala

In prezent, in industria alimentara isi desfasoara activitatea peste 15000 de agenti economici,
ponderea detinand-o sectorul privat, care reprezinta cca. 90% din total, iar pe subramurile
industriale ponderea acestor agenti economici se regaseste in domeniul de morarit si panificatie,
carne si produse din carne, bauturi de diferite tipuri, domeniul produselor de cofetarie si
alimentatie publica, precum si sectorul de servicii.

Capacitatile de productie in domeniul industriei alimentare au crescut, astfel incat pe subramuri
acestea sunt in masura sa asigure atat necesarul de consum, cat si disponibilitati pentru export.

Peste 60% din capacitatile de productie sunt modernizate, iar din acestea 80% sunt unitati care
realizeaza produse competitive pentru export.

Din cele 440 de unitati de industrie alimentara cu capital majoritar de stat, au fost privatizate pana
la finele anului 1999 un numar de 268.

Se remarca o specializare a acestor capacitati pe un singur produs sau pe o grupa de produse, fapt
ce a condus si conduce la cresterea nivelului de competitivitate. Acest lucru s-a manifestat mai
pregnant in domeniul de morarit si panificatie, ulei, zahar, bere si vin, lapte si produse lactate.

Productiile realizate in industria alimentara au reprezentat la sfarsitul anului 1999 circa 12,7% din
volumul total al productiei industriale.

O crestere mai accentuata a inregistrat productia de lapte si produse lactate. In ce priveste
consumul, acesta se situeaza in prezent la un nivel de 224,2 litri/cap locuitor/an, apropiindu-se de
nivelul celui din SUA si Canada, insa sub nivelul consumului din UE.

Principalele acte normative adoptate de Parlament privind productia de alimente sunt:

- OG nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii (cu
modificarile si completarile ulterioare), si
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- OG nr. 113/1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor
(Legea alimentului).

Pentru toate produsele alimentare au fost elaborate si aprobate standarde profesionale de produs
si au fost revizuite standardele romane.

Prioritati pe termen scurt

In perioada 2000-2001, obiectivul principal il reprezinta cresterea competitivitatii produselor
alimentare.

Pentru aceasta sunt prevazute urmatoarele masuri:

- finalizarea activitatii de privatizare si retehnologizarea unitatilor cu capital majoritar de stat, in
vederea cresterii competitivitatii produselor realizate de acestea;

- achizitionarea de utilaje si instalatii performante si reorganizarea fluxurilor tehnologice, in
vederea imbunatatirii calitatii produselor alimentare, cresterii eficientei economice a acestora
si cresterii productivitatii muncii;

- elaborarea si supunerea spre aprobare de acte normative in domeniul industriei alimentare, ale
caror prevederi sa fie armonizate cu reglementarile Uniunii Europene;

Prioritati pe termen mediu

Obiectivul principal il reprezinta cresterea in continuare a competitivitatii produselor alimentare,
continuarea masurilor prevazute pe termen scurt si alinierea in totalitate la reglementarile in
domeniu ale Uniunii Europene.

3.4.2. Agricultura

3 . 4 . 2 . 1 .  C o n s t r u c ţ i e  i n s t i t u ţ i o n a l ă  p e n t r u  p o l i t i c i l e  a g r i c o l e
s e c t o r i a l e

Situatia actuala

Pentru adoptarea acquis-ului comunitar specific organizatiilor comune de piata, Ministerul
Agriculturii si Alimentatiei are organizata o structura de 16 grupe de lucru pe produse si domenii.

Prioritati pe termen scurt

Obiectivul principal il constituie dezvoltarea capacitatii institutionale si administrative a
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei de a implementa Politica Agricola Comuna. Masurile
prevazute pe termen scurt sunt:

- continuarea armonizarii politicii agricole romane si pregatirea infiintarii organizatiilor comune
de piata se va realiza prin:

- continuarea acordarii de asistenta tehnica grupelor de lucru;

- crearea unor structuri administrative organizate sub forma de Birouri sau Servicii pe
produse sau grupe de produse, corespunzatoare organizatiilor comune de piata.
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- infiintarea unei structuri institutionale necesara coordonarii afacerilor comunitare in cadrul
MAA.

Aceste doua noi forme de structuri specifice pentru intarirea capacitatii de asumare a preluarii
acquis-ului comunitar si in mod special de punere in aplicare a Politicii Agricole Comune, se
inscriu in obiectivul de reorganizare a structurilor MAA si a serviciilor corespunzatoare din
directiile judetene.

Reorganizarea are in vedere punerea in concordanta a sarcinilor MAA cu mijloacele necesare,
inclusiv resurse umane.

Prioritati pe termen mediu

Obiectivul principal il constituie continuarea obiectivului de dezvoltare a capacitatii institutionale
si administrative a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei de a implementa Politica Agricola
Comuna; avand in vedere necesitatea existentei unor analize privind implementarea politicii
agricole comune, MAA a prevazut, pe termen mediu, urmatoarele masuri:

- cresterea capacitatii de expertiza, inclusiv cea economica, a expertilor la nivel central si
teritorial de a elabora si implementa politici agricole de piata;

- infiintarea Agentiei pentru Politici Agroalimentare si Dezvoltare Rurala, prin: armonizare
legislativa, crearea cadrului institutional, instruire personal, dotare; aceasta agentie reprezinta
cadrul institutional necesar alinierii la mecanismele Politicii Agricole Comune. Aceasta masura
se va continua si pe termen lung.

3.4.2.1.1. Sectorul viticol

Situatia actuala

OG nr. 34/2000 (MO nr. 41/31.01.2000) privind modificarea si completarea Legii Viei si Vinului
stabileste competentele MAA privind elaborarea normelor metodologice de realizare si tinere a
cadastrului viticol si armonizeaza Legea Viei si Vinului in ceea ce priveste declaratiile de stocuri si
de recolta si largirea atributiilor inspectiei asupra productiei si controlului bauturilor alcoolice
naturale.

In anul 2000 se vor desfasura negocieri cu Comisia Europeana pentru incheierea unui nou acord
in domeniul vinurilor si bauturilor spirtoase. Pentru incheierea acestui Acord este necesar ca
Romania sa faca progrese in implementarea legii viei si vinului, in mod deosebit in ce priveste
aplicarea cadastrului viticol si infiintarea Oficiului National pentru Denumiri de Origine a
Vinurilor si altor produse vitivinicole (ONDOV).

Prioritati pe termen scurt

Principalul obiectiv il constituie continuarea armonizarii legislatiei si intarirea capacitatii
administrative in domeniul vitivinicol. Sunt prevazute urmatoarele masuri:

- armonizarea legislatiei nationale privind standardele de igiena si calitate a vinurilor si a
controalelor privind denumirea de origine;

- inceperea organizarii cadastrului viticol;

- instruire cadastrala;

- infiintarea de organisme de control a calitatii vinului – ONDOV.
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Prioritati pe termen mediu

In cadrul obiectivului se vor continua masurile de:

- armonizare legislativa;

- organizare a cadastrului viticol;

- instruire cadastrala;

- investitii privind echiparea laboratoarelor pentru controlul calitatii vinului.

3.4.2.1.2. Cadastrul agricol

Situatia actuala

A fost adoptata Legea nr. 1/2000 (MO nr. 8/12.01.2000) pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii
fondului funciar nr. 18/1991 (MO nr. 37/20.02.1991) si cele ale Legii nr. 169/1997 (MO
229/04.11.1997).

In prezent, sunt in curs de stabilire modalitatile de constituire operativa a Comisiilor pentru
aplicarea Legii nr. 1/2000.

Legea nr. 54/1998 (MO nr. 102/04.03.1998) privind circulatia juridica a terenurilor a intrat in
vigoare la 3 iulie 1998. Conform acestei legi, piata funciara in Romania a inceput sa functioneze.

Prioritati pe termen scurt

Stabilirea unui registru cadastral agricol si a unei piete funciare operationale constituie obiectivul
principal pe termen scurt si mediu. Masurile pentru inceperea organizarii cadastrului agricol
cuprind:

- determinarea suprafetelor din punct de vedere calitativ si cantitativ pe proprietari, categorii si
subcategorii de folosinta agricola, ca urmare a punerii in aplicare a Legii nr. 18/1991 si a Legii
nr. 1/2000;

- intocmirea planului cadastral agricol la scarile adecvate stabilite, precum si a registrelor
cadastrale agricole;

- furnizarea datelor rezultate din cadastrul agricol persoanelor fizice si juridice interesate;

- dotarea si instruirea personalului in domeniu;

- organizarea registrului cadastral.

Prioritati pe termen mediu

Continuarea organizarii registrului cadastral si actualizarea permanenta a acestuia in functie de
evolutia exploatatiilor.
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3.4.2.1.3. Statistica agricola

Situatia actuala

In prezent, statistica agricola romaneasca este organizata la nivel national prin Comisia Nationala
de Statistica, si la nivel de date informative de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin
Directiile Generale Agricole Judetene.

Pentru a gestiona politica agricola romaneasca armonizata cu cea din UE, este necesara
organizarea unui sistem statistic, similar sistemului european.

Prioritati pe termen scurt

Armonizarea statisticii agricole din Romania cu normele si standardele sistemului statistic
european este obiectivul principal prevazut a se realiza pe termen scurt, mediu si lung. Masurile
necesare pentru organizarea unui sistem statistic, similar sistemului european, cuprind:

- imbunatatirea metodelor si practicilor statisticii romanesti prin introducerea normelor si
standardelor UE in principalele anchete statistice agricole;

- asigurarea unei mai bune cooperari cu Comisia Nationala de Statistica, in ceea ce priveste
obiectivele regionale;

- asigurarea bazei necesare pentru derularea Recensamantului Agricol din 2002, ale carui
rezultate vor constitui un punct de referinta in definirea politicilor agricole nationale aliniate la
cerintele PAC.

Prioritati pe termen mediu

- continuarea alinierii la metodele si practicile statistice UE, inclusiv prin instruirea personalului
si investitii;

- promovarea metodelor moderne de statistica privind utilizarea terenului, folosind serviciile de
teledetectie CRUTA.

3 . 4 . 2 . 2 .  S e c t o r u l  s a n i t a r  v e t e r i n a r

Situatia actuala

Agentia Nationala Sanitara Veterinara a continuat actiunea de creare si intarire a capacitatii
institutionale si administrative centrale si teritoriale in domeniul sanatatii animalelor si sanatatii
publice; au fost alocate fonduri pentru activitatea sanitara veterinara, dotarea Inspectoratelor
Politiei Sanitare Veterinare de Frontiera judetene cu birotica si alte mijloace de comunicare si
informare, precum si utilaje pentru operatiuni pentru dezinfectie. In domeniul identificarii si
inregistrarii animalelor, s-a dezvoltat sistemul in 9 judete pilot si s-au asigurat conditiile logistice
minime pentru inceperea organizarii sistemului la scara nationala.

Prioritati pe termen scurt

Obiectivul general il reprezinta intarirea capacitatii administratiei sanitar veterinare pentru
preluarea acquis-ului comunitar, in special in ceea ce priveste:

- instruirea specialistilor din administratia centrala si teritoriala;
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- controlul granitelor externe; realizarea conditiilor aplicarii acquis-ului comunitar in 5 puncte
de control veterinar de trecere a frontierei (infiintarea retelei veterinare computerizate,
dotarea cu mijloace de comunicare, transport si control, inclusiv organizarea de baze proprii
de carantina pentru animalele vii la punctele de frontiera Albita, Halmeu, Stamora Moravita si
Aeroportul Otopeni);

- punerea in conformitate cu normele comunitare a 3 laboratoare de referinta (Institutul de
diagnostic si sanatate animala; Institutul de igiena si sanatate publica veterinara; Institutul
pentru controlul produselor biologice si medicamentelor pentru uz veterinar); alinierea la
acquis-ul comunitar a standardelor privind igiena si sanatatea animala;

- aplicarea normelor sanitare veterinare armonizate cu legislatia UE; imbunatatirea capacitatilor
de detectare, diagnosticare si eradicare a bolilor, inclusiv prin dotarea laboratoarelor nationale
de diagnostic;

- sistemul de identificare si inregistrare a bovinelor. Organizarea si implementarea unui sistem
national, in conformitate cu cerintele UE, capabil sa fie dezvoltat pentru a cuprinde in viitor
si alte specii.

Masurile prevazute vizeaza armonizarea reglementarilor veterinare cu dreptul comunitar veterinar
in domeniul sanatatii si protectiei animalelor, sanatatii publice si continuarea implementarii
sistemului de identificare a animalelor, controlului la frontiera si punerii in conformitate cu
normele comunitare a laboratoarelor de profil.

Prioritati pe termen mediu

In cadrul obiectivului pe termen mediu sunt cuprinse urmatoarele masuri:

- continuarea aplicarii normelor sanitare veterinare armonizate cu legislatia UE; imbunatatirea
capacitatilor de detectare, diagnosticare si eradicare a bolilor, inclusiv prin dotarea
laboratoarelor nationale de diagnostic;

- organizarea si implementarea unui sistem national de identificare si inregistrare a bovinelor, in
conformitate cu cerintele UE, capabil sa fie dezvoltat pentru a cuprinde in viitor si alte specii.

Pe termen mediu se va continua alinierea la cerintele UE privind:

- practica de laborator pentru diagnostic si sanatate;

- ecarisarea teritoriului si prelucrarea deseurilor animale (armonizare legislativa - norme sanitare
veterinare privind prelucrarea deseurilor animaliere cu risc mediu si inalt; dotarea cu
echipamente pentru procesul de prelucrare si cu autovehicule pentru ecarisare).

3 . 4 . 2 . 3 .  S e c t o r u l  f i t o s a n i t a r

Situatia actuala

In cadrul reformei institutionale a fost organizata Agentia Nationala Fitosanitara. In domeniul
controlului fitosanitar, au fost elaborate 3 proiecte de ordin al ministrului privind conditiile
minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar, privind lupta impotriva paduchelui din
San Jose si privind lupta impotriva tortricidelor frunzelor de garoafa. A fost elaborat proiectul de
lege privind carantina fitosanitara a Romaniei.
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Prioritati pe termen scurt

In cadrul obiectivului general de intarire a capacitatii administratiei fitosanitare in domeniul
controlului fitosanitar, al reziduurilor de pesticide si al metodelor de diagnostic, pe termen scurt
se prevede:

- armonizarea legislativa privind controlul fitosanitar si controlul reziduurilor;

- infiintarea Laboratorului central pentru determinarea reziduurilor de pesticide din vegetale si
produse vegetale.

Legislatia nationala va fi armonizata cu reglementarile comunitare, pornind de la cadrul legislativ
de baza, stabilit prin Directiva 77/93/CEE privind masurile de protectie impotriva introducerii in
Comunitate a organismelor daunatoare plantelor si produselor din plante si impotriva raspandirii
acestora in cadrul Comunitatii.

Prioritati pe termen mediu

Obiectivul cuprinde, in ceea ce priveste metodele de diagnostic, urmatoarele masuri:

- alinierea metodelor de diagnostic, prin modernizare echipamentelor, reorganizare si
extinderea retelei de laboratoare existente; instruirea specialistilor fitosanitari in metodele de
diagnostic practicate in UE;

- imbunatatirea facilitatilor de comunicare si a surselor de informare stiintifica.

Pe termen mediu, se va continua:

- extinderea sistemului informational computerizat la nivelul celor 42 de Directii Fitosanitare si
32 de Inspectorate de Carantina Fitosanitara Vamala;

- dotarea, modernizarea Laboratorului Central de Carantina Fitosanitara;

- dotarea laboratoarelor de control al calitatii pesticidelor, laboratoarelor de prognoza si
avertizare.

3 . 4 . 2 . 4 .  S e c t o r u l  s e m i n ţ e ,  m a t e r i a l  s a d i t o r

Situatia actuala

In anul 1999, reteaua institutiilor teritoriale de control si certificare a calitatii semintelor si
materialului saditor a fost restructurata prin HG nr. 716/1999, trecandu-se la crearea retelei
administrative nationale si la zonarea activitatii prin reducerea numarului inspectoratelor
teritoriale de la 41 la 30.

Institutiile necesare aplicarii legislatiei sunt infiintate si corespund cerintelor sistemului comunitar.

In anul 1999, a fost reactualizat sistemul de control de calitate si fitosanitar pentru importul si
exportul semintelor si materialului saditor prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr.
87/1999.

In anul 2000, a fost elaborat Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 7/2000 privind
regulamentul pentru testarea si inregistrarea semintelor de plante agricole.
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Prioritati pe termen scurt

Intarirea capacitatii institutionale si administrative in sectorul controlului calitatii semintelor si
materialului saditor constituie obiectivul principal pe termen scurt si mediu.

Pe termen scurt sunt prevazute:

- revizuirea si completarea legislatiei semintelor, continuandu-se procesul de armonizare;

- implementarea practica a reglementarilor si crearea retelei de informatizare nationala in acest
sector.

In procesul de intarire a capacitatii administrative a sectorului, se beneficiaza de sprijin prin
colaborare bilaterala cu experti din Olanda - proiecte PSO in domeniul legislativ, structural si de
implementare practica in 4 domenii de specialitate.

Prioritati pe termen mediu

- perfectionarea procedurilor practice de aplicare a reglementarilor comunitare si urmarirea
actualizarii permanente a legislatiei si practicii in domeniu;

- masuri de intarire a capacitatii administrative prin autofinantarea functionarii sistemului si
conlucrarea in sistemele asociative ale agentilor economici participanti la sistem.

3 . 4 . 2 . 5 .  D e z v o l t a r e  a g r i c o l ă  ş i  r u r a l ă  i n t e g r a t ă

Situatia actuala

Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (PNADR) fundamenteaza interventiile
Programului SAPARD pentru perioada 2000–2006. Documentul este parte componenta a
Planului National de Dezvoltare, elaborat in conformitate cu prevederile HG nr. 749/1999, sub
coordonarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.

Versiunea preliminara a PNADR-ului a fost transmisa Comisiei Europene in luna decembrie
1999, iar in urma analizei acestuia s-au primit observatii in mai multe etape.

Din cele 15 masuri propuse initial pentru Programul SAPARD, s-a optat numai pentru 11 dintre
acestea, la baza acestei decizii fiind ratiuni legate de strategie agricola nationala.

Odata cu lansarea oficiala a Programului SAPARD, se va desfasura o ampla campanie de
informare si publicitate.

In PNADR este descris mecanismul necesar derularii Programului SAPARD. MAA, impreuna cu
celelalte ministere implicate, urmeaza sa se reorganizeze pentru a-si crea noi structuri, compatibile
cu necesitatile legate de implementarea Programului SAPARD.

In aceasta etapa se pregateste pachetul legislativ minim necesar pentru implementarea diferitelor
masuri ale programului.

Prioritati pe termen scurt

Obiectivul de promovare a dezvoltarii durabile si integrate a sectorului agricol si a zonelor rurale
prevede ca prima etapa armonizarea legislativa si institutionala pentru implementarea SAPARD,
prin:

- pregatirea si acreditarea Agentiei SAPARD;
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- pregatirea si formarea personalului din administratia publica (formari tehnice si de analiza
economica, monitorizare si evaluare pentru personalul de la nivelul administratiei locale);

- armonizarea legislatiei nationale existente in domeniu cu cea comunitara, in paralel cu initierea
de noi acte normative necesare punerii in aplicare a Programului SAPARD;

- pregatirea producatorilor agricoli si a celorlalti beneficiari, precum si introducerea sistemului
de educatie continua pentru acestia in vederea demararii Programului SAPARD;

- deschiderea unor Programe complementare pentru sustinerea activitatilor din Programul
SAPARD.

Prioritatile pe termen mediu

- continuarea procesului de armonizare legislativa;

- derularea Programului SAPARD;

- analiza, verificarea si selectia privind derularea Programului SAPARD.

3.4.3. Pescuitul

Situaţia actuală

Organizarea registrului navelor si ambarcatiunilor pe pescuit
A fost adoptat Ordinul Ministrului Agriculturii si Alimentatiei nr. 136/10.11.1999 privind
constituirea biroului pentru organizarea fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit si au fost
semnate Conventii de colaborare cu Registrul Naval Roman si Inspectoratul Navigatiei Civile.
Romania beneficiaza de sprijinul Programului Phare Multi-country pentru infiintarea Registrului
navelor si ambarcatiunilor de pescuit (finalizare in iulie 2000).

Sistemul de Inspectie Piscicola
Au fost adoptate: Ordinul Ministrului Agriculturii si Alimentatiei nr. 12/07.02.2000 privind
infiintarea si organizarea serviciului de inspectie centrala si teritoriala, Ordinul MAA nr.48/1999
privind prohibitia pescuitului, armonizat cu cerintele Reglementarilor comunitare (R 2241/87; R
1488/98; R 850/98; R 894/97).

Structura nationala de administrare a fondului piscicol, pescuitului si pisciculturii
Au fost depuse amendamente la proiectul de Lege privind protectia fondului piscicol, pescuitului
si acvaculturii, in vederea continuarii armonizarii cu politica comunitara in domeniul pescuitului.

Proiectul de Lege prevede infiintarea Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol,
rolul si atributiile acestei institutii fiind de punere in aplicare a politicii si strategiei de dezvoltare a
sectorului elaborate de MAA, precum si sistemul de relatii cu celelalte institutii implicate in acest
domeniu.

Infiintarea unei structuri administrative responsabile pentru organizarea pietei de peste
Directia de Pescuit, Piscicultura si Inspectii din MAA a demarat actiuni privind infiintarea
asociatiei de pescari de la Marea Neagra si a asociatiei cultivatorilor de scoici din Marea Neagra, in
conformitate cu OG nr. 26/2000 (MO nr. 39/31.01.2000) cu privire la asociatii si fundatii si a
OG nr. 55/2000 (MO nr. 44/31.01.2000) privind organizatiile interprofesionale pe produse
agroalimentare.
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Priorităţi pe termen scurt

Obiectivul general de armonizare legislativa si intarire a capacitatii institutionale si administrative
in domeniul pisciculturii, prevede pe termen scurt:

- organizarea Registrului navelor si ambarcatiunilor de pescuit si acordarea licentelor pentru
desfasurarea activitatii navelor si ambarcatiunilor;

- crearea sistemului si structurilor de actualizare permanenta a Registrului;

- continuarea armonizarii in domeniul inspectiei piscicole: Regulament de organizare si
functionare si Ghidul inspectorului piscicol;

- elaborarea si adoptarea Planurilor comune de actiune cu inspectoratele de politie judetene,
Garda de coasta si alte organisme si institutii implicate in supravegherea si exploatarea
resurselor;

- instruire, atestare personal, dotare;

- elaborarea regulamentului de organizare si functionare a Companiei de Administrare a
fondului piscicol, pescuitului si pisciculturii;

- elaborarea actelor normative privind criteriile de avizare a asociatiilor de producatori (asociatii
de pescari din apele continentale, asociatii pentru piscicultura si procesare, ale comerciantilor
si interprofesionale).

Priorităţi pe termen mediu

Pe termen mediu, in cadrul obiectivului sunt cuprinse urmatoarele masuri:

- elaborarea sistemului zonal (Marea Neagra, fluviul Dunarea si apele continentale) de
supraveghere si control al respectarii reglementarilor legale privind exploatarea rationala a
resurselor pescaresti;

- elaborarea si promovarea de acte normative privind aplicarea strategiei si politicilor de
dezvoltare a sectorului piscicol;

- elaborarea unui act normativ privind infiintarea pietei de licitare pentru peste;

- inceperea organizarii unui sistem electronic de transmitere la nivel teritorial a preturilor de
vanzare pe piata de peste en-gros.

3.4.4. Energia

Situaţia actuală

Pornind de la importanta sectorului energetic in cadrul economiei nationale, sub coordonarea
Ministerului Industriei si Comertului a fost elaborata lucrarea “Strategia Energetica a Romaniei”,
avand ca orizont anul 2020. Strategia a analizat starea existenta a sistemului energetic si a definit
directiile de dezvoltare ale acestuia pe termen lung. Pornind de la examinarea scenariilor de baza
ale evolutiei posibile a economiei romanesti, strategia contureaza dinamica cererii de energie si
schemele optionale de satisfacere a acesteia, in concordanta cu cerintele modernizarii si
restructurarii economiei nationale in ansamblu, ale integrarii sale in structurile europene.
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Avand ca baza aceasta lucrare si “Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei”, a
fost elaborata “Strategia Energetica a Romaniei pe termen mediu (2000-2005) si perspectiva
anului 2010”.

Obiectivul general al strategiei energetice a Romaniei il constituie satisfacerea necesarului de
energie adecvat unei economii moderne si unui standard de viata civilizat, cu costuri cat mai
reduse, in conditii de calitate si de siguranta in alimentare si cu limitarea impactului asupra
mediului inconjurator la nivelurile admisibile pe plan european.

Strategia propune scenariul dezvoltarii in ritm sustinut (scenariul competitivitatii), care ia in
considerare dinamici diferentiate, mai lente in prima etapa (2000-2005), datorita unei cresteri
generate de starea prezenta a economiei si dificultatilor in transformarea rapida a sistemului
socio-economic.

Rolul strategiei este de a asigura convergenta crescanda a energeticii romanesti cu cea a UE, in
conditiile in care Guvernul Romaniei, impreuna cu celelalte institutii abilitate, vor intreprinde tot
ce este necesar pentru realizarea programelor cuprinse in strategie.

Energie electrica si termica
In ceea ce priveste reforma in domeniul legislativ, in domeniul energiei electrice si termice
Guvernul Romaniei a aprobat OU nr. 63/1998 privind energia electrica si termica (MO nr.
515/30.12.1998), ordonanta ce a intrat in vigoare la data de 31 martie 1999.

In principal, ordonanta reglementeaza activitatile de producere, transport si distributie a energiei
electrice si termice, precum si construirea instalatiilor cu acest profil, luand in considerare
interesele publice si private, potrivit principiilor economiei de piata. Aceasta reglementare face
parte din legislatia cadru specifica domeniului energiei electrice si termice, care va fi completata
ulterior cu reglementari specifice detaliate, ce vor acoperi, sub toate aspectele, problematica
acestui domeniu.

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), infiintata prin OU nr.
29/1998 (MO nr. 407/27.10.1998) si care a devenit operanta incepand cu data de 01.03.1999, are
rolul de a crea sistemul de reglementari obligatoriu la nivel national pentru toti agentii economici
din sectorul energiei electrice si termice. Aceste reglementari au caracter de legislatie secundara si
urmaresc armonizarea cu prevederile in domeniul energiei ale Uniunii Europene.

Pana in prezent, ANRE a emis legislatie secundara in urmatoarele domenii:

a) relatii comerciale echitabile si nediscriminatorii in sector:

- codul comercial al pietei angro de energie electrica;

- contracte cadru de portofoliu de vanzare-cumparare a energiei electrice;

- contract cadru de vanzare-cumparare pe termen lung a energiei electrice;

- contract cadru pentru asigurarea de servicii de sistem;

- contract cadru pentru transportul energiei electrice;

- contract cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice;

- contract cadru de vanzare-cumparare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizate;

- contracte cadru de furnizare a energiei electrice si termice catre consumatorii casnici;

- regulament de acreditare a consumatorilor eligibili;

- standard de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
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- standard de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice.

b) metodologii de tarifare si tarife pentru energia electrica si termica, precum si pentru serviciile
asociate:

- metodologia de stabilire a tarifului pentru transportul energiei electrice;

- metodologia de stabilire a tarifului pentru distributia energiei electrice;

- metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile de sistem;

- metodologia de calcul al tarifelor reglementate pentru consumatorii finali de energie electrica;

- metodologia de alocare a cheltuielilor intre energia electrica si termica la centralele de
cogenerare.

c) licente si autorizatii – conform prevederilor HG nr. 567/1999 (MO nr. 368/02.08.1999)
privind Regulamentul de acordare a Licentelor si Autorizatiilor, s-au acordat urmatoarele licente:

- distributia energiei electrice de catre S.C. Electrica S.A.;

- furnizarea energiei electrice de catre S.C. Electrica S.A.;

- producerea energiei electrice de catre S.C. Hidroelectrica S.A., Societatea Nationala
Nuclearelectrica S.A., S.C. Termoelectrica S.A., CET Govora;

- transportul energiei electrice de catre Compania Nationala de Electricitate S.A.;

- dispecerizarea energiei electrice de catre Compania Nationala de Electricitate S.A.

De asemenea, conform prevederilor HG nr. 567/1999 privind Regulamentul de acordare a
Licentelor si Autorizatiilor, au fost stabilite stocurile de petrol/produse petroliere la centrale
termoelectrice, iar in conditiile licentelor a fost stipulata obligativitatea crearii acestora de catre
titularii de licenta.

Indeplinirea cerintelor incluse in PNAR 1999 pentru anul 2000:

- prin metodologiile de tarifare specifice activitatilor din sector s-a implementat cerinta
Directivei 90/377/CEE privind transparenta preturilor;

- prin emiterea Codului Comercial al pietei angro de energie electrica s-a implementat cerinta
Directivei 90/547/CEE;

- eliminarea subventiilor incrucisate intre consumatorii industriali de energie electrica si cei
casnici si, respectiv, reducerea subventiei la energia electrica - energia termica (la ultima
ajustare a tarifelor de energie electrica si termica din octombrie 1999). La energia electrica au
fost eliminate subventiile incrucisate acordate consumatorilor casnici, cu exceptia celor care
beneficiaza de “tariful social”, acestia fiind consumatorii care nu depasesc lunar un consum
de energie electrica de 50 kWh. Pentru energia termica exista inca subventii, acestea fiind
reduse progresiv cu ocazia fiecarei reajustari a tarifelor;

- prin HG nr. 122/2000 privind gradul de deschidere a pietei de energie electrica (MO nr.
77/21.02.2000), s-a stabilit pentru anul 2000 un prag de deschidere de 10% din consumul
anual de energie electrica pentru consumatori eligibili cu un consum anual de peste 100 GWh
(armonizare cu cerintele Directivei 96/92/CE).

Restructurarea Regiei Autonome de Electricitate in Compania Nationala de Electricitate CONEL
SA, Societatea Nationala “Nuclearelectrica” SA si Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
RA, care va continua mai profund in perioada urmatoare, este menita sa asigure cresterea
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eficientei energetice, crearea cadrului concurential si transparenta pretului la energie electrica si
termica.

Programul de restructurare in sectorul energiei electrice si termice continua, avand la baza HG nr.
138/2000 privind programul de restructurare in sectorul energiei electrice si termice (MO nr.
89/28.02.2000), care stabileste etapele de restructurare ale acestui sector in cursul anului 2000.
Aceste etape sunt:

- etapa I (in curs de realizare) - se vor pregati conditiile necesare in vederea continuarii
programului de restructurare. Pana la sfarsitul acestei perioade, Compania Nationala de
Electricitate va prezenta ministrului industriei si comertului propunerea definitiva de
reorganizare si datele necesare pentru derularea etapelor urmatoare;

- etapa a II-a (pana la 30 iunie 2000) - se va reorganiza compania in entitati distincte de
producere, transport si distributie a energiei electrice si termice si se vor transfera
competentele si responsabilitatile catre aceste entitati, in functie de specificul lor;

- etapa a III-a (pana la 30 septembrie 2000) - se vor consolida entitatile rezultate din
reorganizare si relatiile dintre acestea si se va definitiva si adopta strategia de privatizare in
domeniul productiei si distributiei energiei electrice si termice;

- etapa a IV-a (pana la 1 octombrie 2000) va marca debutul procesului de privatizare in
domeniul producerii si distributiei energiei electrice si termice.

In domeniul pietei unice a energiei, Romania continua sa actioneze in vederea interconectarii la
retelele trans-europene. O importanta deosebita pentru sectorul energetic are interconectarea cu
UCTE prin Ungaria, lucrarile privind crearea infrastructurii fiind destul de avansate - recent, a
fost finalizata linia de legatura de 400 kV Arad (Romania) - Sandorfalva (Ungaria) si s-au demarat
lucrarile pentru modificarea statiei de transformare Arad, prin realizarea partii de 400 kV. De
asemenea, se fac demersuri pentru realizarea unei noi interconexiuni la 400 kV intre Romania si
Ungaria (Oradea-Bekescsaba).

In acelasi timp, ca tara membra a “Cooperarii Economice la Marea Neagra”, Romania doreste sa-
si dezvolte schimburile de energie electrica cu tarile din zona, in care sens a si demarat tratative
pentru instalarea unei statii “back-to-back” la Isaccea.

In ceea ce priveste eficienta energetica, Romania participa la Programul SAVE II al Uniunii
Europene, Agentia Romana pentru Conservarea Energiei elaborand tematica pentru participarea
la acest program, in conformitate cu Strategia Energetica.

Energie nucleara
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) este autoritatea nationala
competenta in domeniul reglementarii, autorizarii si controlului activitatilor nucleare. In contextul
situatiei economice si politice actuale, CNCAN a inregistrat progrese semnificative in procesul de
restructurare si de aliniere la cerintele Uniunii Europene. Pe baza recomandarilor si sugestiilor
misiunilor de experti ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) si ale Comisiei
Europene, si a obligatiilor pe care Romania si le-a asumat prin semnarea si ratificarea Conventiei
de Securitate Nucleara, CNCAN a continuat procesul de reorganizare.

Actele normative care stau la baza organizarii si functionarii CNCAN sunt Legea nr. 111/1996,
republicata (MO nr. 78/18.08.1998), Decizia nr. 62/1999 a Primului Ministru si HG nr.
287/1998 privind Regulamentul de organizare si functionare a CNCAN (MO nr.
199/28.05.1998), prin care CNCAN a devenit organism de specialitate al administratiei publice
centrale, cu personalitate juridica, aflat direct in subordonarea Primului Ministru. In conformitate
cu acest act normativ, personalul CNCAN a crescut, ajungand la 307, inclusiv demnitarul. In ceea
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ce priveste resursele financiare, acestea sunt asigurate atat de la bugetul de stat, cat si din resurse
extrabugetare, fiind imbunatatite in ultimul an prin adoptarea noului Regulament de Taxe si
Tarife pentru autorizarea activitatilor nucleare.

CNCAN foloseste proiectele de cooperare tehnica si programele regionale ale AIEA pentru
pregatirea personalului in vederea unei mai bune exercitari a sarcinilor legate de functionarea
Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavoda. In luna mai 1999 s-a finalizat prima etapa a
proiectului PHARE EU RA/01 destinat transferului de metodologii si practici de reglementare
catre CNCAN. Propunerea de contract pentru etapa a doua a fost finalizata, fiind in curs de
evaluare la Comisia Europeana. In cadrul acestui proiect, CNCAN beneficiaza de asistenta
tehnica a Consortiului de Reglementare Occidental (CWR), constituit din organismele de
reglementare din Belgia (AVN), Germania (BMU/GRS), Italia (ANPA) si Regatul Unit
(HSE/NII).

CNCAN se afla in plin proces de implementare a recomandarilor si sugestiilor primite de la
diferitele misiuni de experti, precum si de revizuire, in acord cu cerintele Uniunii Europene, a
normelor si reglementarilor in domeniul specific de activitate.

CNCAN a supravegheat eficient desfasurarea in siguranta a tuturor activitatilor nucleare. Printre
evenimentele notabile ale anului 1999 se numara eliberarea autorizatiei de exploatare pentru
centrala nuclearoelectrica Cernavoda U1 la 01.05.1999, aceasta avand o perioada de valabilitate de
2 ani.

In anul 1999, prin Legea nr. 5/1999 (MO nr. 9/18.01.1999), a fost ratificata Conventia privind
compensatiile suplimentare pentru daune nucleare, iar prin Legea nr. 203/1998 a fost ratificat
Protocolul de amendare a Conventiei de la Viena privind raspunderea civila. CNCAN a elaborat
un proiect de act normativ privind raspunderea civila pentru daune nucleare, care urmeaza sa fie
adoptat. Pe data de 14 iunie 1999, Romania a semnat Protocolul aditional la Acordul de Garantii
din cadrul Tratatului de Neproliferare, protocol care are drept scop eficientizarea actualului
sistem de raportare in relatiile cu AIEA. Acest protocol se afla in prezent in Parlament, pentru
ratificare.

De asemenea, in anul 1999, prin Legea nr. 152/1999 (MO nr. 478/04.10.1999), a fost ratificat
Tratatul de Interzicere Totala a Experientelor Nucleare, prin care CNCAN a fost desemnata
autoritate nationala competenta cu privire la problematica legata de Tratat.

In domeniul nuclear isi desfasoara activitatea SC Nuclearelectrica SA si Regia Autonoma pentru
Activitati Nucleare. SC Nuclearelectrica SA se ocupa de exploatarea reactorului CANDU al
centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda si, de asemenea, de producerea combustibilului
nuclear. In cadrul centralei de la Cernavoda este in functiune, din 1996, unitatea nr. 1 de 700 MW,
echipata cu reactor CANDU, investitie realizata cu ajutorul concernului AECL-ANSALDO.
Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare include uzina de apa grea si institutele de cercetare
din domeniu si furnizeaza servicii suport pentru sectorul nuclear.

Gaze naturale
In conformitate cu strategia nationala de privatizare din anul 1999, aprobata prin HG nr.
563/1999 (MO nr. 343/20.07.1999), Ministerul Industriei si Comertului a initiat o reglementare
specifica sectorului de gaze naturale, care a fost aprobata sub forma OG nr. 60/2000 (MO nr.
46/31.01.2000).

In principal, Ordonanta stabileste cadrul legal necesar pentru desfasurarea activitatilor in sectorul
gazelor naturale, in conditii de competivitate si transparenta, avandu-se in vedere asigurarea:

- securitatii, continuitatii si echilibrului alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor;

- eficientei economice in general si a eficientei energetice in particular;
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- protectia mediului inconjurator si sigurantei consumatorilor.

Ordonanta reglementeaza activitatile de productie, transport, inmagazinare subterana, tranzit,
distributie si furnizare a gazelor naturale, precum si proiectarea si construirea instalatiilor cu acest
profil din sector, luand in considerare interesele publice si private, potrivit principiilor economiei
de piata.

Aceasta reglementare constituie legislatia cadru specifica sectorului de gaze, care urmeaza a fi
completata cu reglementari specifice detaliate ce vor acoperi sub toate aspectele problematica din
domeniu.

Principalele obiective ale Ordonantei sunt:

- protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;

- promovarea si asigurarea competitiei pe piata de gaze naturale;

- asigurarea conditiilor de liberalizare graduala a pietei gazelor naturale si a accesului la
sistemele de transport si distributie;

- cresterea eficientei energetice in utilizarea gazelor naturale;

- transparenta preturilor si a tarifelor la gazele naturale;

- interconectarea sistemului national de transport de gaze naturale la sistemele europene;

- operarea sistemelor de transport si de distributie in conditii de siguranta si eficienta;

- atragerea de surse noi de gaze naturale atat de pe piata interna, cat si de pe piata
internationala;

- asigurarea capacitatilor de inmagazinare a gazelor naturale atat pentru nevoile curente, cat si
pentru cele strategice;

- aplicarea masurilor privind protectia mediului inconjurator;

- stimularea participarii sectorului privat, a investitorilor autohtoni si straini la activitatile din
sectorul gazelor naturale.

Obiectivele mentionate se realizeaza de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul
Gazelor Naturale (ANRGN), infiintata prin OG nr. 41/2000 (MO nr. 45/31.01.2000), precum si
de catre ceilalti agenti care actioneaza pe piata de gaze naturale, potrivit statutului, competentelor
si atributiilor stabilite legal.

ANRGN are urmatoarele competente principale:

- emiterea, suspendarea sau retragerea de licente, autorizatii, atestari tehnice, atat pentru
companiile existente, cat si pentru cele nou infiintate dupa deschiderea pietei romanesti de
gaze;

- acorda asistenta si avizeaza clauzele si conditiile prevazute in acordurile de concesiune in
sectorul gazier;

- stabilirea cerintelor, criteriilor si procedurilor pentru desemnarea si acreditarea consumatorilor
eligibili de gaze;

- emiterea de reglementari si norme tehnice necesare pentru functionarea eficienta si
transparenta a intregului sector de gaze naturale;

- elaborarea de recomandari pentru utilizarea eficienta a gazelor;

- editarea si publicarea de lucrari de referinta specifice sectorului de gaze naturale.
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ANRGN are urmatoarele atributii principale:

- elaboreaza reglementari proprii in vederea dezvoltarii, organizarii si functionarii;

- elaboreaza regulamentul pentru acordarea de licente si autorizatii, proceduri, conditii,
termenele si circumstantele in care acestea pot fi acordate, suspendate, retrase sau modificate;

- elaboreaza metodologia pentru calcularea preturilor si tarifelor (asigurand protectia intereselor
consumatorului) si monitorizeaza respectarea metodologiilor stabilite de catre Autoritate;

- monitorizeaza respectarea conditiilor din contractele de concesiune;

- controleaza aplicarea si respectarea deciziilor sale si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii
acestora;

- monitorizeaza respectarea regulilor de competitie pe piata de gaze si face recomandari
celorlaltor autoritati competente privind masurile de impiedicare a formarii monopolurilor
prin detinerea unei pozitii dominante pe piata;

- instruieste si perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenta internationala;

- solutioneaza litigiile precontractuale intre operatorii din sistemul de gaze naturale.

In vederea restructurarii sectorului gazelor naturale, Ministerul Industriei si Comertului a elaborat
un proiect de act normativ.

Petrol
In prezent, Societatea Nationala Petrom S.A. evalueaza ofertele privind privatizarea si majorarea
capitalului.

Principala directiva asupra mentinerii stocurilor minime de titei si produse petroliere este
Directiva 68/414/CEE, amendata de Directiva 98/93/CEE. Aceasta impune tuturor statelor
membre mentinerea de stocuri de titei si/sau produse petroliere la un nivel minim echivalent cu
90 zile de consum intern realizat in anul calendaristic precedent, in scopul acoperirii necesitatilor
proprii si ale celorlalte tari comunitare in perioade de criza.

Pentru tarile care au productie interna de titei se face o derogare de maximum 25%. Fiind tara
producatoare de titei, Romania poate beneficia de aceasta derogare, adica va mentine un stoc
minim de titei si produse petroliere pentru 67,5 zile.

Se vor stabili modul de formare a stocurilor minime conform Directivelor UE, operatorii care le
vor realiza, resursele financiare si entitatea care le va gestiona si le va monitoriza.

In prezent, nu exista acte normative care sa impuna mentinerea unor stocuri minime.

In decursul anului 1999, in cadrul programului PHARE 1995, a fost intocmit un studiu prin care
s-a analizat modul cum a fost rezolvata problema stocurilor minime in tari ale Uniunii Europene,
s-au evaluat implicatiile transpunerii directivei in legislatia romaneasca, inclusiv printr-o estimare
financiara a stocurilor minime, si s-au facut recomandari pentru situatia concreta a Romaniei.

Combustibili solizi
Elementul cheie care trebuie considerat in domeniul acquis-ului este restructurarea in curs a
sectorului carbonifer si ameliorarea situatiei costurilor cu protectia mediului inconjurator.
Obiectivul este cresterea productiei de huila, o data cu eficientizarea acesteia.

Legea minelor nr. 61/1998 (MO nr. 113/16.03.1998) creeaza drepturi egale pentru explorarea si
exploatarea resurselor minerale pentru toti solicitantii, baza pentru inchiderea minelor si, de
asemenea, stabileste Agentia Nationala pentru Resurse Minerale drept autoritatea competenta de
aplicare si monitorizare a legii.
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Au fost create si alte organizatii, mai ales pentru evaluarea si ameliorarea impactului social al
restructurarii in zonele miniere.

Cele trei regii autonome in domeniu au fost transformate in companii nationale inca din 1998.
Sunt companii pe actiuni si pot fi privatizate. Este prevazut sa se inchida 162 de mine incepand
cu 1999, iar apoi, in acord cu sindicatele, sa se elimine in fiecare an pierderile cu 20%.

Partea romana va aplica principiile comunitare de transparenta si eliminare a ajutorului de stat in
sectorul minier, conform cu Directiva ECSC 3632/93.

Priorităţi pe termen scurt

Energie electrica si termica

- respectarea calendarului privind procesul de restructurare al companiei nationale de
electricitate;

- elaborarea actelor normative necesare continuarii procesului de restructurare si demarare a
privatizarii si pregatirii crearii pietei interne de energie;

- continuarea procesului de eliminare a subventiei incrucisate pentru energia termica;

- realizarea lucrarilor prevazute in Catalogul de masuri stabilit pentru interconectarea Romaniei
si Bulgariei la UCTE;

- continuarea lucrarilor la statia de transformare Arad, in vederea interconectarii cu UCTE, prin
linia de 400 kV Arad-Sandorfalva;

- cresterea eficientei in domeniul productiei si distributiei de energie electrica si termica, prin
retehnologizarea si reabilitarea centralelor electrice si a retelelor energetice;

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei va completa sistemul de
reglementari prin emiterea de:

- Coduri tehnice:

- Codul tehnic al retelelor de distributie a energiei electrice;

- Codul de masurare a energiei electrice;

- Codul de masurare a energiei termice;

- Codul tehnic al retelelor termice.

- Reglementari privind eficientizarea consumului de energie electrica pentru aparate
electrocasnice, in colaborarecu ARCE:

- masini de spalat;

- lampi fluorescente compacte;

- frigidere;

- cuptoare.

- Reglementari privind concesiunile:

- Contract cadru pentru acordarea de concesiuni;

- Metodologie de calcul a redeventei;
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- Alte norme tehnice privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei electrice
si termice;

- Reglementarea operatiunilor de import–export–tranzit al energiei electrice;

- Regulament de utilizare a surselor regenerabile de energie si a surselor neconventionale de
gaze.

Energie nucleara

- finalizarea transpunerii acquis-ului comunitar prin revizuirea reglementarilor din domeniul
securitatii nucleare, a garantiilor nucleare, a protectiei fizice, a asigurarii calitatii, gospodaririi
deseurilor radioactive si a combustibilului ars, precum si a altor reglementari din activitatile
specifice energiei nucleare;

- continuarea procesului de consolidare a independentei tehnice a CNCAN.

Gaze naturale

- elaborarea regulamentului de organizare si functionare a ANRGN, in termen de 30 de zile de
la data intrarii in vigoare a OG nr. 41/2000;

- in termen de trei luni, ANRGN va elabora regulamentul privind acordarea licentelor si
autorizatiilor in sectorul gazelor naturale;

- incheierea contractelor pentru furnizarea gazelor naturale;

- elaborarea cerintelor, criteriilor si procedurilor pentru eligibilitatea consumatorilor de gaze
naturale;

- realizarea legislatiei secundare:

- elaborarea de catre ANRGN a reglementarilor privind acordarea licentelor si
autorizatiilor in sectorul gazelor naturale, in termen de patru luni de la infiintare;

- emiterea, in termen de sase luni de la intrarea in vigoare a reglementarilor de mai sus, a
reglementarilor privind stabilirea criteriilor si metodelor pentru calculul preturilor si al
tarifelor din sectorul gazelor naturale;

- stabilirea contractelor cadru de achizitie si vanzare a gazelor naturale intre agentii din sector;

- sporirea eficientei utilizarii gazelor naturale;

- cresterea sigurantei in furnizarea gazelor naturale la consumatori-utilizatori;

- acordarea cu prioritate a licentelor si autorizatiilor pentru activitatea de productie,
inmagazinare, transport si tranzit;

- intensificarea eforturilor Romaniei in vederea participarii la proiectele privind tranzitul gazelor
naturale in zona Marii Negre;

- finalizarea lucrarilor pentru conducta de tranzit (firul III) Federatia Rusa-Turcia;

- interconectarea sistemului national de transport la sistemul european;

Prin programul PHARE 2000 va fi acordata asistenta pentru functionarea ANRGN, in vederea
elaborarii legislatiei secundare privind deschiderea pietei de gaz.
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Priorităţi pe termen mediu

Energie electrica si termica

- crearea pietei interne de energie electrica prin completarea legislatiei existente cu acte
normative care sa transpuna in legislatia romaneasca Directiva 96/92/CE;

- cresterea eficientei procesului de producere si distributie a energiei electrice;

- dezvoltarea interconexiunilor cu retelele energetice europene;

- continuarea lucrarilor la unitatea nr. 2 de 700 MW, tip CANDU, din CNE Cernavoda;

- mentinerea nivelurilor ridicate de siguranta nucleara la CNE Cernavoda.

ANRE va revizui aplicarea reglementarilor emise si, unde va fi necesar, se vor face amendamente.

De asemenea se vor emite reglementari pentru:

- pregatirea aparitiei pietelor locale de energie termica;

- reglementarea mecanismelor de functionare si de supraveghere a bursei de energie electrica;

- crearea bazei de informatii pentru cooperare interna si internationala in sectorul energiei
electrice si termice.

Energie nucleara

- implementarea cadrului legislativ necesar largirii transferului sarcinilor CNCAN prin
desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear.

Gaze naturale

- alinierea la acquis-ul comunitar in domeniul pietei interne de gaze naturale;

- continuarea procesului de crestere a eficientei de utilizare a gazelor naturale;

- dezvoltarea interconexiunilor cu retelele europene de transport de gaze.

Principalele masuri vizeaza:

- elaborarea codurilor tehnice si comerciale din sectorul de gaze naturale;

- elaborarea de norme tehnice;

- cresterea sigurantei in alimentare;

- noi interconectari ale sistemului de transport cu Ungaria si cu Republica Moldova;

- cresterea capacitatii de inmagazinare prin dezvoltarea de noi depozite subterane;

- asigurarea conditiilor de liberalizare graduala a pietei gazelor naturale prin constituirea
consumatorilor eligibili si accesul la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;

- stimularea participarii sectorului privat, investitorilor autohtoni si straini la productia,
transportul, tranzitul, depozitarea subterana, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor
naturale;

- elaborarea regulamentului de programare si dispecerizare a sistemului de transport;

- stabilirea cadrurilor tehnice ale retelelor de transport si distributie gaze naturale;

- elaborarea regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la
regulamentele emise;
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- elaborarea de reglementari comerciale in vederea prevenirii abuzului de pozitie dominanta si
pentru apararea intereselor consumatorilor de gaze naturale;

- desemnarea consumatorilor eligibili din sectorul gazelor naturale.

Petrol
Romania va transpune in anul 2002 Directiva 68/414/CEE, amendata de Directiva 98/93/CEE,
prin initierea unui act normativ care sa creeze conditiile pentru stabilirea stocurilor minime pentru
67,5 zile si gestionarea acestora.

3.4.5. Transporturile

Situatia actuala

Procesul de tranzitie poate fi considerat finalizat din punct de vedere organizatoric, domeniul
transporturilor fiind in mare masura transformat si adaptat legislativ si institutional unei economii
moderne.

SERVICII DE TRANSPORT

Transporturi interioare

Transporturi rutiere
Sectorul transporturilor rutiere a fost cel mai dinamic in ceea ce priveste adaptarea la principiile
economiei de piata. Pentru a satisface normele europene si a avea acces pe piata comunitara,
operatorii romani de transport rutier s-au angajat in operatiuni de leasing, achizitionand camioane
performante produse in Uniunea Europeana, in conditii financiare care au presupus eforturi
substantiale. Astfel, o prima estimare ne arata ca, la data de 31.12.1999, existau in dotarea
agentilor economici circa 5.000 de vehicule corespunzand normelor Euro 1 si Euro 2 folosite
pentru transportul rutier international.

Conform prevederilor legislatei romanesti, incepand cu data de 01.01.2001, vehiculele fabricate in
strainatate si avand greutatea mai mica de 3,5 tone trebuie sa indeplineasca norma Euro 3 pentru
omologarea de tip, iar de la 01.01.2002 pentru prima inmatriculare la omologarea individuala.
Pentru vehiculele fabricate in Romania, aplicarea se decaleaza la 01.01.2004 si respectiv la
01.01.2005. Pentru vehiculele cu o greutate mai mare de 3,5 tone se considera aceleasi termene,
decalate cu 8 luni.

Operatorii romani de transport rutier beneficiaza pentru anul 2000 de 677 carnete CEMT, ceea ce
va permite o crestere de cca 10% fata de anul 1999 a transporturilor rutiere internationale.

In raport cu parcul de vehicule performante, numarul de carnete CEMT este insuficient.
Transporturile rutiere internationale se desfasoara in baza autorizatiilor bilaterale de transport.
Numarul acestora pe relatiile cu pondere mare in ceea ce priveste schimburile comerciale sunt
insuficiente, ceea ce duce la costuri enorme pentru operatorii romani. Este de mentionat faptul ca
accesul soferilor romani pe piata comunitara este conditionat de obtinerea vizei. Toate acestea,
cumulate, conduc la costuri uriase pentru operatorii romani si implicit la decapitalizarea lor,
aceasta fiind una din cauzele pentru care preluarea acquis-ului comunitar din domeniu se poate
realiza numai in mod gradat (de exemplu, introducerea tahografului, a pragului financiar pentru
accesul la profesie).
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Transporturi feroviare
Reforma sistemului feroviar din Romania este in curs de finalizare. Ea a inceput in anul 1997
prin:

- separarea contabila si financiara a infrastructurii de partea de exploatare;

- introducerea taxei de acces la infrastructura feroviara pentru transportul de marfuri si cel de
calatori. Prin aceasta masura, stuctura bugetului pentru infrastructura a devenit: 25% de la
bugetul de stat si 75% din taxa de acces.

In anul 1998, s-a reorganizat Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane (SNCFR) prin
divizarea acesteia intr-o companie nationala, doua societati nationale si doua societati comerciale
avand ca obiecte de activitate:

- gestionarea infrastructurii feroviare si a patrimoniului auxiliar feroviar;

- transportul feroviar de marfuri;

- transportul feroviar de calatori;

- administrarea excedentului de active rezultat din divizarea SNCFR;

- asigurarea serviciilor financiar-contabile si juridice.

Toate aceste entitati rezultate din procesul de reorganizare, precum si filialele acestora, pot fi
supuse procesului de privatizare in conditiile legii.

In scopul eficientizarii transportului de calatori si pentru a degreva bugetul de stat, in anul 1999,
prin HG nr. 1046/1999 (MO nr. 639/28.12.1999) privind infiintarea unor societati comerciale
regionale de transport feroviar public de calatori prin reorganizarea Societatii Nationale de
Transport Feroviar de Calatori “CFR-Calatori”-SA, Societatea Nationala de Transport Feroviar
de Calatori a fost la randul ei reorganizata, prin divizarea in opt operatori, dupa cum urmeaza:

- Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori Bucuresti-SA;

- Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori Craiova-SA;

- Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori Timisoara-SA;

- Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori Cluj-SA;

- Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori Brasov-SA;

- Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori Iasi-SA;

- Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori Galati-SA;

- Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori Constanta-SA.

Conform datelor statistice, principalii operatori feroviari din Romania raman Societatea Nationala
de Transport Feroviar de Calatori “CFR-Calatori” si Societatea Nationala de Transport Feroviar
de Marfa “CFR-Marfa”. Pe langa operatorii enumerati, a fost licentiat si un transportator de
marfa privat, ceea ce dovedeste ca in transporturile feroviare accesul liber la piata a devenit un
fapt.

Dupa reorganizarea SNCFR, entitatile nou create au intreprins masuri pentru optimizarea
activitatii lor prin:

- inchiderea anumitor parcursuri nerentabile si a statiilor aferente;

- scoaterea din uz a echipamentelor care nu corespundeau standardelor;
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- dotarea cu echipamente modernizate.

In prezent, in Romania, operatorii de transport feroviar au la dispozitie o retea de 11.430 km, din
care: 2.298 km linii duble electrificate si 1.531 km linii simple electrificate, avand in retea 1.413
statii de cale ferata.

Dotarea operatorilor feroviari cuprinde aproximativ 140.793 vagoane de marfa, 6.657 vagoane de
calatori, 3.318 locomotive diesel si electrice. Au fost modernizate 26 de locomotive diesel si
electrice, 87 de vagoane pentru calatori si 710 vagoane de marfa.

Transporturi combinate
Tehnologia de transport combinat este prea putin dezvoltata in Romania. Cu toate ca exista 30 de
terminale de transport combinat, dintre care doua terminale RO-LA, nu exista posibilitati
financiare pentru dezvoltarea la parametri europeni a unor terminale de acest tip in marile centre
logistice de distributie din tara (Bucuresti, Constanta, Sibiu, etc.).

Ministerul Transporturilor a facut eforturi pentru promovarea si dezvoltarea unei linii de
transport cu ferry-boat-ul intre portul Constanta si porturile georgiene si respectiv turcesti. Ca o
masura de promovare si incurajare, autoritatile romane au acordat acestui tip de transport
facilitati, cum ar fi scutirea de taxe portuare, in ideea materializarii legaturii cu tarile din Caucaz si
Asia Centrala. Datorita parametrilor tehnici diferiti (lipsa terminalelor adecvate, diferenta de
ecartament, etc) si din motive comerciale, pana in acest moment experimentul s-a dovedit a fi un
esec.

In Romania exista premizele necesare dezvoltarii transportului combinat. Potentialul acestui tip
de transport il recomanda, in cazul in care un partener comunitar ar fi interesat sa se implice, ca
eligibil pentru finantare prin Promoting Actions for Combined Transport - PACT (Regulamentul
Consiliului 2196/98/CE din 01.10.1998).

Transporturi pe cai navigabile interioare
Pana in 1990, pe Dunare exista o intreprindere de stat, operator unic, care efectua activitatile de
transport fluvial, de operare portuara si de intretinere a infrastructurii. La inceputul deceniului,
intreprinderea s-a divizat in patru societati comerciale de transport fluvial, noua societati
comerciale de operare portuara si doua regii autonome de administrare si intretinere a
infrastructurii. In prezent, doi dintre operatorii de transport si toti cei noua operatori portuari s-
au privatizat. In ultimii ani au aparut si societati noi, cu capital integral privat. Serviciile portuare
sunt prestate de catre agenti economici, in mare majoritate firme cu capital privat.

Situatia economica in navigatia interioara este tragica datorita blocarii Dunarii ca urmare a crizei
din Kosovo; in perioada aprilie-decembrie 1999, agentii economici cu activitati in domeniul
navigatiei interioare au suferit pierderi de aproximativ 100 MEURO si au fost obligati sa
disponibilizeze 4.000 de persoane dintr-un total de 5.500 (numai in ce priveste personalul
navigant). Pana la blocarea Dunarii, 80% din veniturile transportatorilor fluviali se realizau ca
urmare a transporturilor derulate pe sectoarele ungar, german, si austriac.

A inceput implementarea unui sistem performant de urmarire a traficului (VTMS) pe canalele
Dunare-Marea Neagra si Poarta Alba-Midia (fonduri nerambursabile olandeze si contributie din
fonduri proprii ale Administratiei Canalelor Navigabile).

Transporturi maritime

De la intrarea in vigoare a Codului ISM (Legea nr. 85/1997, MO nr. 107/30.05.1997) privind
acceptarea de catre Romania a Codului international de management pentru exploatarea in
siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei
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- Codul ISM, adoptat de catre Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia A 741 (18) din
4 noiembrie 1993) si a metodologiei de aplicare a acestuia (HG nr. 510/1997, MO nr.
263/03.10.1997), a inceput procesul de eliminare de pe piata a navelor sub standard. Pana la ora
actuala, 8 companii de navigatie (33 nave) au fost certificate conform Codului ISM. In
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1997, certificarea companiilor si navelor romanesti se
face de catre Ministerul Transporturilor pe baza auditului efectuat de organisme de auditare.
Ministerul Transporturilor a autorizat Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd Register of
Shipping, Det Norske Veritas and Ferriby Marine pentru efectuarea auditului. Activitatea de
certificare a companiilor de navigatie continua.

Eliberarea certificatelor statutare se face direct de catre administratie.

In conformitate cu prevederile OG nr. 116/1998 privind instituirea regimului special maritim, in
cazul in care un armator doreste sa-si construiasca o nava noua, statul poate contribui cu
maximum 25% din pretul navei. Masura are valabilitate determinata in timp (pana in 2010) si a
fost luata in scopul intineririi flotei.

A demarat implementarea unui sistem performant de urmarire a traficului navelor in Portul
Constanta (VTMIS).

Ca urmare a observatiilor Comisiei, referitoare la domeniul sigurantei maritime, Ministerul
Transporturilor a solicitat si a primit sprijin pentru rezolvarea problemelor, materializat printr-un
proiect de infratire institutionala. Proiectul urmeaza sa demareze efectiv in al doilea semestru al
acestui an. Dupa ultima reuniune de examinare analitica a gradului de adoptare a acquis-ului
comunitar, autoritatile romane au transpus in legislatia nationala o serie de prevederi comunitare
referitoare la siguranta maritima (vezi capitolul armonizare legislativa).

Servicii in porturi
Administrarea si serviciile in porturi sunt reglementate prin OG nr. 22/1999 (MO nr.
42/29.01.1999) privind administrarea porturilor si serviciile in porturi.

Administratiile portuare au obligatia de a intretine, repara si asigura functionalitatea infrastructurii
portuare si de a asigura serviciile publice portuare. Aceste servicii sunt definite ca fiind serviciile
minim necesare pentru functionarea in siguranta a porturilor si sunt restrictiv enumerate de lege.
Asigurarea lor se realizeaza direct de administratia portului sau prin intermediul unor agenti
economici, prin concesionare, asociere, cesiune sau altele asemenea. Pentru serviciile prestate,
administratiile portuare percep tarife in lei sau valuta, aprobate de organele proprii de conducere
si avizate, dupa caz, de Oficiul Concurentei.

Serviciile publice portuare sunt prestate tuturor utilizatorilor care apeleaza la ele, pe o baza
permanenta, uniforma si continua, in conditii egale privind calitatea, timpul si pretul.

Pentru prestarea serviciilor se percep tarife, operatorii portuari fiind obligati sa comunice
administratiei portuare limitele maxime ale tarifelor. Administratiile portuare au obligatia sa
centralizeze si sa publice anual tarifele pentru toate serviciile prestate in porturi, normele de
operare si datele statistice privind traficul portuar.

Un progres important este introducerea, incepand cu data de 1 aprilie 2000, in porturile maritime
romanesti, a unui sistem unic de tarifare care elimina discriminarea intre romani si straini.
Sistemul contine prevederi stimulative pentru utilizarea intensiva a serviciilor portuare.

In ceea ce priveste serviciile in porturi, este in curs de desfasurare activitatea de comercializare a
acestora, care consta in externalizarea din cadrul administratiilor a acelor activitati susceptibile sa
functioneze in regim concurential: salubrizarea, remorcajul, dragajul, pilotajul, paza, etc.
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Transporturi aeriene

Principalul operator aerian in Romania este Compania Nationala de Transporturi aeriene romane
“TAROM S.A.”. In afara de TAROM, mai sunt licentiati in vederea efectuarii operatiunilor de
transport aerian alti noua operatori aerieni, dintre care sapte cu capital privat. Licentierea
operatorilor aerieni se face in baza Ordinului ministrului transporturilor nr. 578/1998 (MO nr.
257/06.04.1999) pentru aprobarea Reglementarii privind acordarea licentei de transport aerian,
elaborat in conformitate cu principiile Regulamentului nr. 2407/92/CE.

La data de 12 ianuarie 2000 a fost semnat un contract, intre Ministerul Transporturilor si un
consortiu international condus de banca ABN AMRO, privind serviciile de consultanta in
vederea privatizarii Companiei Nationale TAROM. Se estimeaza ca acest contract, finantat partial
de catre Banca Mondiala, se va desfasura pe o perioada de sase luni, incepand cu data de 1
februarie a.c. In aceasta perioada, consultantul urmeaza sa evalueze Compania TAROM, sa
elaboreze strategia de privatizare si sa privatizeze compania.

INFRASTRUCTURA

Romania este parte la acordurile si proiectele europene elaborate sub auspiciile Comisiei
Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite:

- Acordul european privind principalele artere rutiere internationale (AGR), 1975;

- Autostrada Trans-Europeana (TEM);

- Acordul european privind principalele linii internationale de cale ferata (AGC), 1985;

- Calea Ferata Trans-Europeana (TER);

- Acordul european privind marile linii de transport combinat international si instalatiile conexe
(AGTC), 1991;

- Protocol la AGTC privind folosirea cailor navigabile interioare in transportul combinat, 1997;

- Acordul european privind principalele cai navigabile interioare de importanta internationala
(AGN), 1996.

Toate proiectele vizand infrastructura urmaresc respectarea parametrilor din aceste acorduri.

Realizarea/modernizarea/reabilitarea infrastructurilor de transport are loc cu prioritate pe
coridoarele pan-europene multimodale de transport. Romania a semnat Memorandumurile de
Intelegere pentru dezvoltarea Coridoarelor IV si IX si a zonei pan-europene de transport a Marii
Negre. Romania va deveni parte si la Memorandumul de intelegere pentru dezvoltarea
Coridorului VII, a carui finalizare a fost impiedicata datorita situatiei de pe Dunare.

Raportul final TINA (1999) constituie un document de referinta pentru stabilirea prioritatilor
nationale in ceea ce priveste infrastructura tuturor modurilor de transport si punctele nodale.

In luna februarie a anului in curs, s-a ajuns la o intelegere in ceea ce priveste construirea unei
legaturi fixe peste Dunare intre Romania si Bulgaria. Noul pod mixt, rutier si feroviar, va fi
amplasat pe Coridorul IV si va lega orasele Calafat si Vidin.

Infrastructura rutiera

Sunt in curs de derulare etapele a II-a si a III-a (cu credite IFI si componenta de cofinantare de la
bugetul de stat) de reabilitare a drumurilor nationale.



188

S-au finalizat lucrarile de amenajare a punctelor de control si trecere a frontierei Varsand
(finantare CBC1) si Bechet.

In vederea realizarii de autostrazi, Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanta pentru aprobarea
programului prioritar de constructie a autostrazilor din Romania (OG nr. 16/1999, MO nr.
39/29.01.1999). Programul cuprinde sectiuni de autostrada amplasate pe coridoarele pan-
europene de transport IV si IX. Dintre acestea, sunt in curs lucrari de reabilitare la autostrada
Bucuresti-Pitesti si de constructie a autostrazii Bucuresti-Cernavoda.

Infrastructura feroviara

Este in derulare proiectul de reabilitare a cailor ferate romane (finantat prin credite IFI, finantare
PHARE si bugetul de stat), care consta in achizitionarea de bunuri si servicii, dupa cum urmeaza:

- masini de cale (grele si usoare);

- materiale de cale (sina si eclise, macazuri si materiale de sudura alumino-termica);

- sistem informatic integrat pentru cale ferata;

- modernizarea retelei de telecomunicatii feroviare;

- modernizarea instalatiei de centralizare in patru mari gari situate pe coridorul IV (Timisoara,
Arad, Brasov, Bucuresti);

- vehicul feroviar de masurat calea;

- sistem informatic pentru elaborarea mersului trenurilor;

- modernizarea materialului rulant: 100 de vagoane de calatori, 750 de vagoane de marfa, 24 de
locomotive electrice.

Licitatia pentru executia reabilitarii tronsonului Bucuresti-Ploiesti, parte a componentei feroviare
a Coridorului IV, este in curs de derulare.

Infrastructura de navigatie

In scopul cresterii sigurantei navigatiei, pentru a asigura adancimi de navigatie pentru navele
maritime pe sectorul maritim al Dunarii, Guvernul Romaniei a aprobat un credit de 15 milioane
USD pentru construirea unei dragi performante. Draga este construita de catre IHC Holland si va
fi gata in acest an, in perioada mai/iunie, cu inceperea operarii in iunie/iulie. Acest efort vine in
intampinarea dezvoltarii legaturilor de transport cu tarile din Caucaz si Asia Centrala.

Din punct de vedere al formei de proprietate asupra infrastructurii portuare, se disting doua
categorii de porturi:

a) Porturi publice, a caror infrastructura apartine domeniului public;

b) Porturi private, a caror infrastructura este proprietate privata.

Este in curs de derulare actiunea de inventariere a bunurilor apartinand domeniului public, in
vederea punerii la dispozitia utilizatorilor, de catre administratii, in mod liber si nediscriminatoriu,
a infrastructurilor portuare aflate in administrare, prin concesionare sau inchiriere, in conditiile
legii.
                                                
1 Proiectele mentionate sunt propuse de Ministerul Transporturilor in cadrul sectiunii coeziune economica.
Coordonatorul national al programelor de cooperare transfrontaliera este Agentia Nationala pentru Dezvoltare
Regionala, motiv pentru care obiectivele marcate se regasesc si in capitolul coeziune economica
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Aeroporturi

In prezent, este in curs de derulare etapa a II-a a programului de dezvoltare si modernizare a
Aeroportului International Bucuresti-Otopeni, care consta in:

- modernizarea terminalului de sosiri;

- dezvoltarea zonelor de parcare auto;

- amenajarea de drumuri de acces la parcare;

- platforma de intoarcere la pista nr.1;

- cale de degajare rapida la pista nr.1;

- modernizarea drumurilor tehnologice si de exploatare;

- lucrari privind protectia mediului.

De asemenea, incepand cu anul 1998, la Aeroportul International Timisoara se desfasoara lucrari
de reabilitare a sistemului de balizaj luminos.

REFORMA INSTITUTIONALA

Ministerul Transporturilor isi exercita o parte din atributiile care ii revin prin organisme tehnice
specializate aflate sub autoritatea sau in subordinea sa. Aceste entitati menite sa aplice legislatia in
transporturi au fost create in marea lor majoritate prin externalizare din cadrul Ministerului
Transporturilor, dupa cum urmeaza:

- Autoritatea Rutiera Romana (ARR),

- Autoritatea Feroviara Romana (AFER),

- Inspectoratul Navigatiei Civile (INC),

care au fost infiintate in octombrie 1998, in conformitate cu prevederile OG nr. 95/1998 privind
infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor, si

- Registrul Auto Roman (RAR) – care actioneaza in numele Ministerului Transporturilor in
domeniul vehiculelor cu motor, parte a capitolului “Libera circulatie a marfurilor”;

- Registrul Naval Roman (RNR) – care emite pentru navele romanesti certificate de clasificare
si, in numele Ministerului Transporturilor, in conformitate cu prevederile conventiilor
internationale, certificate statutare;

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) - care a depus in luna octombrie 1999 o
cerere oficiala pentru obtinerea statului de membru cu drepturi depline al JAA;

- Inspectoratul Aviatiei Civile (IAvC) – care se afla inca in cadrul Ministerului Transporturilor
(datorita competentelor sale specifice).

Activitatea organismelor de monitorizare, supraveghere si control din domeniul transporturilor s-
a consolidat. Reteaua din teritoriu a acestor institutii s-a organizat si s-a perfectionat, indeplinind
rolul de interfata intre minister si operatorii de transport sau societatea civila. Activitatea de
control a acestor institutii s-a imbunatatit prin completarea cadrului legislativ si prin dobandirea
de experienta.

Deoarece entitatile nou create trebuie sa-si intareasca structurile existente, Ministerul
Transporturilor doreste sa promoveze proiecte cu asistenta comunitara in cadrul actiunilor de
constructie institutionala.
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Determinat de situatia existenta si ca urmare a recomandarilor Comisiei, pentru intarirea
sigurantei rutiere, s-a promovat un proiect de twinning in acest domeniu pentru care, insa, nu s-a
putut asigura finantarea. Ministerul Transporturilor intentioneaza sa-l promoveze in continuare.
Beneficiarii acestui proiect vor fi Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutiera Romana si
Registrul Auto Roman.

Pentru conformarea deplina cu normele comunitare privind inspectiile tehnice ale
autovehiculelor, pentru racordarea organismelor romanesti la bazele de date relevante (de
exemplu aplicarea Acordului EUCARIS) precum si pentru imbunatatirea protectiei mediului,
Ministerul Transporturilor considera necesara acordarea de asistenta pentru
achizitionarea/modernizarea dotarilor tehnice necesare activitatilor de inspectie tehnica a
vehiculelor.

In sectorul feroviar, reforma a continuat conform celor mentionate la capitolul “Servicii de
transport”.

Totusi, Autoritatea Feroviara Romana (AFER), care, printre altele, are atributii privind siguranta
transportului feroviar, precum si de licentiere si certificare a operatorilor, produselor si
echipamentelor feroviare, dispune de un poligon de incercari feroviare pentru care este necesara
achizitionarea de echipamente in vederea modernizarii. In acest sens, se are in vedere derularea
unui proiect de asistenta tehnica cu fonduri PHARE pentru modernizarea acestui poligon, ceea
ce va conduce la intarirea capacitatii de implementare a acquis-ului comunitar de catre AFER si la
cresterea sigurantei transportului feroviar.

In domeniul transporturilor, majoritatea regiilor autonome au fost reorganizate in companii
nationale, societati nationale sau societati comerciale. Si-au pastrat statutul de regie autonoma
doar entitatile al caror statut nu poate fi modificat din motive obiective, cum ar fi Administratia
Fluviala a Dunarii de Jos, care a fost creata printr-un document de drept international (Conventia
de la Belgrad, 1948), sau Regia Autonoma Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian,
care indeplineste atributii pe care si le-a asumat statul roman prin documente de drept
international.

A fost aprobata de catre Comisia Europeana finantarea unui proiect de twinning pentru siguranta
maritima. Proiectul va dura 18 luni, iar beneficiarii proiectului sunt Ministerul Transporturilor,
Inspectoratul Navigatiei Civile si Registrul Naval Roman.

Prin OG nr. 15/1999 (MO nr. 36/29.01.1999) a fost infiintata Academia Romana de Aviatie,
institutie publica care realizeaza pregatirea specifica si periodica, perfectionarea profesionala si
specializarea personalului aeronautic.

Pentru elaborarea legislatiei secundare, in vederea transpunerii acquis-ului comunitar si intaririi
capacitatii administrative a Ministerului Transporturilor, in general, si a directiilor implicate in
transpunerea acquis-ului in particular, se intentioneaza solicitarea de asistenta tehnica din partea
Comisiei Europene.

Pe langa atributiile sale specifice, Ministerul Transporturilor mai asigura si:

- coordonarea programului de restructurare a intreprinderilor si de reconversie profesionala
(RICOP);

- administrarea programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a programului de
dezvoltare institutionala a sectorului privat (PIBL);

- monitorizarea realizarii obiectivelor programului de reforma, pentru asigurarea indeplinirii
angajamentelor asumate de statul roman, in baza carora s-au acordat imprumuturile de
ajustare structurala.
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Obiectivele programelor se regasesc in sectiunile aferente fiecarui beneficiar: restructurarea si
privatizarea bancilor, restructurarea si privatizarea intreprinderilor mari de stat, sectorul
utilitatilor, implicatiile sociale aferente restructutarii intreprinderilor, etc.

ARMONIZAREA LEGISLATIVA

Transporturi interioare

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 226/29.04.1999 privind aprobarea Regulamentului
pentru desemnarea si calificarea profesionala a consilierilor de siguranta pentru transportul
rutier, feroviar sau pe cai navigabile interioare, al marfurilor periculoase, prin care se transpun
prevederile Directivei 96/35/CEE din 3 iunie 1996 privind desemnarea si calificarea
profesionala a consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar si pe caile
navigabile interioare al marfurilor periculoase;

- OG nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii serviciilor publice in transporturile rutiere si pe
caile navigabile interioare, care preia prevederile Regulamentului Consiliului 1191/69 privind
actiunea Statelor Membre referitoare la obligatiile inerente conceptului de serviciu public in
transporturile pe calea ferata, rutiera si pe cai navigabile interioare;

- Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat preia dispozitiile Regulamentului Consiliului
1107/70 privind acordarea ajutoarelor de stat;

- Legea nr. 21/1996 privind concurenta raspunde prevederilor Regulamentului Consiliului
11/60 privind abolirea discriminarilor intre tarifele si conditiile de transport, pentru aplicarea
art. 79(3) al Tratatului CE, asa cum a fost amendat prin Regulamentul 3626/84.

Transporturi rutiere
Romania este parte la urmatoarele acorduri relevante incheiate sub egida Comisiei Economice
pentru Europa din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite:

- Acordul privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale
vehiculelor cu roti si recunoasterea reciproca a acestor inspectii (ITP), 1997;

- Acordul European privind transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR),
1957, si Protocolul la acesta, 1993;

- Acordul privind transportul international al marfurilor perisabile si echipamentul special
folosit pentru acest transport (ATP), 1970.

In urma incheierii negocierilor, Romania este pregatita sa semneze si sa ratifice Acordul
INTERBUS. Totodata, in luna martie a acestui an s-a convenit la nivel de experti textul
Acordului intre Romania si Comunitatea Europeana privind tranzitul rutier de marfuri si
promovarea transportului combinat.

In domeniul transporturilor rutiere au intrat in vigoare urmatoarele acte normative:

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 150/17.03.1999 privind obtinerea certificatelor de
pregatire profesionala de catre conducatorii autovehiculelor de transport marfuri, a caror
masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, precum si de catre conducatorii
autovehiculelor de transport rutier de persoane, prin care se pun in aplicare prevederile
Directivei 76/914/CEE din 16 decembrie 1976 privind nivelul minim de pregatire al
anumitor conducatori de vehicule pentru transportul rutier;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/21.12.1999 privind desemnarea si atestarea
profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier, prin
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care se pun in aplicare prevederi ale Directivei 96/26/CE si ale Directivei 98/76/CE privind
accesul la profesia de transportator rutier de marfuri si calatori si recunoasterea reciproca a
diplomelor si a certificatelor;

- OG nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase, prin care se preiau
dispozitiile Directivei 94/55/CE: amendamentele la anexele A si B ale Directivei 94/55/CE,
asa cum sunt stipulate in Directiva Comisiei 96/86/CE care adapteaza la progresul tehnic
Directiva 94/55/CE privind armonizarea legislatiilor Statelor Membre cu privire la
transportul rutier al marfurilor periculoase; legislatia secundara de aplicare a OG nr. 48/1999
este in faza finala de elaborare.

Problemele a caror rezolvare nu se intrevede pe termen scurt sunt urmatoarele:

- aplicarea prevederilor privind greutatile maxime admisibile ale vehiculelor grele din Directiva
96/53/CE din 25.07.96 privind dimensiunile maxime admise in traficul national si
international si greutatile maxime admise in traficul international pentru anumite vehicule
rutiere care circula pe teritoriul Comunitatii;

Aceasta problema va fi rezolvata partial, in ceea ce priveste transportatorii Uniunii Europene, la
intrarea in vigoare a Acordului intre Romania si Comunitatea Europeana privind tranzitul rutier
de marfuri si promovarea transportului combinat. Prevederile directivei privind greutatile vor fi
preluate in mod gradual, pe masura ce se vor finaliza etapele de reabilitare a infrastructurii rutiere
romanesti. Avand in vedere ca evolutia lucrarilor de reabilitare este strict conditionata de
finantare, este posibil ca la aderare sa se solicite perioada de tranzitie pentru aplicarea in totalitate
a acestei directive.

- aplicarea prevederilor privind pragul financiar pentru accesul la ocupatia de transportator
rutier din Directiva 96/26/CE din 29.04.96 privind accesul la ocupatia de transportator rutier
de marfuri si calatori, asa cum este amendata prin Directiva 98/76/CE din 01.10.98;

Prevederile referitoare la capacitatea financiara, mai exact pragul financiar, vor fi preluate gradual,
in prezent Ministerul Transporturilor pregatind un document privind aplicarea prevederilor
acestei directive. Consideram ca armonizarea completa poate fi facuta pana la aderare.

- aplicarea prevederilor de armonizare fiscala din Directiva 93/89/CEE din 25.10.1993 privind
aplicarea, de catre Statele Membre a taxelor pentru anumite vehicule folosite la transportul
rutier al marfurilor, a taxelor de trecere si a taxelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri;

- aplicarea prevederilor legislatiei sociale din Regulamentul Consiliului 3820/85/CEE din
20.12.1985 privind armonizarea unei anumite legislatii sociale referitoare la transportul rutier
cu referintele sale conexe. Prevederile acestei directive nu pot fi aplicate atata timp cat nu
toate vehiculele cu care se deruleaza transporturi de marfuri si calatori in trafic national sunt
echipate cu tahografe. Mai mult decat atat, pentru anumite parcuri de autovehicule nu se
justifica din punct de vedere economic montarea acestor dispozitive, mai ales aplicarea
retroactiva a prevederilor directivei. Chiar si echiparea vehiculelor performante care
efectueaza transporturi internationale va reprezenta un efort considerabil in conditiile in care
se impune ca tahograful sa fie unul cu inregistrare digitala.

Ministerul Transporturilor analizeaza implicatiile de natura legislativa, sociala, economica ale
preluarii si aplicarii prevederilor comunitare, lucrand la elaborarea de studii si calendare pentru
armonizare.

Transporturi feroviare
Guvernul Romaniei este parte la COTIF (inclusiv amendamentele de la Vilnius 1999).
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Incepand cu data de 7 martie 2000, sistemul feroviar din Romania, reprezentat de CFR-SA, a
dobandit statutul de observator in cadrul Comunitatilor Cailor Ferate Europene. Noua legislatie
in domeniul transporturilor feroviare este reprezentata de:

- OG nr. 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, prin care se preiau
prevederile Directivei 96/49/CE. Legislatia secundara de implementare a acestei ordonante
este in faza finala de aprobare;

- Directiva 91/440/CEE privind dezvoltarea cailor ferate comunitare si Directiva 95/18/CE
privind licentierea intreprinderilor feroviare sunt preluate in totalitate in legislatia romana prin
actele normative care au insotit reforma sistemului feroviar in Romania;

- Directiva 95/19/CE privind alocarea capacitatilor de infrastructura si tarifarea cheltuielilor de
infrastructura este preluata in legislatia romana in cvasi-totalitatea sa;

- in ceea ce priveste transpunerea prevederilor Regulamentelor Consiliului referitoare la
operatiunile de contabilitate ale intreprinderilor de cale ferata, aceasta va fi facuta in cadrul
general al actelor normative privind contabilitatea, acest domeniu fiind in competenta
Ministerului Finantelor.

In vederea preluarii prevederilor Directivei 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului
feroviar de mare viteza trans-european si avand in vedere intentia Comisiei Europene de a adopta
o Directiva privind interoperabilitatea sistemelor feroviare conventionale, Ministerul
Transporturilor va solicita evaluarea AFER in scopul acreditarii acestuia ca “organism notificat”,
in masura in care AFER va satisface criteriile stabilite in directiva. Organismul tehnic de
specialitate (AFER) are in competenta evaluarea conformitatii si certificarea calitatii in domeniul
transportului feroviar.

Transporturi combinate
Incepand cu 1 ianuarie 2000, a intrat in vigoare OG nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli
pentru transportul combinat de marfuri, prin care s-au preluat prevederile Directivei
92/106/CEE referitoare la stabilirea regulilor comune pentru anumite transporturi combinate de
marfuri intre Statele Membre.

Transporturi pe cai navigabile interioare
Legislatia romana a preluat in cea mai mare parte acquis-ul comunitar din domeniu.

Navelor si echipajelor renane li se permite accesul liber pe Dunare si in porturile dunarene, in
vreme ce navelor romanesti, chiar daca acestea corespund standardelor CCNR, si echipajelor
romanesti cu calificare cel putin egala cu a celor renane, nu li se permite accesul pe Rin. Romania
si-a facut cunoscuta oficial in anul 1998 dorinta de a incepe negocieri vizand identificarea unei
solutii de a deveni membra a CCNR. Raspunsul CCNR a fost ca astfel de negocieri nu sunt
oportune si ca vom fi informati in momentul in care aceasta opinie se va schimba.

Avand in vedere aceasta situatie, acquis-ul comunitar de inspiratie renana din acest domeniu va
putea fi preluat de catre Romania doar la data aderarii.

Ministerul Transporturilor a elaborat Regulamentul de transport al marfurilor periculoase pe caile
navigabile interioare , aflat in curs de aprobare.

In ceea ce priveste cerintele de calificare profesionala pentru navigatori, legislatia romana este mai
cuprinzatoare decat cea comunitara.

Referitor la cerintele tehnice pentru navele de navigatie interioara, in prezent sunt in vigoare
reguli ale Comisiei Economice pentru Europa a ONU, iar preluarea prevederilor comunitare in
materie se va putea face pe termen mediu.
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Transporturi maritime

Legislatia romana este in mare masura armonizata cu acquis-ul comunitar prin urmatoarele acte
normative:

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 581/1999 (privind cerintele minime pentru navele
maritime care transporta marfuri periculoase sau poluante, MO nr. 614/1999), prin care s-au
preluat prevederile Directivei Comisiei 93/75/CE, asa cum a fost amendata prin Directivele
Comisiei 96/39/CE si 97/34/CE cu privire la cerintele minime pentru navele cu destinatie in
porturile comunitare sau care parasesc aceste porturi si care transporta marfuri periculoase
sau poluante;

- OG nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor,
prevenirea poluarii si asigurarea conditiilor de munca si viata la bordul navelor maritime care
utilizeaza porturile romanesti sau care navigheaza in apele nationale (MO nr. 41/2000), prin
care s-au preluat prevederile Directivei 95/21/CE referitoare la aplicarea normelor
internationale privind siguranta maritima, prevenirea poluarii si conditiile de viata si de lucru
la bordul navelor care fac escala in porturile comunitatii sau in apele aflate sub jurisdictia
Statelor Membre, asa cum este amendata de Directiva 98/42/CE, precum si prevederile
Directivei Comisiei 96/40/CE care instituie un model comun de ecuson de identitate pentru
inspectorii angajati in activitatea de Port State Control. Legislatia secundara de aplicare a
ordonantei este in faza finala de elaborare;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 305/1999 pentru aprobarea normelor tehnice privind
siguranta navelor de pasageri-Cod MT.RNR-NP-99 (MO nr. 337/1999), prin care s-au
preluat prevederile Directivei 98/18/CE cu privire la regulile de siguranta si standardele
pentru navele de pasageri;

- OG nr. 58/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind facilitarea traficului maritim
international (FAL) (MO nr. 413/1999) si HG pentru aprobarea normelor metodologice de
punere in aplicare a acesteia, prin care se preiau prevederile Directivei 98/41/CE privind
inregistrarea persoanelor care navigheaza la bordul navelor de pasageri.

Prin OG nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale si acceptarea unor amendamente la
Conventia Internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (MO nr. 412/1999),
Romania a aderat la unele protocoale si a acceptat unele amendamente la Conventia SOLAS
1974, la Conventia LOAD LINES 1976 si la Conventia MARPOL 73/78, dupa cum urmeaza:

- Protocolul din 1988 la Conventia Internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe
mare (SOLAS 1974);

- Amendamentele la anexa la Conventia Internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii
omenesti pe mare (SOLAS 1974), adoptate prin Rezolutia nr. 1 din 1994;

- Amendamentele la anexa la Conventia Internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii
omenesti pe mare (SOLAS 1974), adoptate prin Rezolutia nr. 1 din 1997;

- Protocolul din 1988 la Conventia Internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare (LL
1966);

- Amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 la Conventia Internationala din 1973 pentru
prevenirea poluarii de catre nave (MARPOL 73/78) adoptata in 1990;

Aceasta Ordonanta preia principiile Regulamentului Comisiei 2158/93 si va avea ca finalitate
transpunerea in legislatia nationala, pe termen mediu, a Regulamentului Consiliului 613/91
privind transferul navelor dintr-un registru in altul.
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In acelasi timp, Romania a aderat la:

- Conventia privind facilitarea traficului maritim international (FAL) din 1965, completata prin
amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991,1993 si 1994, prin OG nr. 58/1999;

- Conventia Internationala privind pregatirea, raspunsul si cooperarea in caz de poluare cu
hidrocarburi (OPRC) 1990, prin OG nr. 14/2000 (MO nr. 37/2000);

- Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind raspunderea civila
pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, prin OG nr. 15/2000 (MO nr.
35/2000); si a ratificat

- Conventia ILO 147 din 1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale,
precum si Protocolul din 1996 la aceasta Conventie, prin OG nr. 56/1999 (MO nr.
408/1999).

Prin OG nr. 16/2000 s-au ratificat urmatoarele conventii ILO:

- Conventia nr. 92/1949 privind cazarea echipajelor;

- Conventia nr. 133/1970 privind cazarea echipajelor;

- Conventia nr. 68/1946 privind alimentatia echipajului si servirea mesei la bordul navelor;

- Conventia nr. 22/1926 privind contractul de angajare al navigatorilor;

- Conventia nr. 180/1996 privind durata muncii navigatorilor si echipajul navelor;

- Conventia nr 166/1987 privind repatrierea navigatorilor.

Prin OG nr. 8/1999 (MO nr. 40/1999), s-a ratificat Acordul dintre statele participante la
Cooperarea Economica a Marii Negre (CEMN) de colaborare in interventia si raspunsul de
urgenta la dezastre naturale si provocate de om.

Prin OG nr. 115/1998 (MO nr. 325/1998), Romania a aderat la Conventia internationala din
1979 privind cautarea si salvarea pe mare (SAR).

Principiile cuprinse in legislatia nationala sectoriala sau orizontala in vigoare sunt:

- transportul maritim se desfasoara dupa principiul de piata libera;

- liberul acces la piata, cu exceptia cabotajului. Permiterea cabotajului nu va constitui o
problema in momentul aderarii;

- tratament nediscriminatoriu al utilizatorilor de infrastructura si servicii maritime in porturi.

Transporturi aeriene

Romania va fi una dintre partile contractante la Acordul multilateral privind infiintarea unei zone
europene comune de aviatie (ECAA), alaturi de Comunitatea Europeana, cele 10 tari asociate,
Norvegia si Islanda. Clauzele tranzitorii in ceea ce priveste aplicarea acquis-ului comunitar
relevant sunt stipulate intr-un Protocol ce este parte integranta a acordului.

Prin OG nr. 51/1999 privind investigatia tehnica a accidentelor si incidentelor din aviatia civila
(MO nr.420/1999), a fost preluata Directiva 94/56/CE privind investigarea accidentelor si
incidentelor in aviatia civila.

In cadrul procesului de implementare a Reglementarilor emise de JAA, a fost aprobata, prin
Ordine ale ministrului transporturilor, aplicarea urmatoarelor reglementari: JAR 145, JAR 21, JAR
OPS 1 si JAR FCL 1, 2 si 3.
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Romania a semnat la data de 18 noiembrie 1999 Conventia pentru unificarea anumitor reguli
referitoare la transportul aerian international, incheiata la Montreal la 28 mai 1999. Conventia se
afla in prezent in procedura de ratificare.

Prioritati pe termen scurt

Obiectivele prioritare pe termen scurt in domeniul transporturilor sunt:

a) reabilitarea serviciilor de transport, imbunatatirea calitatii acestora, alinierea la conditiile
europene de transport, in vederea integrarii in sistemul de transport european prin:

- continuarea proiectului de reabilitare a cailor ferate romane;

- continuarea comercializarii porturilor romanesti;

- implementarea efectiva a sistemului VTMIS in Portul Constanta;

- implementarea efectiva a sistemului de urmarire a traficului VTMS pe canalele Dunare-Marea
Neagra si Poarta Alba-Midia;

- modernizarea serviciilor de trafic aerian (centre de control aerian in Arad, Bucuresti si
Constanta, instalarea echipamentelor meteo automate si semiautomate de aerodrom,
instalarea sistemelor de aterizare automata, continuarea procesului de implementare a
programului de utilizare flexibila a spatiului aerian/FUA);

- finalizarea lucrarilor la sistemul de balizaj luminos si a celor de reparatii capitale la pista de
decolare/aterizare (suprafatare) la Aeroportul International Timisoara.

b) reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurilor, echipamentelor si mijloacelor de
transport:

- finalizarea etapei a II-a de reabilitare a drumurilor nationale;

- continuarea etapei a III-a de reabilitare a drumurilor nationale;

- continuarea constructiei autostrazii Bucuresti-Cernavoda (Coridorul IV);

- demararea lucrarilor pentru realizarea drumului expres Bucuresti-Giurgiu (Coridorul IX);

- demararea reabilitarii DN 6, sectorul Timisoara-Cenad (Coridorul IV);

- finalizarea amenajarii punctului de trecere a frontierei Petea;

- finalizarea lucrarilor de reabilitare a autostrazii Bucuresti-Pitesti (Coridorul IV);

- continuarea constructiei de pasaje denivelate, de poduri si de ridicare a capacitatii portante a
podurilor existente;

- continuarea lucrarilor la sectiunea rutiera Vestem-Miercurea Sibiului, situata de DN 7
(Coridorul IV);

- continuarea lucrarilor la sectiunea rutiera Ramnicu Sarat-Marasesti, situata pe DN 2
(Coridorul IX);

- continuarea lucrarilor de modernizare a infrastructurii feroviare de pe coridorul IV Curtici-
Constanta cu demararea lucrarilor pe sectiunea Bucuresti-Ploiesti-Brasov;

- demararea reabilitarii si modernizarii sectorului feroviar Bucuresti-Constanta (Coridorul IV);

- finalizarea lucrarilor de reabilitare a suprastructurii feroviare la podul Giurgiu-Ruse;

- demararea actiunii de concesionare a infrastructurii portuare apartinand domeniului public;
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- demararea constructiei terminalului pentru procesarea soia in portul Constanta pe molul
adiacent molului I;

- demararea constructiei terminalului de containere pe molul II Sud;

- finalizarea lucrarilor de reparare a digului de larg in Portul Constanta si a lucrarilor la digurile
de nord si sud;

- demararea lucrarilor de constructie a terminalului LPG in portul Constanta;

- demararea proiectului de ecologizare a Dunarii, in cadrul caruia se va achizitiona o nava de
depoluare;

- finalizarea etapei a II-a de modernizare a Aeroportului International Bucuresti-Otopeni;

- finalizarea lucrarilor la terminalul cargo din Aeroportul Arad.

c) armonizarea legislativa (conform anexei privind armonizarea legislativa);

d) dezvoltarea institutionala:

- finalizarea procesului de privatizare a Companiei Nationale TAROM (obiectiv in cadrul
programului de dezvoltare institutionala a sectorului privat – imprumut PIBL/BIRD);

- demararea proiectului de asistenta tehnica acordata Ministerului Transporturilor;

- acreditarea, de catre organismele relevante, a institutiilor de formare profesionala (scolarizare
si perfectionare) a personalului din domeniul transporturilor;

- punerea in practica a unor programe de instruire, atat la nivel managerial cat si la nivel de
executie, in vederea dobandirii capacitatii de aplicare a acquis-ului comunitar in domeniul
transporturilor;

- evaluarea capacitatii institutionale a organismelor tehnice specializate existente;

- demararea proiectului de asistenta tehnica privind activitatea de inspectie tehnica a
autovehiculelor;

- demararea proiectului de asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii administrative a AFER;

- demararea proiectului de twinning in domeniul sigurantei maritime.

Prioritati pe termen mediu

Obiectivele prioritare pe termen mediu in domeniul transporturilor sunt:

a) reabilitarea serviciilor de transport, imbunatatirea calitatii acestora, alinierea la conditiile
europene de transport, in vederea integrarii in sistemul de transport european prin:

- finalizarea proiectului de reabilitare a cailor ferate romane;

- asistenta pentru restructurarea si modernizarea cailor ferate romane;

- finalizarea comercializarii porturilor romanesti;

- inceperea implementarii sistemului VTMS la capitaniile Galati, Tulcea si Drobeta-Turnu
Severin;

- achizitionarea de aeronave mediu-curier.

b) reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurilor, echipamentelor si mijloacelor de
transport:
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- finalizarea etapei a III-a de reabilitare a drumurilor nationale;

- demararea etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale;

- demararea lucrarilor la variantele de ocolire a marilor orase pe Coridorul IV;

- finalizarea constructiei autostrazii Bucuresti-Cernavoda (Coridorul IV);

- demararea constructiei autostrazii Cernavoda-Constanta (Coridorul IV);

- demararea lucrarilor pe sectiunea de autostrada Deva-Nadlac (Coridorul IV);

- finalizarea sectiunii rutiere Vestem-Miercurea Sibiului (Coridorul IV);

- finalizarea sectiunii rutiere Ramnicu Sarat-Marasesti (Coridorul IX);

- finalizarea lucrarilor pentru realizarea drumului expres Bucuresti-Giurgiu (Coridorul IX);

- finalizarea reabilitarii DN 6 sectorul Timisoara-Cenad;

- continuarea constructiei de pasaje denivelate, de poduri si de ridicare a capacitatii portante a
podurilor existente;

- modernizarea parcului de locomotive diesel-electrice;

- demararea lucrarilor de modernizare a componentei feroviare a Coridorului IX;

- continuarea lucrarilor de modernizare a infrastructurii feroviare de pe coridorul IV Curtici-
Constanta cu finalizarea lucrarilor pe sectiunea Bucuresti-Ploiesti-Brasov;

- continuarea reabilitarii si modernizarii sectorului feroviar Bucuresti-Constanta (Coridorul IV);

- continuarea actiunii de concesionare a infrastructurii portuare apartinand domeniului public;

- finalizarea constructiei terminalului pentru procesarea soia in portul Constanta pe molul
adiacent molului I;

- finalizarea constructiei terminalului de containere pe molul II Sud;

- demararea lucrarilor pentru completarea digului de nord cu 1 km in Portul Constanta;

- finalizarea etapei I de constructie a terminalului LPG;

- finalizarea proiectului de ecologizare a Dunarii, in cadrul caruia se va achizitiona o nava de
depoluare;

- demararea lucrarilor pentru imbunatatirea navigabilitatii Dunarii pe sectorul Calarasi-Sulina
(consolidari si aparari de maluri, implementarea sistemului de semnalizare si masuratori topo-
hidrografice si demararea lucrarilor de protejare si consolidare a malurilor Canalelor Dunare-
Marea Neagra si Poarta Alba- Midia).

Ministerul Transporturilor a solicitat finantare in cadrul Programului PHARE 2000 (componenta
coeziune economica) pentru reabilitarea urmatoarelor infrastructuri rutiere:

- conectarea orasului Vaslui cu Coridorul IX prin DN 24 Crasna-Vaslui;

- DN 2B sectorul Galati-Giurgiulesti;

- fluidizarea traficului de frontiera pe DN 24 in zona municipiului Tecuci;

- imbunatatirea traficului pe E 80 intre Galati si Slobozia;

- realizarea ocolirii municipiului Cluj-Napoca.
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c) armonizarea legislativa (conform anexei privind armonizarea legislativa);

d) dezvoltarea institutionala:

- continuarea proiectului de asistenta tehnica acordata Ministerului Transporturilor;

- continuarea actiunii de acreditare, de catre organismele relevante, a institutiilor de formare
profesionala (scolarizare si perfectionare) a personalului din domeniul transporturilor;

- continuarea programelor de instruire, atat la nivel managerial cat si la nivel de executie, in
vederea dobandirii capacitatii de aplicare a acquis-ului comunitar in domeniul transporturilor;

- reorganizarea, acolo unde este cazul, a organismelor tehnice specializate existente;

- continuarea proiectului de twinning in domeniul sigurantei rutiere, in masura in care
finantarea va fi aprobata;

- finalizarea proiectului de asistenta tehnica privind activitatea de inspectie tehnica a
autovehiculelor;

- continuarea proiectului de asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii administrative a AFER;

- finalizarea proiectului de twinning in domeniul sigurantei maritime.

3.4.6. Întreprinderile mici şi mijlocii

Situaţia actuală

Legea privind stimularea intreprinzatorilor privati si pentru infiintarea si dezvoltarea IMM (Legea
nr. 133/1999, publicata in MO nr. 349/23.07.1999), adoptata in iulie 1999, reprezinta legea cadru
pentru sectorul IMM si include noi masuri, in concordanta cu reglementarile UE, urmarind sa
simplifice cadrul legislativ si administrativ, pentru a facilita accesul IMM la surse de finantare,
avand de asemenea in vedere si pregatirea Romaniei pentru primirea de fonduri din "Fondurile
Structurale" ale UE.

In vederea simplificarii formalitatilor administrative necesare infiintarii de IMM, legea introduce o
procedura unica de inregistrare, prin completarea unui singur formular de inregistrare.

Legea nr. 133/1999 include de asemenea stimulente si masuri pentru sprijinirea, crearea si
dezvoltarea IMM, structurate in urmatoarele capitole:

- crearea unui mediu favorabil pentru infiintarea si dezvoltarea de IMM;

- accesul la servicii publice si la active apartinand intreprinderilor cu capital de stat sau regiilor
autonome;

- acces prioritar la achizitii publice de bunuri si servicii;

- servicii de informare, asistenta, consultanta, cercetare si inovatie tehnologica pentru IMM;

- pregatire profesionala;

- dezvoltarea de programe pentru IMM;

- stimulente financiare, fiscale si bancare pentru IMM private;

- coordonarea politicilor si programelor de dezvoltare pentru IMM.

In conformitate cu aceasta lege si cu HG nr. 975/23.12.1998 privind infiintarea Agentiei
Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (ANIMM), acestui organism ii revine sarcina de a
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elabora, coordona, implementa si monitoriza programe pentru IMM. ANIMM are, de asemenea,
responsabilitatea de a elabora studii privind cadrul legislativ, institutional si economic in domeniul
IMM, de a face propuneri pentru programe prioritare pentru IMM in vederea finantarii de la
bugetul de stat, de a pregati rapoarte anuale asupra eficientei politicii IMM, de a coopera cu alte
institutii de sprijin pentru IMM si cu institutii internationale, de a asigura coordonarea asistentei
tehnice si financiare acordata Romaniei pentru sprijinirea dezvoltarii IMM, de a sprijini crearea
unei retele nationale de consultanta si centre de informare in domeniul managementului si de a
sesiza neregulile minore si de a aplica sanctiunile stabilite de Legea nr. 133/1999.

In cursul anului 1999, cadrul legislativ specific pentru IMM a fost completat prin emiterea
urmatoarelor reglementari:

- OG nr. 23/1999 privind infiintarea de fonduri de garantare la nivel national, in concordanta
cu Legea Dezvoltarii Regionale nr. 151/1998 si stabilirea unui Fond National de Co-
garantare;

- Hotararile de Guvern nr. 967/1998 si 821/1999 privind aprobarea contributiei financiare a
Romaniei la participarea celui de-al Treilea Program Multianual pentru IMM, pentru anii
1999-2000. In conformitate cu aceste hotarari de guvern si cu Decizia Consiliului Europei din
9 decembrie 1996 asupra celui de al Treilea Program Multianual pentru IMM al UE, incepand
din 1 ianuarie 1999 Romania participa la acest Program.

In conformitate cu Hotararea Parlamentului nr. 33/noiembrie 1999, a fost infiintat Grupul de
Lucru Parlamentar pentru IMM. Acest grup este format din 15 reprezentanti din diferite partide
si are urmatoarele obiective:

- stabilirea de legaturi cu Parlamentul Europei si cu membrii tuturor partidelor din Parlamentul
European interesati de problemele IMM;

- facilitarea infiintarii unei Retele Europene pentru aceste tipuri de Grupuri de Lucru pentru
cooperarea in vederea sprijinirii din punct de vedere legal a IMM;

- monitorizarea aplicarii Legii nr. 133/1999.

In cursul anului 1999, ANIMM a indeplinit urmatoarele programe in scopul sprijinirii sectorului
IMM:

- "Programul de sprijin pentru IMM in domeniul marketingului si stimularii exporturilor".
Acest program a fost foarte apreciat de catre intreprinzatori (datorita numarului mare de
cereri prezentate). Programul s-a desfasurat prin Camera de Comert si Industrie si prin
ANIMM. La sfarsitul anului 1999, 625 IMM au beneficiat de acest program;

- "Programul pentru stimularea infiintarii de IMM si sprijinirea noilor intreprinderi". Acest
program a fost principalul obiectiv al dezvoltarii spritului antreprenorial local, printr-un
parteneriat intre autoritatile locale, intreprinzatori, uniuni comerciale, organizatii
neguvernamentale, agentii de dezvoltare regionale, etc. Programul se refera la sprijinirea atat a
IMM in faza de inceput cat si in faza de dezvoltare si a avut de asemenea un impact deosebit
asupra dezvoltarii institutiilor care sprijina IMM;

- Programul de credite cu dobanda bonificata, in conformitate cu HG nr. 805/1994, a fost
continuat si in anul 1999, fiind foarte apreciat de  catre intreprinzatori. Numarul de noi locuri
de munca create este de 6.500 in intreaga tara si acopera in special regiunile slab dezvoltate.
Un impact deosebit al acestui program il reprezinta dezvoltarea sectorului productiv in
domeniul prelucrarii lemnului, moraritului si panificatiei, productiei de produse textile si
tricotaje.

Toate aceste programe sunt in concordanta cu prevederile Legii Ajutorului de Stat nr. 143/1999.
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Cadrul legislativ si economic larg in care functioneaza intreprinderile mici si mijlocii le creeaza
acestora unele dificultati. Instabilitatea acestuia genereaza probleme IMM prin efectele asupra
planificarii financiare a intreprinderilor.

Priorităţi pe termen scurt

- simplificarea si cresterea eficientei cadrului administrativ prin:

- crearea unui mecanism cadru pentru simplificarea procedurilor administrative pentru
IMM;

- cresterea coerentei politicilor in domeniul IMM si a capacitatii de coordonare a programelor
pentru sprijinirea IMM prin:

- elaborarea unei strategii de sprijinire pentru crearea  si dezvoltarea sectorului IMM

- elaborarea unui Plan de Actiune pentru sprijinirea IMM

- elaborarea de programe pentru sprijinirea IMM, in stransa legatura cu alte institutii
precum Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala si Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale;

- imbunatatirea accesului IMM la surse de finantare prin:

- acordarea de credite si imprumuturi nerambursabile pentru IMM din diverse surse:
Phare 2000 - "Dezvoltarea Regionala a IMM", Phare 1999 - RICOP (componenta
privind programul de acordare de imprumuturi nerambursabile pentru IMM), facilitatea
orizontala BERD/Phare, Programul Phare RO 9809 - Fondul MARR, Phare RO 9711

- crearea de fonduri de garantare finantate de la bugetul statului;

- dezvoltarea serviciilor pentru sprijinirea afacerilor prin:

- furnizarea de servicii pentru IMM (pregatire profesionala, consiliere si cooperare, acces
la informatii)

- dezvoltarea retelei infrastructurii de afaceri;

- sprijinirea internationalizarii afacerilor prin:

- participarea la programe multianuale comunitare in sectorul IMM;

- stimularea infiintarii si dezvoltarii de IMM:

- promovarea investitiilor pentru infiintarea de noi IMM si pentru dezvoltarea celor
existente.

Prioritati pe termen mediu

Pe termen mediu se va continua implementarea obiectivelor prevazute pe termen scurt, si anume:
simplificarea si cresterea eficientei cadrului administrativ, cresterea coerentei politicilor in
domeniul IMM si a capacitatii de coordonare a programelor pentru sprijinirea intreprinderilor
mici si mijlocii, imbunatatirea accesului IMM la surse de finantare, dezvoltarea serviciilor pentru
sprijinirea afacerilor, sprijinirea internationalizarii afacerilor, precum si stimularea infiintarii si
dezvoltarii de IMM.
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3.5. Coeziunea economică şi socială

3.5.1. Politica socială şi angajarea forţei de muncă

Europa sociala, ca nou concept al constructiei Uniunii Europene, se intemeiaza pe constiinta
drepturilor sociale fundamentale, asa cum au fost ele enuntate in Carta sociala europeana de la
Torino (1961) si in Carta comunitara a drepturilor sociale fundamentale ale lucratorilor din 1989.
Consacrate prin Tratatul de la Amsterdm, art. 136, promovarea ocuparii fortei de munca,
imbunatatirea conditiilor de munca si de viata permit egalizarea lor progresiva, o protectie sociala
adecvata, dialogul social si dezvoltarea resurselor umane, in vederea atingerii unui nivel de
ocupare ridicat si durabil, precum si a combaterii excluderii sociale.

Pentru Romania, realizarea convergentei cu nivelul de dezvoltare al Uniunii Europene, cu cel al
Statelor Membre luate individual, presupune un dinamism particular al proceselor de coeziune
economica si sociala, in cadrul carora dialogul social detine un rol aparte.

3 . 5 . 1 . 1 .  F o r ţ a  d e  m u n c ă  ş i  p r o t e c ţ i a  s o c i a l ă  a  ş o m e r i l o r

Situaţia actuală

Descentralizarea si privatizarea economiei romanesti, cu un grad inalt de concentrare si structuri
insuficient adaptabile la cerintele economiei si pietei concurentiale, marcheaza inca puternic
ocuparea fortei de munca sub aspectul volumului, structurii, institutiilor si politicilor pietei
muncii.

Reforma in domeniul ocuparii fortei de munca si al protectiei somerilor are in vedere
reglementarea juridica a concedierilor colective, mutarea accentului in protectia sociala a
persoanelor neocupate pe masuri active, flexibilizarea si echilibrarea pietei muncii, crearea
cadrului institutional de implementare a masurilor de reforma, asigurarea cadrului unitar de
aplicare a legii in domeniul pietei muncii.

Strategia de reforma in domeniu are la baza urmatoarele programe:

I. Un program avand drept scop protectia activa si pasiva a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca
urmare a restructurarii societatilor comerciale si a regiilor autonome neperformante care inregistreaza pierderi sau
arierate, a privatizarii, reorganizarii sau lichidarii juridiare a angajatorilor insolvabili.
In prezent, reglementarea in domeniul concedierilor colective o constituie OU nr. 98/1999 (MO
nr. 303/29.06.1999) care inlocuieste legislatia anterioara in domeniu si ofera un cadru unitar,
nediscriminatoriu pentru aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor disponibilizate
prin concedieri colective din toate sectoarele de activitate, indiferent de forma de proprietate si de
modul de organizare a activitatii. Fata de legislatia pe care o inlocuieste, OU nr. 98/1999 aduce
urmatoarele elemente noi:

- defineste concedierile colective si reglementeaza conditiile de acces ale salariatilor
disponibilizati la masurile de protectie sociala, pentru toate situatiile generate de procesele de
restructurare, reorganizare, inchidere operationala, partiala sau totala a activitatii, privatizare
sau lichidare si competentele de aprobare a programelor;

- masurile de protectie pentru salariatii disponibilizati prin concedieri colective au fost extinse si
pentru salariatii de la angajatorii cu capital preponderent privat, ca si pentru cei proveniti din
unitati si institutii finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, cu exceptia salariatilor din
administratia centrala si locala;
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- cuantumul platilor compensatorii este reglementat unitar, luand ca baza de calcul salariul
mediu net pe unitate si este diferentiat, in functie de vechimea in munca;

- accesul la masurile active pentru combaterea somajului, al salariatilor disponibilizati prin
concedieri colective, cu accent pe masurile de preconcediere colectiva si cu conditionarea
acordarii platilor compensatorii de participarea acestora la serviciile de preconcediere;

- salariatii disponibilizati prin concedieri colective, care nu se incadreaza in munca in perioada
pentru care primesc plati compensatorii, beneficiaza de ajutor de somaj din prima luna dupa
expirarea acestei perioade, stabilit in conditiile reglementate de Legea nr. 1/1991 (MO nr.
1/08.01.1991), corectat cu indexarile acordate pana la punerea in plata a dreptului si, in
continuare, de alocatie de sprijin acordata in conditiile legii.

Pentru promovarea unor masuri specifice de acompaniament social adresate salariatilor
disponibilizati in procesul de restructurare a industriei metalurgice, s-a infiintat Uniunea Nationala
de Reconversie in Metalurgie, care functioneaza in sistem paritar, cu participarea organizatiilor
sindicale si a asociatiilor patronale din aceasta ramura care si-a constituit un fond de sustinere a
masurilor active distinct de fondul de somaj. In acest sens s-a adoptat si OU nr. 146/1999 privind
unele masuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgica, care
reglementeaza principalele masuri active de combatere a somajului adresate acestei categorii de
salariati si conditiile de realizare a acestor masuri.

Avand in vedere particularitatile restructurarii in sectorul de aparare si in cel al ordinii publice, s-
au adoptat OG nr. 7/1998 (MO nr. 34/29.01.1998) si OU nr. 100/1999 (MO nr.
309/30.06.1999), prin care sunt reglementate masurile de protectie sociala pentru personalul
militar si civil disponibilizat.

Pentru cresterea gradului de ocupare a fortei de munca disponibilizate colectiv, Ministerul Muncii
si Protectiei Sociale deruleaza pana in anul 2000 un program de redistribuire a fortei de munca,
program special de masuri active pentru combaterea somajului, finantat din imprumutul acordat
in acest scop de Banca Mondiala (in suma de 8,5 milioane USD).

Programul de Redistribuire a Fortei de Munca are ca scop oferirea de servicii persoanelor
disponibilizate, astfel incat acestea sa poata fi reintegrate in munca intr-un timp relativ scurt. De
asemenea, programul urmareste crearea de noi locuri de munca prin sprijinirea comunitatilor in
elaborarea de planuri de dezvoltare locala si prin finantarea unor lucrari de interes public.

Pentru sprijinirea Guvernului in implementarea politicilor si actiunilor de restructurare,
privatizare sau inchidere a intreprinderilor generatoare de pierderi, diminuarea consecintelor
inchiderii intreprinderilor prin consolidarea retelei de securitate sociala si prin promovarea
initiativelor de ocupare si incurajare a activitatilor economice care duc la crearea de locuri de
munca durabile, prin acordarea de asistenta intreprinderilor mici si mijlocii si microafacerilor, este
in derulare Programul de restructurare a intreprinderilor si reconversie profesionala (RICOP).

Programul are 5 componente principale: interventii in cazuri de concedieri colective, lucrari
publice, initiative de promovare a ocuparii fortei de munca, finantarea crearii de microafaceri si
intreprinderi mici si mijlocii, masuri de asistenta sociala.

Programul de protectie sociala a somerilor s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr.
1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, cu completarile si
modificarile ulterioare.

Pentru facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor si a altor persoane aflate in cautarea unui
loc de munca, in baza Legii nr. 1/1991 cu modificarile ulterioare si a HG nr. 288/1991 privind
calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale, Ministerul Muncii si Protectiei



204

Sociale elaboreaza anual Programul de calificare, recalificare si perfectionare a persoanelor
neincadrate in munca.

In cadrul colaborarii bilaterale dintre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Federal
de Interne al Germaniei a fost initiat programul de sprijinire a reintoarcerii si reintegrarii
emigrantilor romani, avand ca scop ameliorarea perspectivelor profesionale din Romania.

Programul continua in cadrul unui nou proiect - “Promovarea calificarii profesionale” - ce se
deruleaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si firmele GOPA si RAG Bildung din
Germania. Scopul actualului proiect este de a contribui la dezvoltarea unui sistem eficient de
formare profesionala la nivel national.

In ceea ce priveste activitatea de sprijinire si promovare a micilor intreprinzatori particulari, pe
langa cursurile si seminariile de consultanta in acest domeniu au fost sustinute financiar (din
fondul special revolvent creat in acest scop in valoare de 800.000 DM), prin acordarea unor
credite fara dobanda, 54 de proiecte de infiintare a unor intreprinderi mici, care au dus la crearea
a aproximativ 400 noi locuri de munca.

II Un program vizand modernizarea institutionala, in sensul realizarii structurii manageriale centrale si locale a
serviciilor de ocupare.
In ultimii ani s-a acordat o atentie deosebita modificarii legislatiei in vederea dezvoltarii si
institutionalizarii parteneriatului social in ocupare si formare profesionala. Agentia Nationala
pentru Ocupare si Formare Profesionala functioneaza de la data de 1 ianuarie 1999.

Agentia, organizata la nivel central, judetean si local, are ca principale obiective: institutionalizarea
dialogului social in domeniul ocuparii si formarii profesionale, aplicarea strategiilor si masurilor de
protectie sociala specifice, furnizarea si finantarea serviciilor de formare profesionala in
concordanta cu politica de ocupare a fortei de munca si cu tendintele care se manifesta pe piata
muncii. Totodata, actioneaza pentru largirea profilului profesional si cresterea mobilitatii pe piata
muncii, sustine relatii de parteneriat si cofinantare in crearea de noi locuri de munca (cu deosebire
in zonele in care piata muncii este puternic tensionata), acrediteaza persoanele juridice care au ca
obiect de activitate recrutarea si plasarea fortei de munca, sprijina agentii economici si salariatii
acestora in cazul concedierilor colective.

In vederea cresterii eficientei si a accesului la angajare si servicii de protectie sociala, in baza
Proiectului de ocupare si protectie sociala cofinantat de Banca Mondiala este in curs de realizare
modernizarea serviciilor de ocupare. Obiectivele principale ale acestui proiect sunt imbunatatirea
organizarii prestarii de servicii, informarea si orientarea profesionala, modernizarea pregatirii
profesionale a adultilor.

A fost elaborata Legea nr. 132/1999 privind organizarea si functionarea Consiliului National de
Formare Profesionala a Adultilor (MO nr. 348/23.07.1999), care reprezinta un organism ce
functioneaza in sistem tripartit ca autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, cu
rol consultativ in promovarea politicilor si strategiilor privind formarea profesionala a adultilor.

Priorităţi pe termen scurt

Anul 2000

Obiectivul principal il constituie asigurarea unei rate cat mai ridicate de ocupare a fortei de
munca, in contextul procesului de restructurare economia din Romania, prin elaborarea, intr-o
perspectiva multianuala, a unui Plan National de Actiune in domeniul ocuparii fortei de munca,
plan care presupune in principal:
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- cresterea gradului de ocupare prin derularea unor programe speciale adresate tinerilor, si in
special somerilor de lunga durata;

- cresterea ponderii masurilor active de protectie sociala a somerilor fata de masurile pasive
prin sustinerea financiara a programelor din fonduri PHARE.

Programele se vor referi cu prioritate la servicii de plasare, consiliere profesionala, informatii de
pe piata muncii, jobclub, tehnici de cautare a unui loc de munca, calificare/recalificare,
consultanta si asistenta in mici afaceri, servicii publice, servicii pentru incubatoare de afaceri, etc.

O atentie deosebita se va acorda programelor de organizare de incubatoare de afaceri si
programelor de implicare directa in cresterea gradului de ocupare prin:

- sustinerea unor programe speciale de crestere a gradului de ocupare bazate pe parteneriatul
social la nivel local si de unitate;

- programe speciale pentru stimularea patronilor in vederea angajarii somerilor proveniti din
randul unor grupuri defavorizate (femei, someri de lunga durata, alte categorii);

- programe speciale pentru cresterea gradului de ocupare a femeilor in anumite sectoare
specifice de activitate.

Se va urmari pregatirea pentru participarea la Strategia Europeana de Ocupare, in principal prin
implementarea “Liniilor Directoare” ale politicii comunitare de ocupare a fortei de munca.

Programul legislativ pe termen scurt cuprinde elaborarea unei noi legi privind stimularea ocuparii
fortei de munca, formarea profesionala si protectia sociala a persoanelor in cautarea unui loc de
munca si, de asemenea, adoptarea proiectului de lege privind formarea profesionala a adultilor,
care reglementeaza formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua.

Cadrul general de desfasurare a serviciilor de ocupare si formare profesionala se va realiza in baza
unui act normativ cu privire la stabilirea criteriilor de acreditare a prestatorilor de servicii de
ocupare si formare profesionala.

In ceea ce priveste furnizorii de pregatire, s-a elaborat un ordin comun al Ministrului Educatiei
Nationale si Ministrului Muncii si Protectiei Sociale cu privire la Criteriile de autorizare a
furnizorilor de pregatire si acordare a unui certificat de absolvire, ordin care urmeaza a fi aplicat.

Anul 2001

- aplicarea Planului National de Actiune in domeniul ocuparii fortei de munca;

- participarea la procesul de monitorizare si evaluare a politicilor de ocupare initiat de Comisia
Europeana in vederea implementarii “Liniilor directoare” ale politicii europene de ocupare si
a Strategiei Europene de Ocupare;

- crearea cadrului institutional necesar gestionarii sprijinului de tip Fond Social European.

Priorităţi pe termen mediu

Anul 2002

Continuarea procesului de pregatire pentru participarea la Strategia Europeana de Ocupare, in
principal, prin implementarea “Liniilor directoare” ale politicii comunitare de ocupare a fortei de
munca:

- continuarea aplicarii Planului National de Actiune (PNA) pentru ocuparea fortei de munca:
stabilirea, cu consultarea partenerilor sociali, a prioritatilor politicii de ocupare si a “Liniilor
Directoare ale politicii de ocupare a fortei de munca”;
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- continuarea procesului de monitorizare si evaluare a politicii de ocupare si punerea in aplicare
a ajustarilor structurale si institutionale ale pietei muncii necesare pentru participarea la
coordonarea europeana a politicilor de ocupare in baza “Liniilor Directoare”;

- programarea, administrarea, finantarea, monitorizarea si controlul derularii proiectelor
eligibile pentru a primi sprijin prin intermediul Fondului Social European.

Anul 2003

- continuarea aplicarii Planului National de Actiune pentru ocuparea fortei de munca: stabilirea,
cu consultarea partenerilor sociali, a prioritatilor politcii de ocupare si a “Liniilor Directoare
ale politicii de ocupare a fortei de munca”;

- finalizarea procesului de monitorizare si evaluare a politicii de ocupare si implementarea
Strategiei Europene de Ocupare; participarea la procesul de coordonare a politicilor europene
de ocupare;

- dezvoltarea, in continuare, de programe eligibile pentru a fi finantate de FSE, in vederea
consolidarii noilor structuri ale pietei muncii si asigurarii unei rate inalte de ocupare a fortei de
munca.

3 . 5 . 1 . 2 .  L e g i s l a ţ i a  m u n c i i

Situaţia actuală

In domeniul legislatiei muncii, Romania a facut eforturi semnificative cu privire la alinierea la
legislatia europeana dupa cum urmeaza:

- a fost reglementat dreptul la muncă al persoanelor fara cetatenie romana (Legea nr. 203/1999
privind permisele de munca, publicata in MO nr. 646/30.12.1999, la elaborarea careia au fost
avute in vedere prevederile Cartei Sociale Europene);

- a fost adoptata Legea nr. 108/2000 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, ce are
in vedere imbinarea intr-o singura entitate administrativa a mai multor inspectii specializate
ale statului, respectiv securitatea si igiena in munca, relatiile de munca;

- Legea nr. 168/1999 (MO nr. 582/29.11.1999) privind solutionarea conflictelor de munca, act
normativ ce stabileste clasificarea si definirea conflictelor de munca in raport cu obiectul
acestora;

- pentru asigurarea unui sistem rapid si eficient in solutionarea litigiilor de munca au fost
infiintate sectii pentru conflictele de munca si litigii de munca ori de asigurari sociale (OU nr.
179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea
judecatoreasca, publicata in MO nr. 559/17.11.1999).

Priorităţi pe termen scurt

Pentru 2000-2001

O prioritate legislativa o constituie elaborarea unui nou Cod al Muncii, act normativ care sa
corespunda actualelor conditii social economice si care trebuie sa cuprinda intreaga legislatie in
domeniu, armonizata cu legislatia Uniunii Europene si cu specificul national. Luand in
considerare aceasta necesitate, Proiectul noului Cod al muncii cuprinde dispozitii privitoare la
protectia tinerilor prin stabilirea duratei zilnice a timpului de munca, precum si prin interzicerea
prestarii muncii in program de noapte pentru tinerii care nu au implinit 18 ani. Prin aceste
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dispozitii se realizeaza armonizarea cu Directiva 94/33/CEE din 22 iunie 1994 referitoare la
protectia tinerilor in munca.

Tinand cont de necesitatea protejarii lucratorilor in situatia existentei raporturilor de munca,
prevederile art. 7-10 din Proiectul noului Cod al muncii contin obligatia informarii salariatului,
anterior incadrarii, asupra principalelor clauze ale contractului, precum si asupra altor clauze
specifice ce pot fi negociate si urmeaza a fi cuprinse in contractul de munca. De asemenea, se
prevede posibilitatea incheierii unui act aditional la contractul de munca in cazul in care unul din
elementele esentiale al acestuia se va modifica. Salariatul are posibilitatea de a se adresa instantei
competente care poate dispune executarea informarii si obligarea angajatorului la plata unor
despagubiri echivalente cu valoarea salariului cuvenit in momentul in care s-a nascut obligatia de
informare. Reglementarile mentionate sunt in acord cu Directiva 91/533/CEE din 14 octombrie
1991 referitoare la obligatia patronului de a informa lucratorul asupra conditiilor aplicabile
contractului sau raportului de munca.

In materia protectiei salariatilor in caz de insolvabilitate a patronilor, Proiectul noului Cod al
muncii prevede garantiile si privilegiile creantelor salariale, conform continutului Directivei
80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind armonizarea legislatiilor Statelor membre referitoare
la protectia salariatilor in cazul insolvabilitatii patronului.

Prioritati pe termen mediu

Pentru 2002-2003

- dezvoltarea si intensificarea relatiilor de cooperare stabilite in cadrul unor conventii cu alte
state privind piata muncii si cresterea mobilitatii fortei de munca romanesti.

A fost elaborat Proiectul de lege privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate.
Prin acest act normativ vor fi reglementate modalitatile prin care cetatenii romani pot lucra in
strainatate, precum si unele masuri de protectie a acestora. Proiectul de lege tine seama de
reglementarile in materie privind circulatia fortei de munca, prevazute in documentele
Comunitatii Europene si ale Organizatiei Internationale a Muncii.

3 . 5 . 1 . 3 .  E g a l i t a t e a  ş a n s e l o r

Situaţia actuală

Romania este constienta de necesitatea asigurarii participarii egale a femeilor si barbatilor la viata
sociala, economica si politica a tarii, promovarii parteneriatului intre sexe si implicarii active,
nediscriminatorii, a femeilor si barbatilor in activitatea de executie, precum si in cea de luare a
deciziilor. Conditie fundamentala a progresului economic si social, punerea in practica si
respectarea principiului egalitatii sanselor reprezinta un mijloc esential de crestere a nivelului de
trai si a calitatii vietii cetatenilor si, in acelasi timp, exprima disponibilitatea Romaniei de a se
alatura ideilor si principiilor promovate de Comunitatea Europeana.

In domeniul egalitatii de sanse, legislatia romaneasca acopera prevederile fundamentale ale
legislatiei comunitare privind lipsa discriminarii intre barbati si femei, dupa cum este mentionat,
de altfel, in Avizul Comisiei Europene.

A fost elaborat proiectul de Lege privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, care garanteaza
egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in toate domeniile vietii sociale si
stabileste obligatia autoritatilor publice de a actiona pentru realizarea acestora. Proiectul constituie
o exprimare moderna a principiului nediscriminarii in legislatia romaneasca si poate avea un
caracter deontologic in ce priveste relatia dintre femei si barbati in toate domeniile vietii sociale,
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cu precadere in cel al muncii. Desi proiectul de Lege este destinat activitatii administratiei si
partenerilor sociali, el creeaza obligatii si pentru alte structuri din sfera publica si privata. Proiectul
legii a fost transmis de Guvern la data ce 9 iunie 1998 si se afla la Comisia Juridica a Senatului.

A fost elaborat proiectul de Lege privind concediul paternal, ce are in vedere participarea efectiva
a tatalui la ingrijirea noului nascut si concilierea vietii de familie cu cea profesionala. Legea
concediului paternal promoveaza principiul participarii cuplului familial la viata de familie si
impartirea intre cei doi parinti a responsabilitatilor legate de cresterea si educarea copiilor.

Legea nr. 210/1999 se inscrie in strategia globala pentru o abordare integratoare a egalitatii si
reprezinta o masura de armonizare a legislatiei romanesti cu Directivele Uniunii Europene,
urmand a fi aplicata o data cu aprobarea normelor metodologice.

Incepand cu anul 1998, Romania, ca tara asociata, poate participa la al patrulea Program de
actiune pe termen mediu al Uniunii Europene in domeniul egalitatii de sanse intre barbati si
femei. Pentru a asigura participarea promotorilor romani la programul comunitar in domeniul
egalitatii de sanse intre barbati si femei, a fost elaborata HG nr. 72/1999 privind plata contributiei
Romaniei pe anii 1998-2000 (MO nr. 71/22.02.1999). In baza acestei Hotarari, a fost elaborat, in
conformitate cu cerintele UE, proiectul Dezvoltarea capacitatii de integrare a egalitatii de sanse
intre femei si barbati (DECIS), care a fost transmis DG Politici sociale si angajarea fortei de
munca din cadrul Comisiei Europene la termenul prevazut. Totodata, DES a fost solicitata sa
coopereze ca partener in cadrul proiectului “Now ISONOMIA” alaturi de JAUME I
Universidad, Spania si in cadrul proiectului MERIDIS alaturi de ANCORPARY din Italia.

DES reprezinta punctul focal guvernamental pentru Romania (Masa de lucru 1 - problematica de
gen: Gender Task Force Stability Pact - GTFSP) in ceea ce priveste participarea la Pactul de
Stabilitate in Balcani. Prioritatile de actiune ale GTF sunt cuprinse in Primul Plan de actiune 2000,
in cadrul caruia DES este inclus cu patru aplicatii: Campania media de sustinere a promovarii
femeilor in viata politica; Cresterea capacitatii institutionale de promovare a egalitatii de sanse;
Targul ideilor promovate de femeile din administratia publica; Ciclu de seminarii sub titlul Women
can do it.
A fost analizat stadiul armonizarii legislatiei romane cu acquis-ul comunitar in domeniul egalitatii
de sanse si de tratament pentru femei si barbati, rezultand necesitatea de a se continua procesul
de sincronizare legislativa cu prevederile comunitare, precum si necesitatea dezvoltarii capacitatii
institutionale de integrare a egalitatii de sanse in politicile nationale. In acest sens, a fost aprobata
HG nr. 967/1999 referitoare la constituirea si functionarea Comisiei consultative interministeriale
in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CODES). Aceasta Comisie, compusa din
reprezentanti ai administratiei publice centrale, asigura implementarea de politici sectoriale pentru
promovarea egalitatii de sanse. In vederea operationalizarii CODES, a fost elaborat Regulamentul
de organizare si functionare, pe baza caruia activitatea Comisiei debuteaza in luna martie a.c.

A fost elaborat Programul de masuri privind drepturile femeilor la sanatate la locul de munca si la
sanatatea reproducerii, destinat a extinde activitati de promovare a sanatatii reproducerii in randul
angajatilor. Programul este o componenta a Planului Operativ de Promovare a Sanatatii
Reproducerii, initiat de Ministerul Sanatatii pentru perioada 1998-2003 cu sprijinul Fondului
Natiunilor Unite pentru Populatie (UNPFA) si va fi finantat in cadrul acestuia.

Priorităţi pe termen scurt

Anul 2000

Obiectivele principale in domeniul egalitatii de sanse sunt:
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a) indeplinirea obligatiilor asumate pentru participarea la cel de-al patrulea Program de actiune pe
termen mediu al Uniunii Europene in domeniul egalitatii de sanse intre barbati si femei;

b) asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale de integrare a egalitatii de sanse in politicile
nationale.

Masurile ce vor fi luate in anul 2000 in vederea indeplinirii primului obiectiv, sunt:

- identificarea partenerilor nationali si transnationali si estimarea posibilitatilor acestora de
coparticipare la al IV-lea Program;

- dezvoltarea cadrului virtual de comunicare intre partenerii de proiect;

- elaborarea programului de instruire adresat juristilor si functionarilor publici, in colaborare cu
partenerii nationali si transnationali;

- derularea programului de instruire adresat juristilor si functionarilor publici, in colaborare cu
partenerii nationali si transnationali;

Masurile ce vor fi luate in anul 2000 pentru indeplinirea celui de-al doilea obiectiv, sunt:

- operationalizarea activitatii Comisiei consultative interministeriale in domeniul egalitatatii de
sanse intre femei si barbati, aplicarea conceptului de abordare integratoare a egalitatii
(mainstreaming) in institutiile administratiei centrale;

- completarea si modificarea proiectului de Lege referitor la egalitatea de sanse intre femei si
barbati;

- crearea conditiilor de aplicare a Legii concediului paternal;

- organizarea programului de training al personalului din reteaua MMPS si a altor institutii cu
responsabilitati in domeniul egalitatii sanselor (tribunalele muncii, inspectia muncii s.a.);

- cresterea competentelor personalului DES prin participarea la stagii de formare interne,
precum si in tari cu experienta bogata in domeniul aplicarii si garantarii egalitatii intre sexe.

Anul 2001:

Masurile ce vor fi luate in anul 2001 in vederea indeplinirii primului obiectiv, sunt:

- continuarea derularii programului de instruire adresat juristilor si functionarilor publici, in
colaborare cu partenerii nationali si transnationali;

- crearea premiselor de participare la cel de al V-lea Program de actiune al UE in domeniul
egalitatii de sanse intre femei si barbati;

Masurile ce vor fi luate in anul 2001 pentru indeplinirea celui de-al doilea obiectiv, sunt:

- elaborarea unor repere strategice pentru integrarea principiului egalitatii de sanse in diverse
domenii de activitate;

- completarea cadrului legislativ national cu acte normatice specifice problematicii egalitatii de
sanse si respectarii drepturilor femeii: proiect de Lege referitor la protectia maternitatii;
proiect de HG referitor la Planul National pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati;

Priorităţi pe termen mediu

Obiectivele principale in domeniul egalitatii de sanse se mentin:

a) indeplinirea obligatiilor asumate pentru participarea la cel de-al patrulea Program de actiune pe
termen mediu al Uniunii Europene in domeniul egalitatii de sanse intre barbati si femei;
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b) asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale de integrare a egalitatii de sanse in politicile
nationale.

Anul 2002

Masura ce va fi luata in anul 2002 in vederea indeplinirii primului obiectiv este elaborarea,
impreuna cu partenerii sociali, a Programului de actiuni pozitive in vederea eliminarii
discriminarilor intre femei si barbati in domeniul muncii.

Masurile ce vor fi luate in anul 2002 pentru indeplinirea celui de-al doilea obiectiv, sunt:

- evaluarea activitatii desfasurate de CODES, a progreselor inregistrate in implementarea
principiului egalitatii in politicile sectoriale, si redimensionarea obiectivelor sale;

- elaborarea, impreuna cu partenerii sociali, de programe specifice pentru ameliorarea mediului
de munca si a conditiilor de munca: prevenirea si eliminarea fenomenului de hartuire sexuala
la locul de munca.

Finantare

Pe termen scurt, respectiv in anii 2000-2002, pentru realizarea obiectivului prioritar din domeniul
egalitatii de sanse Indeplinirea obligatiilor asumate pentru participarea la Cel de-al IV-lea Program
de actiune pe termen mediu al Uniunii Europene in domeniul egalitatii de sanse intre barbati si
femei, totalul sumelor ce reprezinta finantare interna pentru programe autorizate este de 251,632
mii EURO iar totalul sumelor din finantare externa PHARE este de 220,730 mii EURO.

Pentru obiectivul de Asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale de integrare a egalitatii de
sanse in politicile nationale este estimat un necesar de finantare interna de 220 mii EURO si se
propune un necesar de finantare externa PHARE de 330 mii EURO.

Anul 2003

Obiectivul principal in domeniul egalitatii de sanse se mentine: Asigurarea dezvoltarii capacitatii
institutionale de integrare a egalitatii de sanse in politicile nationale.

Va fi luata masura extrapolarii experientei de promovare a integrarii principiului egalitatii de sanse
in spatiul de cooperare european.

Anul 2004 si urmatorii

Obiectivul principal in domeniul egalitatii de sanse se mentine: Asigurarea dezvoltarii capacitatii
institutionale de integrare a egalitatii de sanse in politicile nationale.

In anul 2004, vor fi evaluate eforturile de abordare integratoare a egalitatii de sanse intre femei si
barbati si va fi elaborat Raportul asupra activitatii desfasurate in deceniul post Beijing.

3 . 5 . 1 . 4 .  P r o t e c ţ i a  s o c i a l ă

Reforma celor doua componente ale sistemului de securitate sociala care sunt cuprinse in sfera de
activitate a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - asigurarile sociale si asistenta sociala - este
necesara in Romania atat pentru a face fata modificarilor ample structurale ale societatii, in
general, ale pietei fortei de munca, presiunilor demografice si inflationiste, cat si pentru a alinia si
coordona aceste doua componente ale sistemului de securitate sociala la legislatia europeana.

Toate aceste masuri reformatoare de protectie sociala sunt adresate atat persoanelor defavorizate
din punct de vedere social, cat si fortei de munca active care constituie motorul dezvoltarii
economice in Romania.
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3.5.1.4.1. Asigurările sociale

Situaţia actuală

Sistemul actual de pensii, bazat pe redistribuire si administrat de guvern, este din ce in ce mai greu
de sustinut financiar, confruntandu-se cu probleme majore, atat de natura tehnica, cat si
administrativa si financiara.

Din punct de vedere tehnic, sistemul de natura contributiva bazat pe redistribuire foloseste cote
de contributii din ce in ce mai mari pentru realizarea unui echilibru financiar instabil chiar pe
termen scurt. Contributiile au crescut de la circa 14% in 1990, la o medie de 25,5% in 1992,
respectiv 37,5% in medie incepand cu 1999.

Tranzitiile demografice rapide, determinate de cresterea sperantei de viata si fertilitatea in declin,
scaderea continua a populatiei ocupate si modificarea structurii acesteia, varstele de pensionare
relativ reduse corelate cu o serie de facilitati de pensionare anticipata, precum si cresterea
semnificativa a numarului pensionarilor, au generat o serie de deficiente in sistemul de pensii
actual, materializate prin deficite bugetare semnificative.

In plus, existenta unei formule de calcul a pensiilor care ia in considerare venituri salariale din 5
ani consecutivi alesi din ultimii 10 ani de activitate, incoerenta masurilor de protectie sociala
acordate la pensii in perioada de tranzitie, precum si celelalte modificari survenite in politica de
salarizare, au condus in ultimii ani la rate diferite de inlocuire a pensiei cu salariul, in functie de
data pensionarii, producand decorelari intre categorii de pensii sau chiar in cadrul aceleiasi
categorii, fara a mai exprima o relatie corespunzatoare intre contributiile achitate si prestatiile
obtinute.

Analizele si fundamentarile efectuate asupra reformei sistemului de pensii din Romania,
documentarile privind experienta pe plan mondial, precum si recomandarile unor institutii
internationale, au scos in evidenta ca siguranta financiara a persoanelor in varsta si dezvoltarea
economica pot fi mai bine sustinute daca sistemul de pensii se bazează pe mai multe componente,
si anume:

- o componenta obligatorie redistributiva, administrata public;

- o componenta obligatorie bazata pe capitalizare, administrata privat;

- o componenta optionala bazată pe capitalizare, administrata privat.

Priorităţi pe termen scurt

- aplicarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, recent promulgata, prin care se va realiza:

- organizarea unui sistem public de pensii unic, garantat de stat, pe principiul
redistribuirii;

- sub aspect institutional, principala prevedere se refera la organizarea si infiintarea Casei
Nationale de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS), institutie publica
autonoma de interes national, care va administra si gestiona sistemul public de pensii si
alte drepturi de asigurari sociale. In plus, aceasta institutie urmează sa colecteze
contributii pentru fondurile administrate de alte organisme cu atributii in domeniul
protectiei sociale, inclusiv pentru fondurile universale de pensii;

- introducerea unei noi formule de calcul al pensiei prin luarea in considerare a
contributiei platite pe toata perioada de activitate, pe sistemul punctelor de pensie;
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- recorelarea tuturor categoriilor de pensie, care va permite eliminarea distorsiunilor
aparute intre diferite categorii de pensie sau in cadrul aceleiasi categorii;

- asigurarea unei anumite flexibilitati a sistemului prin introducerea unor posibilitati de
pensionare anticipata, corelate insa cu stimularea ramanerii pe piata muncii;

- infiintarea unor sectii speciale de asigurari sociale pe langa tribunale si curti de apel,
menite sa rezolve in conditii de competenta si operativitate crescute litigiile avand ca
obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale.

In baza acestui act normativ se vor stabili si acorda prestatii care vor putea fi transferate in
strainatate, sub rezerva existentei acordurilor bilaterale sau multilaterale in domeniu.

- introducerea fondurilor universale de pensii, administrate privat, pentru crearea de noi
oportunitati de crestere a pensiilor si promovarea unui mecanism stabil care sa reziste
presiunilor demografice si macro-economice.

Dezvoltarea acestei componente se va realiza prin alocarea unei cote de 10% din actuala
contributie de asigurari sociale in administarea unor societati private, sume care vor putea fi
investite pe piata financiara, pe baza unor principii si limite definite in lege, astfel incat prin
acumularile progresive sa se asigure un venit de inlocuire mai ridicat in momentul pensionarii.

Fondurile de pensii administrate privat vor reprezenta o resursa potentiala importanta pentru
piata interna de capital, asigurand totodata premise pentru sporirea ratei de crestere a economiilor
si investitiilor in economie.

Piata fondurilor de pensii administrate privat va fi supravegheata de o autoritate independenta,
respectiv Comisia de Control al Fondurilor de Pensii, cu atributii in elaborarea reglementarilor
specifice si urmarirea aplicarii acestora. Misiunea de reglementare, supraveghere si control vizeaza
activitatea fondurilor si a societatilor de administrare a acestora, urmarind modalitatile de investire
si evaluare a fondurilor, inclusiv costurile de administrare implicate, precum si modul de stabilire
si plata prestatiilor prin furnizorii de anuitati.

Proiectul de lege privind organizarea si functionarea fondurilor universale de pensii se afla in
procedura de dezbatere parlamentara.

Cele doua acte normative mentionate, care vor constitui cadrul juridic pentru primele doua
componente ale sistemului complex de pensii din Romania, vor face obiectul regulilor de
coordonare a sistemelor de securitate sociala stabilite de Regulamentele CEE nr. 1408/1971 si
574/1972.

- infiintarea unei institutii care sa asigure resursele financiare necesare si care sa garanteze plata
prestatiilor (Fondul National de Garantare). Se preconizeaza crearea acestei institutii pentru
buna functionare a primelor doua componente ale sistemului de pensii din Romania in
situatia in care angajatorii se afla in incapacitate de plata a contributiilor de asigurari sociale.

Pentru constituirea Fondului National de Garantare a platii prestatiilor de asigurari sociale,
obiectiv pe termen scurt dorit a fi desfasurat pana in decembrie 2001, este necesara sustinerea din
partea Uniunii Europene pentru:

a) asistenta tehnica:

- elaborarea Legii privind constituirea Fondului National de Garantare

- crearea Fondului National de Garantare

b) investitii:

- constituirea Fondului National de Garantare.
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Priorităţi pe termen mediu

- adoptarea si aplicarea Legii privind schemele suplimentare de pensii, care propune
introducerea unui sistem facultativ de asigurare, prevazand de asemenea modalitati de
economisire pentru obtinerea de venituri suplimentare in momentul retragerii la pensie. Acest
proiect de act normativ se afla in faza de elaborare. Cea de-a treia componenta a sistemului
complex de pensii se adresează persoanelor care obtin un venit mai mare decat plafonul
stabilit in sistemul public.

In plus, pentru pensionarii existenti se are in vedere acordarea unor beneficii aditionale provenite
din utilizarea unei parti a resurselor provenite din procesul de privatizare, prin crearea unui fond
special, administrat privat. Proiectul de lege privind beneficiile aditionale este in faza de elaborare.

- dezvoltarea serviciilor de recuperare si imbunatatirea bazei materiale existente in cadrul
sistemului public de pensii, in vederea reinsertiei socio-profesionale a persoanelor care si-au
pierdut partial sau total capacitatea de munca.

Pentru dezvoltarea prestatiilor in cadrul reformei asigurarilor sociale din Romania, MMPS va
promova in cadrul Programului PHARE 2001 proiectul cu titlul “Dezvoltarea serviciilor de
recuperare a capacitatii de munca in cadrul sistemului public de pensii in vederea reinsertiei socio-
profesionale”, cu doua componente:

a) asistenta tehnica:

- pregatirea personalului de specialitate in vederea dezvoltarii serviciilor de recuperare a
capacitatii de munca

b) investitii:

- dezvoltarea bazei materiale pentru serviciile de recuperare a capacitatii de munca.

3.5.1.4.2. Asistenta sociala

Situaţia actuală

Pentru Guvernul Romaniei, reforma in domeniul asistentei sociale - conditie majora a eficacitatii
strategiei de combatere a saraciei si de realizare a unui sistem real si eficient de securitate sociala,
capabil a ameliora nivelul de trai si a promova bunastarea sociala a tuturor cetatenilor - reprezinta
o prioritate. In acest sens, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a relansat un plan de masuri de
promovare a coeziunii sociale si de sustinere a familiilor si persoanelor expuse consecintelor
negative ale unor evenimente socio-economice cu risc social crescut.

Pe baza principiilor si metodologiei adoptate in promovarea coeziunii sociale, s-a fundamentat
parteneriatul dintre structurile administratiei publice centrale, cele ale administratiei publice locale
si societatea civila, in scopul promovarii unor politici sociale novatoare axate pe grupuri aflate in
dificultate. Pentru stimularea implicarii societatii civile in realizarea unor actiuni de asistenta
sociala in folosul comunitatii, a fost adoptata Legea nr. 34/1998 privind acordarea de subventii
asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de
asistenta sociala.

Prin OU nr. 118/1999 (MO nr. 312/30.06.1999) a fost infiintat Fondul National de Solidaritate,
fond special administrat si gestionat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale; acesta are scopul
de a contribui - pe baza principiului solidaritatii sociale - la reducerea saraciei. El reprezinta un
transfer financiar de la cei cu venituri mari spre asistenta sociala, o modalitate eficienta prin care
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cei cu venituri foarte mari sustin programe destinate combaterii saraciei si sprijinirii celor fara
venituri sau cu venituri foarte mici:

- acordarea de microcredite pentru persoane fizice care desfasoara activitati pe cont propriu,
aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale;

- acordarea de alocatii de solidaritate unor categorii de persoane in dificultate extrema;

- completarea fondurilor destinate platii alocatiei de stat pentru copii, alocatiei suplimentare
pentru familiile cu copii sau ajutorului social;

- sustinerea cheltuielilor de intretinere in institutii de asistenta sociala;

- alte prestatii sau servicii sociale acordate prin acte normative de protectie sociala.

Noul cadru legislativ propus in favoarea persoanelor virstnice, recent adoptat in anul 2000 -
Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al
Persoanelor Varstnice (MO nr. 104/09.03.2000) si Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a
persoanelor varstnice (MO nr.104/09.03.2000) - creeaza atat premisele sustinerii familiei din care
face parte o persoana varstnica dependenta, cat si cele ale asigurarii conditiilor necesare pentru o
viata independenta.

Priorităţi pe termen scurt

- imbunatatirea sistemului actual de asistenta sociala in Romania;

Programul a demarat la inceputul ultimului trimestru al anului 1998 si este sustinut financiar din
imprumutul acordat de Banca Mondiala. Scopul acestuia este de a sprijini reforma sistemului de
asistenta sociala la nivel national si de a crea premisele unei noi constructii institutionale, prin
realizarea unui sistem coerent si unitar si flexibil.

Se vor pune in practica masuri care vizeaza patru domenii de activitate:

a) Structurarea sistemului

- elaborarea unei strategii de evaluare permanenta a efectelor programelor de asistenta
sociala (indemnizatii, alocatii familiale, servicii de asistenta sociala);

- imbunatatirea administrarii prestatiilor de solidaritate cu caracter universal, precum si a
celor cu caracter subsidiar;

- imbunatatirea sistemului de acordare a asistentei sociale pentru persoanele cu handicap.

b) Cadrul legislativ

- definirea principiilor de asistenta sociala;

- elaborarea Legii asistentei sociale.

c) Sistemul relational

- realizarea unui sistem managerial informational la nivel local si national;

- imbunatatirea relatiilor de colaborare dintre administratia centrala, locala, ONG-uri si
alti parteneri din cadrul societatii civile, precum si imbunatatirea relatiilor cu publicul.

d) Formarea personalului

- formarea initiala, continua si perfectionarea profesionala permanenta.

Acest proiect, finantat din imprumut rambursabil, se deruleaza pana in luna martie 2001.
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- implementarea Legii privind asistenta sociala a persoanelor varstnice prin reamenajarea
caminelor pentru persoane varstnice si prin infiintarea de sectii specializate pentru persoane
dependente, semidependente si pentru persoane care nu sunt dependente.

- amenajarea sediului si dotarea corespunzatoare a Consiliului National al Persoanelor
Varstnice.

Priorităţi pe termen mediu

- reforma sistemului de asistenta sociala prin:

- crearea unui sistem integrat si unitar de acordare a prestatiilor, care sa raspunda
nevoilor familiilor in dificultate;

- dezvoltarea, diversificarea si ridicarea nivelului calitativ, in toate judetele tarii, a
serviciilor specializate de asistenta sociala.

- imbunatatirea asistentei sociale pentru persoane varstnice - activitatile se vor desfasura pe
doua axe:

- amenajarea, adaptarea si dotarea caminelor pentru persoane varstnice, conform
standardelor minime de calitate;

- infiintarea, organizarea, dezvoltarea si diversificarea serviciilor de ingrijire la domiciliu
pentru persoane varstnice dependente. Aceste servicii vor reprezenta, in egala masura,
si un sprijin pentru ceilalti membri ai familiei;

- sustinerea unor programe adresate acestei categorii sociale, care sa puna in mod
deosebit accentul pe rolul pe care persoanele varstnice il au in realizarea coeziunii
sociale si solidaritatii intre generatii.

In vederea implementarii celor doua legi de reforma in domeniul protectiei sociale a persoanelor
varstnice, legi care prin prevederile lor incurajeaza parteneriatele locale si dialogul social,
promoveaza principiul descentralizarii si dezvolta si diversifica serviciile sociale pentru persoanele
varstnice, este necesara sustinerea financiara din partea Uniunii Europene.

Pentru stimularea implicarii sectorului tertiar prin intarirea parteneriatului local, in completarea
Programului de reforma finantat din fondurile Bancii Mondiale, este necesara sustinerea
programelor de servicii sociale destinate categoriilor defavorizate.

3 . 5 . 1 . 5 .  S ă n ă t a t e a  ş i  s e c u r i t a t e a  î n  m u n c ă

Situaţia actuală

Noul cadru legislativ privind conditiile de munca in Romania a fost elaborat in spiritul
documentelor comunitare in domeniu, activitatea de transpunere a directivelor UE si de aplicare a
actelor normative rezultate desfasurandu-se in contextul mai larg al preocuparii pentru sanatatea
si securitatea lucratorilor. Transpunerea prevederilor directivelor UE si ale conventiilor OIM va fi
un proces continuu, legat de necesitatea alinierii legislatiei romane la cea a Comunitatii Europene.

S-a creat sistemul de certificare a echipamentelor din punct de vedere al protectiei muncii,
compus din Directia de autorizare-certificare din cadrul MMPS, organisme de certificare si
laboratoare de incercari.

Responsabilitatea pentru securitatea si sanatatea in munca se imparte intre MMPS si Ministerul
Sanatatii. In cadrul MMPS, activitatea de protectie a muncii este coordonata de un secretar de
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stat. La nivel central functioneaza Inspectia Muncii, care coordoneaza activitatea Inspectoratelor
Muncii Teritoriale, si Directia Generala Politici in domeniul relatiilor de munca, securitatii si
sanatatii in munca, cu atributii de elaborare a actelor normative din domeniu.

In vederea aplicarii eficiente a legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca si a politicii si
programelor stabilite impreuna cu partenerii sociali, a fost creata in baza Legii nr. 108/1999 (MO
nr. 283/21.06.1999) Inspectia Muncii, conform prevederilor Articolului 2 din Conventia OIM nr.
81/1947, ca autoritate administrativa subordonata MMPS. Infiintarea acestei Inspectii trebuie sa
conduca la:

- asigurarea efectuarii unor controale eficiente si competente privind legislatia muncii si
diminuarea efectului negativ al muncii la negru;

- implicarea in mai mica masura a statului in prevenirea accidentelor si imbolnavirilor
profesionale si transferarea acestei responsabilitati la nivelul intreprinderilor.

In prezent, in Romania nu functioneaza inca un sistem care sa stimuleze angajatorul pentru a
investi in imbunatatirea conditiilor de munca, lucru care se poate realiza doar prin crearea unui
sistem de asigurare la accidente de munca si boli profesionale, ceea ce a impus ca masura
legislativa elaborarea Legii privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale,
aflata in prezent in dezbaterea Parlamentului.

Priorităţi pe termen scurt

In perioada 2000-2001 va continua transpunerea in legislatia romana in domeniu a Directivelor
UE care se refera la protectia lucratorilor impotriva riscurilor de expunere la agenti fizici, chimici
si biologici si a riscurilor de expunere la substante cancerigene in mediul de munca. Va continua,
de asemenea, implementarea directivelor transpuse.

Priorităţi pe termen mediu

Pe termen mediu, va continua transpunerea Directivelor UE privind protectia lucratorilor la
riscurile datorate expunerii la agenti biologici, a lucratorilor expusi la substante cancerigene si la
zgomot in mediul de munca. De asemenea, va continua activitatea de implementare a directivelor
transpuse.

In domeniul certificarii echipamentelor tehnice din punct de vedere al protectiei muncii, vor fi
transpuse Directivele UE bazate pe Art. 100A referitoare la zgomotul datorat utilajelor de pe
santierele de constructii.

Pentru realizarea prestatiilor si serviciilor de prevenire a accidentelor de munca si bolilor
profesionale si de reabilitare si compensare a victimelor acestora, se va infiinta Fondul National
de Asigurari la accidente de munca si boli profesionale, institutie publica de interes national, cu
personalitate juridica, ce va efectua serviciile si prestatiile propuse prin proiectul legii aflate in
prezent in Parlament. Structura organizatorica propusa va asigura constituirea unui sistem mixt
public si privat coordonat de un organism public, statul devenind garantul prestatiilor si serviciilor
prevazute.

Angajatii Inspectiei Muncii si cei ai Fondului National de Asigurare vor fi formati si instruiti
pentru cunoasterea legislatiei si a metodelor si tehnicilor noi de inspectie.

Pentru crearea si dezvoltarea acestei institutii si pentru instruirea personalului propriu se
estimeaza a fi necesare, in perioada 2001-2003, cca. 2,2 MEURO, din care 1,2 MEURO din
fonduri externe nerambursabile.
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3 . 5 . 1 . 6 .  D i a l o g u l  s o c i a l

Situatia actuala

Principalele actiuni intreprinse in domeniul dialogului social s-au concentrat pe 4 directii
fundamentale:

- institutionalizarea dialogului social prin crearea organismelor de consultare intre partenerii
sociali, la nivel central si local;

- consolidarea rolului partenerilor sociali;

- descentralizarea deciziei administrative in domeniul raporturilor de munca si atragerea
partenerilor sociali in cercul decizional;

- asigurarea unei protectii sociale focalizate pe categorii de populatie si nevoi.

Procesul de implementare a cadrului institutional al dialogului social s-a desfasurat pe baza
coordonatelor principale stabilite de Carta Comunitara a Drepturilor Sociale Fundamentale ale
Lucratorilor si de reglementarile comunitare in materie de drept al muncii si conditii de munca.
Actele normative adoptate in acest scop au reglementat procedurile de informare, consultare si
participare a reprezentantilor salariatilor la luarea deciziilor care ii pot afecta, in special in situatiile
care apar in urma aplicarii programelor de restructurare economica: concedieri colective,
transferul dreptului de proprietate, falimentul si/sau lichidarea judiciara.

In Cartea Alba a aparut notiunea de dialog social, negocierea colectiva si aranjamentele liber
negociate in cadrul autonomiei partenerilor sociali, urmand sa joace un rol important atat la nivel
national, cat si european. A aparut astfel necesitatea dezvoltarii unor adevarate organisme
democratice si independente ale partenerilor sociali, care sa actioneze in baza autonomiei de care
beneficiaza.

Cadrul general de desfasurare a dialogului social la nivel national a fost instituit prin legea care
reglementeaza organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, organism tripartit
autonom, de interes public, cu personalitate juridica, constituit in scopul realizarii dialogului social
intre Guvern, sindicate si patronat.

Au fost constituite noi organisme tripartite in ultimul timp, precum:

Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare (COSA), infiintat prin HG nr. 779/1999 (MO nr.
473/30.09.1999), ca organism tripartit, autonom, permanent, neguvernamental, nonprofit, de
interes public national, abilitat sa dezvolte un sistem institutional de evaluare si certificare a
competentelor profesionale, care sa permita asigurarea fortei de munca, pregatita, evaluata si
certificata pe baza de standarde ocupationale.

Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, autoritate administrativa autonoma cu rol
consultativ in promovarea politicilor si strategiilor privind formarea profesionala a adultilor, a fost
infiintat prin Legea nr. 132/1999 privind organizarea, infiintarea si functionarea acestuia (MO nr.
348/23.07.1999), cu urmatoarele atributii principale:

a) evaluarea, pe baza studiilor si analizelor efectuate, a necesitatilor pe termen mediu si lung
privind formarea profesionala a adultilor, pe domenii de activitate, profesii, meserii si specialitati,
in plan regional, precum si la nivelul intregii tari;

b) avizarea proiectelor de acte normative care au ca obiect formarea profesionala a adultilor;
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c) colaborarea cu institutii guvernamentale, cu autoritati administrative autonome si cu organizatii
neguvernamentale, nationale si internationale, care desfasoara activitati in domeniul formarii
profesionale.

Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale, infiintata ca urmare a noii Legi nr. 19/2000 (MO
140/01.04.2000) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, este in curs
de constituire si urmeaza sa functioneze din acest an.

Totodata, prin HG nr. 388/1999 (MO nr. 227/21.05.1999) a fost reactivata Comisia Nationala
pentru Indexare, organ consultativ tripartit care supune spre aprobare Guvernului propuneri cu
privire la indexarea salariilor, ajutorului de somaj, pensiilor de asigurari sociale si a altor venituri
ale populatiei.

In temeiul Legii nr. 168/1999 (MO nr. 582/29.11.1999) privind solutionarea conflictelor de
munca, prin Ordinul comun nr. 198/358/2000 al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si al
Ministrului Justitiei a fost aprobat Regulamentul privind procedura de lucru a Comisiei de arbitraj al
conflictelor de munca la nivel de unitate. Comisia se compune din 3 arbitri, numiti cate unul de catre
conducerea unitatii, sindicate si MMPS.

Ca organisme tripartite sunt Comisiile paritare, la nivel national si local, infiintate in baza
prevederilor Contractului Colectiv de Munca Unic semnat in baza prevederilor Legii nr.
130/1996 (MO nr. 184/19.05.1998), completata si modificata de Legea nr. 143/1997.

Partenerii sociali

Sindicatele beneficiaza inca din 1991 de o lege specifica, care reglementeaza organizarea si
activitatea acestora, si anume Legea nr. 54/1991. In prezent exista 5 organizatii (confederatii)
sindicale reprezentative la nivel national care fac parte din Consiliul Economic si Social.
Sindicatele au relatii normale cu organizatiile similare din cadrul UE. Se considera ca nu exista
probleme deosebite in acest caz.

Datorita tranzitiei de la economia centralizata la economia de piata, aparitia patronilor ca
proprietari ai afacerilor, precum si cresterea rolului lor pana la adevarata lor importanta in cadrul
relatiilor dintre munca si capital, a urmat un traseu sinuos si lung, procesul fiind in continua
desfasurare, in paralel cu procesul de privatizare. Patronatele, ca organizatii reprezentative ale
detinatorilor de capital, nu au inca o lege speciala de organizare si functionare, proiectul acestei
legi fiind in dezbatere la Parlament. Se apreciaza ca adoptarea acestei legi va avea loc in cursul
anului 2000. Prin OU nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, s-a rezolvat problema de ordin
general privind functionarea patronatelor.

In prezent, exista 8 organizatii (confederatii) patronale reprezentative la nivel national care fac
parte din Consiliul Economic si Social. Desi au existat legaturi intre unele dintre acestea si
UNICE (Union of Industrial and Employers’ Confederation of Europe – Uniunea confederatiilor
patronale nationale, singura organizatie de acest gen recunoscuta de institutiile EU), Romania nu
a fost inca primita ca membru in UNICE datorita faptului ca inca nu exista o organizatie
patronala suficient de puternica pentru a fi luata in consideratie ca fiind reprezentativa la nivel
european.

Patru confederatii patronale si unele asociatii ale oamenilor de afaceri au initiat infiintarea unei
organizatii patronale care sa le cuprinda pe toate cele 8 existente. Noua organizatie patronala este
in curs de constituire, discutiile purtandu-se in acest sens.

Este de remarcat faptul ca Strategia de dezvoltare economica a Romaniei pe termen mediu s-a
conturat cu sprijinul tuturor celor 8 confederatii patronale existente.



219

Prioritati pe termen scurt

Continuarea politicii de dialog social instituite anterior.

Prioritati pe termen mediu

Continuarea politicii de dialog social instituite anterior.

3 . 5 . 1 . 7 .  P r o t e c ţ i a  s o c i a l ă  a  p e r s o a n e l o r  c u  h a n d i c a p

Situatia actuala

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, rezultat in urma reorganizarii Secretariatului
de Stat pentru Handicapati, functioneaza in prezent in baza HG nr. 939/1997, care defineste
sursele de finantare si structura organizatorica a institutiei, astfel incat sa poata fi derulata cu
maximum de eficienta strategia Guvernului in domeniul armonizarii cu legislatia europeana a
legislatiei nationale in domeniul persoanei cu handicap si a aplicarii masurilor de asigurare a
egalitatii sanselor, ca preconditie a realizarii tuturor celorlalte obiective.

Cadrul legislativ de functionare a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap este
asigurat de OU nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu
handicap. Aprobarea acestei ordonante reprezinta un prim pas in ceea ce priveste reforma
legislativa. Din punctul de vedere al continutului sau, aceasta ordonanta se aliniaza standardelor
europene in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cuprinzand reglementari
asupra: asigurarii accesibilitatilor la mediu fizic a persoanei cu handicap, relatiei administratiei de
stat centrale si locale cu societatea civila, descentralizarii treptate a serviciilor specializate adresate
persoanelor cu handicap, infiintarii propriilor comisii de expertizare a persoanelor cu handicap,
introducerii masurilor coercitive impotriva celor care nu respecta prevederile actelor normative in
vigoare.

Prioritati pe termen scurt

- definitivarea si armonizarea cadrului legislativ national cu cel european prin:

- Ordonanta de urgenta de completare a OU nr. 102/1999, care opereaza modificarile si
completarile care se impun pentru protectia persoanelor cu handicap;

- pregatirea OU nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a
persoanelor cu handicap pentru inaintarea sa spre analiza si aprobarea Parlamentului
Romaniei;

- elaborarea de acte normative care sa faca posibila implementarea, evaluarea si controlul
aplicarii legislatiei in vigoare (metodologia de aplicare).

- dezvoltarea si consolidarea capacitatii institutionale si a serviciilor specializate pentru
promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap

- elaborarea unei Hotarari de Guvern privind reorganizarea Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap, tinand cont de obiectivele incluse in strategia de reforma a
sistemului de protectie speciala a persoanelor cu handicap.

Se va urmari in continuare transferarea de competente si responsabilitati catre autoritatile locale si
societatea civila, in contextul descentralizarii activitatii de promovare si respectare a drepturilor
persoanelor cu handicap.
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Prioritati pe termen mediu

- continuarea reformei institutionale si a sistemului de servicii adresate persoanelor cu
handicap, si anume:

- dezvoltarea sistemului de monitorizare si evaluare a respectarii drepturilor persoanelor
cu handicap si promovarea integrarii sociale prin integrarea in munca a persoanelor cu
handicap;

- dezvoltarea alternativelor la institutionalizarea persoanelor cu handicap;

- restructurarea institutiilor de tip rezidential pentru asistenta medico-sociala a
persoanelor cu handicap.

- in plan legislativ, se are in vedere adoptarea urmatoarelor acte normative:

- Legea privind protectia si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;

- act normativ pentru organizarea si functionarea centrelor si serviciilor de tip privat
adresate persoanelor cu handicap;

- reglementari normative privind egalitatea sanselor persoanelor cu handicap.

3.5.2. Politica regională şi coeziunea

Situaţia actuală

Politica de dezvoltare regionala are drept scop principal diminuarea dezechilibrelor economice si
sociale dintre regiuni, acumulate in timp, prevenirea aparitiei unor noi dezechilibre, precum si
sustinerea unei dezvoltari durabile a tuturor regiunilor tarii.

La inceputul anului 1999 a fost infiintata Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala
(ANDR), institutie guvernamentala subordonata direct Primului Ministru, avand responsabilitatea
legala de a promova si coordona politicile de dezvoltare regionala.

In prezent, se poate afirma ca in Romania exista un nou tip de abordare a problemelor dezvoltarii
regionale, bazat pe principiile descentralizarii, concentrarii eforturilor, parteneriatului si
planificarii, care permite autoritatilor si colectivitatilor locale si regionale sa se implice activ in
promovarea propriilor interese, prin initierea si promovarea de proiecte si programe de dezvoltare
regionala. In acelasi timp, Guvernul are posibilitatea de a integra si corela politicile sectoriale cu
politicile regionale si de a crea cadrul necesar punerii in aplicare a politicilor de tip structural.

Masurile de politica regionala promovate de Guvernul Romaniei au menirea de a diminua
posibilele efecte negative asupra regiunilor, rezultate ca urmare a implementarii politicilor de
ajustare structurala, indeosebi cele care implica privatizarea si restructurarea intreprinderilor.

O componenta importanta a politicii de dezvoltare regionala vizeaza sprijinirea zonelor
defavorizate, cu probleme economice si sociale grave (structuri monoindustriale, somaj ridicat,
etc.), prin acordarea unor importante facilitati celor care investesc in aceste zone.

Planificarea spatiala - componenta a dezvoltarii regionale - se realizeaza in cadrul structurii
organizatorice a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (MLPAT), in
conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicata in 1997.

Planificarea spatiala in Romania se realizeaza, totodata, in concordanta cu principiile europene
continute in documentul “The European Spatial Development Perspective” (ESDP), in scopul
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alinierii principiilor si obiectivelor planificarii spatiale din Romania la principiile si obiectivele
planificarii spatiale europene.

Planul de Amenajare a Teritoriului National, Planurile de Amenajare a Teritoriului Judetean si
Planurile de Amenajare a Teritoriului Zonal sunt principalele instrumente utilizate de MLPAT
pentru dezvoltarea spatiala.

Aceste planuri evidentiaza problemele si disfunctionalitatile existente, formuleaza propuneri de
dezvoltare economico-sociala a teritoriului si masuri in acest sens.

Incepand cu anul 1999, programele de cooperare transfrontaliera sunt coordonate de asemenea
de catre ANDR, ca parte integranta a politicii de dezvoltare regionala.

Obiectivele proiectelor de cooperare transfrontaliera se refera in principal la imbunatatirea si
dezvoltarea infrastructurii de interes european a retelelor de transport, comunicatii si energie,
precum si a infrastructurii de protectia mediului. Se prevede, de asemenea, o crestere graduala
pana in anul 2002 a volumului de fonduri alocate pentru proiectele mici (pentru initiative de
dezvoltare economica si sociala), ajungand la o pondere maxima de 20% din bugetul total
disponibil.

Pregatirea documentelor de licitatie pentru proiectele finantate din PHARE 1999 se afla in
momentul actual in etapa finala. In prezent, au fost identificate si propuse spre finantare un
numar de 6 proiecte in domeniul infrastructurii de mediu si de transporturi, al vamii si politiei de
frontiera, realizate in parteneriat cu Ungaria si Bulgaria, finantate din fonduri PHARE 2000.

In scopul promovarii politicii de dezvoltare regionala, Guvernul, in colaborare cu autoritatile
administratiei publice locale, a definitivat cadrul legal si structurile institutionale la nivel central si
regional, necesare punerii in aplicare a masurilor specifice.

Cadrul legal

Cadrul general al dezvoltarii regionale in Romania este dat de Legea nr. 151/1998 (MO nr.
265/16.07.1998) privind dezvoltarea regionala in Romania. Aceasta lege stabileste principiile,
obiectivele, competentele, instrumentele si structurile institutionale necesare promovarii politicii
de dezvoltare regionala.

Cadrul legal specific este completat de urmatoarele acte normative:

- HG nr. 634/1998 (MO nr. 379/05.10.1998) pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania si a Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a Consiliilor pentru Dezvoltare Regionala;

- HG nr. 978/1998 (MO nr. 528/31.12.1998) privind organizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Dezvoltare Regionala, in care se precizeaza principalele atributii ale acesteia;

- HG nr. 979/1998 (MO nr. 527/31.12.1998) pentru desemnarea reprezentantilor Guvernului
in Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala;

- OU nr. 24/1998 (MO nr. 378/02.10.1998, republicata in MO nr. 545/08.11.1999) privind
regimul zonelor defavorizate. Acest act normativ da posibilitate Guvernului sa sprijine din
punct de vedere economic si social acele zone care sunt declarate zone defavorizate;

- HG nr. 525/1999 (MO nr. 325/08.07.1999) privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OU privind regimul zonelor defavorizate, prin care se aduc precizari in legatura cu
modalitatile de implementare a facilitatilor prevazute in OU nr. 24/1998;

- Prin HG nr. 749/1999 (MO nr. 483/06.10.1999), ANDR a fost desemnata sa coordoneze
elaborarea Planului national de dezvoltare;
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Pentru sustinerea procesului de descentralizare economica si administrativa si indirect a politicii
de dezvoltare regionala au fost adoptate:

- Legea finantelor publice locale nr. 189/1998 (MO nr. 404/22.10.1998);

- Legea nr. 213/1998 (MO nr. 448/24.11.1998) privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia;

- Legea nr. 133/1999 referitoare la IMM-uri (MO nr. 349/23.07.1999), lege cadru pentru
sectorul respectiv.

Pentru a permite implementarea efectiva a proiectelor si programelor de politica regionala,
Guvernul a promovat o serie de noi reglementari in vederea crearii mecanismelor necesare pentru
a directiona, monitoriza si controla circulatia fondurilor de la Uniunea Europeana.

Au fost realizate progrese semnificative in adoptarea legislatiei secundare, dupa cum urmeaza:

- HG nr. 1011/1999 (MO nr. 631/24.12.1999) privind aprobarea Memorandumului de
intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la infiintarea Fondului
National; prin punerea in aplicare a prevederilor acestor acte normative, a fost constituit
Fondul National ca organism distinct in cadrul Ministerului Finantelor, imputernicit sa
adminstreze si sa directioneze fondurile de la Uniunea Europeana in perioada de pre-aderare;

- OU nr. 63/1999 (MO nr. 402/24.08.1999) cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile
alocate Romaniei de Comisia Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente;
aceasta reglementeaza modul in care fondurile publice mentionate sunt alocate si utilizate in
conformitate cu reglementarile tehnice, juridice si administrative stabilite pentru fondurile
comunitare;

- OG nr. 118/1999 referitoare la achizitiile publice (MO nr. 431/31.08.1999) si OG nr.
119/1999 asupra controlului intern si auditului. Aceste ordonante corespund reglementarilor
Comisiei Europene in domeniu.

Putem concluziona ca, in momentul actual, in Romania a fost deja creat un sistem descentralizat
de promovare a politicilor de dezvoltare regionala si ca au fost facuti pasi importanti pentru
implementarea efectiva a programelor si proiectelor de dezvoltare regionala, raspunzandu-se
astfel cerintelor Comisiei Europene din acest domeniu.

Cadrul institutional

Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania a permis celor 41 de judete si
Municipiului Bucuresti sa se asocieze in mod voluntar in “regiuni de dezvoltare”. Astfel, pana la
sfarsitul anului 1998 s-au constituit legal cele 8 regiuni de dezvoltare, cu respectarea configuratiei
prevazute in studiul “Cartea Verde a dezvoltarii regionale in Romania”.

Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale si nu au personalitate juridica. Ele
sunt concepute sa constituie un cadru de implementare a politicilor de dezvoltare regionala, o
structura care sa ajute comunitati extinse in rezolvarea unor probleme care depasesc posibilitatile
si sfera de interes ale unui singur judet.

La acest nivel, al regiunilor de dezvoltare, se vor culege si datele stabilite, specifice, in
conformitate cu reglementarile Eurostat, pentru nivelul echivalent NUTS 2 din Uniunea
Europeana.

A. Structuri institutionale la nivel regional

In cadrul fiecarei regiuni de dezvoltare activeaza doua tipuri de organisme:



223

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala (CDR)
Consiliul pentru Dezvoltare Regionala are rol decizional, fiind alcatuit din patru reprezentanti
alesi ai fiecarui judet component al regiunii respective de dezvoltare. Consiliul pentru Dezvoltare
Regionala ia decizii asupra planurilor, programelor si proiectelor de dezvoltare regionala si decide
alocarea fondurilor pe proiecte si programe.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR)
Agentia pentru Dezvoltare Regionala are un rol executiv. Ea este o institutie neguvernamentala,
non-profit, cu caracter tehnic, care elaboreaza Strategia si Planul de dezvoltare regionala si pune
in aplicare hotararile Consiliului pentru Dezvoltare Regionala.

Toate cele opt Agentii pentru Dezvoltare Regionala sunt legal constituite incepand cu iunie 1999;
cele mai multe dintre ele s-au confruntat initial cu probleme legate de resurse umane (personal cu
o calificare adecvata) si bugetare, organizare, sedii, echipamente. In perioada care a urmat de la
crearea acestor agentii, cele mai multe dintre aceste probleme au fost deja rezolvate.

B. Structuri institutionale la nivel central

La nivel central functioneza doua organisme similare celor existente la nivel regional:

Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala (CNDR)
Consiliul National de Dezvoltare Regionala a fost creat la inceputul anului 1999, fiind conceput
ca organ deliberativ, care asigura coordonarea generala a politicii de dezvoltare regionala.
Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala este alcatuit, la paritate, din 33 de membri
(reprezentantii Consiliilor de Dezvoltare Regionala si ai Guvernului). Presedintia CNDR este
asigurata de Primul Ministru. Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala este un for politic
in care se adopta deciziile majore pentru realizarea obiectivelor dezvoltarii regionale, asigurand
corelarea politicilor sectoriale cu politica de dezvoltare regionala.

Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala (ANDR)
Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala a fost creata la 1.01.1999, functionand ca organ
de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea
Guvernului si sub coordonarea directa a Primului Ministru, in calitatea acestuia de presedinte al
Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.

Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este responsabila cu promovarea si coordonarea
politicii nationale de dezvoltare regionala. Atributiile agentiei decurg din obiectivele politicii de
dezvoltare regionala, stipulate de Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania.

Instrumente ale politicii de dezvoltare regionala

Planul national de dezvoltare
Autoritatile romane au fost solicitate sa elaboreze un Plan national de dezvoltare (PND) pentru
perioada 2000-2006, anexat Programului National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.

PND este un document strategic national care identifica obiectivele de dezvoltare pentru
perioada 2000-2006 si prioritatile de dezvoltare pentru perioada 2000-2002. El este, de asemenea,
un document de programare pentru instrumentele financiare de pre-aderare: PHARE
(componenta coeziune economica si sociala), ISPA si SAPARD.

Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala a avut responsabilitatea coordonarii elaborarii
Planului national de dezvoltare.
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Planul national de dezvoltare este fundamentat pe analizele socio-economice nationale si
regionale, precum si pe strategiile de dezvoltare regionala.

PND este primul document national care a implicat realizarea unui parteneriat solid intre
autoritatile nationale si regionale si institutiile societatii civile.

El este rezultatul primului exercitiu romanesc de programare de jos in sus. Acest document a fost
realizat in parteneriat cu cele opt agentii pentru dezvoltare regionala, precum si cu alte agentii si
institutii guvernamentale2 si non-guvernamentale3 implicate in dezvoltarea regionala.

Ministerele Agriculturii si Alimentatiei, Transporturilor si cel Apelor, Padurilor si Protectiei
Mediului au elaborat propriile documente de programare pentru asistenta financiara oferita prin
instrumentele ISPA si SAPARD. Ministerul Educatiei Nationale, impreuna cu Ministerul Muncii
si Protectiei Sociale, a elaborat Strategia nationala pentru dezvoltarea resurselor umane. Aceste
documente sunt prezentate in anexele care insotesc PND.

PND fundamenteaza interventiile instrumentelor PHARE, ISPA si SAPARD pentru perioada
2000-2002. Obiectivul general al Planului national de dezvoltare regionala este realizarea
dezvoltarii durabile si crearea de noi locuri de munca. Un rol important in realizarea acestui
obiectiv il are stabilirea de prioritati si, pe baza lor, elaborarea si implementarea de programe si
proiecte care sa concretizeze aceste prioritati ale dezvoltarii.

Planul national de dezvoltare, inaintat Comisiei Europene la sfarsitul lunii octombrie 1999, este
structurat in patru mari parti: Situatia actuala, Strategia de dezvoltare, Implementarea si
Programarea financiara.

Capitolul "Situatia actuala" contine o prezentare a tarii si a celor opt regiuni de dezvoltare, cu
evidentierea disparitatilor existente intre Romania si statele membre ale UE, precum si a
deosebirilor care se manifesta intre regiuni, dar mai ales intre judete, in interiorul regiunilor de
dezvoltare. Este evidentiat faptul ca decalajele de dezvoltare intre Romania si Uniunea Europeana
sunt mai mari decat disparitatile interne. Romania, ca si toate cele opt regiuni NUTS II ale sale,
intruneste criteriile de eligibilitate pentru Obiectivul 1.

Analizele sectoriale abordeaza domenii economice de importanta nationala: industrie, IMM-uri,
turism, transport si alte infrastructuri, agricultura si dezvoltare rurala, cercetare-inovare si
dezvoltare tehnologica. Analizele sectoriale servesc la realizarea analizei SWOT (puncte tari,
puncte slabe, oportunitati si riscuri).

Un spatiu larg este alocat Strategiei de dezvoltare regionala. Ea este elaborata in conformitate cu
obiectivele si principiile strategice promovate prin conceptul dezvoltarii regionale adoptat de
CNDR si fundamentata pe analiza economiilor regionale. Sunt prezentate in sinteza Planurile de
dezvoltare regionala, continand profilurile economico-sociale regionale si strategiile de dezvoltare
ale celor opt regiuni, elaborate de agentiile de dezvoltare regionala pentru perioada 2000-2006.

Pe baza analizelor realizate in PND si a utilizarii informatiilor cuprinse in planurile de dezvoltare
regionala, au fost stabilite prioritatile nationale de dezvoltare regionala si masurile
corespunzatoare pentru perioada 2000-2002. Aceste prioritati decurg din obiectivul general al
Planului national de dezvoltare - asigurarea unei cresteri economice sustinute si crearea de noi

                                                
2 Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul pentru Afaceri Europene; Ministerul Transporturilor; Ministerul
Agriculturii si Alimentatiei; Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului; Ministerul Educatiei Nationale;
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale; Ministerul Industriei si Comertului; Ministerul Finantelor; Agentia pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii; Autoritatea Nationala pentru Turism; Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si
Inovare, etc.
3 Camera de Comert si Industrie, etc.
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locuri de munca - si respecta cadrul impus de Comisia Europeana privind concentrarea resurselor
si necesitatea ca prioritatile regionale sa se inscrie in prioritatile nationale.

Strategia Planului National de Dezvoltare este axata pe noua prioritati:

- dezvoltarea sectorului privat si promovarea investitiilor;

- sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor din sectorul productiv;

- imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii regionale si locale;

- dezvoltarea resurselor umane;

- dezvoltarea turismului;

- sprijinirea dezvoltarii tehnologice si  inovarii;

- dezvoltarea agriculturii si a spatiului rural;

- dezvoltarea infrastructurii transporturilor;

- protejarea si ameliorarea calitatii mediului inconjurator.

Identificarea obiectivelor prioritare din cadrul PND a fost realizata urmand atat o abordare de jos
in sus, cat si de sus in jos, prin armonizarea obiectivelor regionale cu cele nationale. Cea mai mare
parte a prioritatilor propuse de catre regiuni in strategiile de dezvoltare regionala se regasesc
printre obiectivele stabilite in Planul national de dezvoltare.

Capitolul "Mecanisme de implementare" descrie rolul institutiilor implicate in implementarea
politicilor de dezvoltare regionala si principiile fundamentale care trebuie respectate in acest
proces: principiul parteneriatului, principiul concentrarii geografice, respectarea politicilor UE in
privinta concurentei, mediului inconjurator si a egalitatii sanselor.

Planul national de dezvoltare include de asemenea o prima programare financiara in vederea
realizarii obiectivelor prioritare identificate pentru perioada 2000-2002, anual si centralizat.

Ca urmare a recomandarilor formulate la adresa primei versiuni a PND de catre Comisia
Europeana, au fost reluate lucrarile grupului de lucru format din reprezentanti, la nivel de director
general sau director, ai ministerelor si celorlalte institutii ale administratiei publice centrale care
fac parte din Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala.

Planurile de dezvoltare regionale
Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionala a utilizat aceeasi structura cu a PND. Fiecare din
cele 8 regiuni de dezvoltare regionala au intocmit planuri proprii, in care au identificat, pe baza
analizelor efectuate in teritoriu, necesitatile de dezvoltare in perioada 2000-2002.

In cadrul planurilor au fost definite strategii, obiective prioritare si masuri de dezvoltare regionala
specifice.

Planurile au fost elaborate de catre Agentiile pentru dezvoltare regionala si aprobate de
organismele deliberative din fiecare regiune, respectiv consiliile pentru dezvoltare regionala.

Masuri in domeniul dezvoltarii regionale

Pentru a stimula si sustine Romania in procesul de constructie institutionala si in implementarea
primelor masuri practice in domeniul dezvoltarii regionale, Comisia Europeana a alocat Romaniei
prin Memorandumul Financiar PHARE 1998 fonduri in valoare de 33 MEURO, in cadrul sub-
programului Politica regionala si coeziune. Din acest total, 15,5 MEURO au fost alocate pentru
finantarea programelor si proiectelor de tip Obiectiv 1.
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Obiectivul principal al acestui sub-program este crearea, in conformitate cu prevederile
Parteneriatului de Aderare, a unui cadru cuprinzator (politici, legislatie, instrumente necesare),
precum si a capacitatii administrative de gestionare a celor trei instrumente financiare de pre-
aderare - PHARE, ISPA si SAPARD.

In vederea implementarii proiectelor din cadrul programului PHARE 1998, ANDR a elaborat si
pus in practica proceduri detaliate pentru implementarea proiectelor PHARE, inclusiv proceduri
pentru elaborarea raportarilor financiare si tehnice, precum si proceduri contabile si de plati.

Asistenta financiara oferita sub componenta Politica regionala si coeziune a programului PHARE
1998 a fost alocata pentru proiectele selectionate in urma licitatiei deschise lansate in luna august
1999. In urma procesului de evaluare si selectie, comitetele organizate la nivelul celor opt agentii
de dezvoltare regionala au ajuns la concluzia ca 715 proiecte indeplinesc conditiile pentru a fi
finantate, aceste proiecte fiind trimise catre Consiliile de Dezvoltare Regionala pentru analiza si
aprobare.

Consiliile de Dezvoltare Regionala au hotarat ca 441 proiecte, care au inregistrat scoruri de cel
putin 65 de puncte dar nu pot beneficia de finantare PHARE, sa fie pastrate in portofoliul
Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala. In masura posibilitatilor, aceste proiecte vor fi finantate
de la bugetul de stat, prin Fondul National de Dezvoltare Regionala.

271 proiecte au primit aprobarea Consiliilor de Dezvoltare Regionala pentru a fi finantate din
fonduri PHARE. Lista acestor proiecte a fost ulterior inaintata catre ANDR, impreuna cu
Rapoartele comisiilor de evaluare, pentru a fi prezentate Consiliului National pentru Dezvoltare
Regionala.

La inceputul lunii ianuarie 2000, lista proiectelor finantate din fonduri PHARE, alaturi de
rapoartele comisiilor de evaluare, au fost trimise Delegatiei Comisiei Europene in Romania
pentru andosare, urmand ca ulterior acestea sa fie contractate si implementate.

Toate aceste evolutii legislative, institutionale si de implementare descrise mai sus pot fi
considerate teste importante pentru functionarea efectiva a institutiilor de dezvoltare regionala.

Adoptarea si respectarea acquis-ului comunitar vor deveni insa realitati evidente doar in
momentul in care toate aceste structuri vor fi testate in practica, iar abordarea actuala in domeniul
dezvoltarii regionale va fi pe deplin implementata.

Indeplinirea acestui scop va cere in continuare un efort indelungat si sustinut, dar in opinia
autoritatilor romanesti masurile luate pana acum ofera o baza solida pentru progresele viitoare in
domeniul dezvoltarii regionale.

Priorităţi pe termen scurt

Pe termen scurt, prioritatile institutiilor implicate in realizarea in practica a obiectivelor politicii de
dezvoltare regionala sunt:

A. Intarirea capacitatii institutionale a structurilor nationale si regionale implicate in elaborarea si
implementarea politicilor de dezvoltare regionala

Masurile pentru realizarea acestui obiectiv sunt urmatoarele:

- elaborarea unei strategii de organizare si functionare a ANDR pe termen mediu;

- elaborarea si actualizarea periodica a Strategiei nationale de dezvoltare regionala;

- actualizarea periodica a planurilor de dezvoltare regionala si a Planului national de dezvoltare;
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- elaborarea unei strategii nationale si a Programului operational de formare profesionala in
domeniul dezvoltarii regionale;

- punerea in aplicare a Programului operational de formare profesionala in domeniul dezvoltarii
regionale;

- crearea unui sistem informational integrat ANDR - ADR-uri ;

- elaborarea si actualizarea periodica a unui Manual–ghid pentru identificarea, evaluarea,
selectarea, implementarea, monitorizarea si controlul proiectelor de dezvoltare regionala;

- dezvoltarea capacitatii institutionale a ANDR si ADR de a identifica si atrage surse financiare
suplimentare, interne si internationale, in vederea finantarii unui numar cat mai mare de
actiuni de dezvoltare regionala;

- dezvoltarea parteneriatelor regionale in sprijinul actiunilor de dezvoltare;

- sustinerea capacitatii institutionale in vederea identificarii si pregatirii actiunilor
corespunzatoare cerintelor instrumentelor de pre-aderare ISPA si SAPARD.

B. Realizarea unei politici de dezvoltare regionala integrate ce coreleaza obiectivele strategice
regionale cu obiectivele sectoriale nationale, in vederea imbunatatirii competitivitatii si a cresterii
economice durabile

Pornind de la obiectivele majore ale politicii de dezvoltare regionala, stabilite prin Legea nr.
151/1998, ANDR si cele opt agentii de dezvoltare regionala, beneficiind de sprijinul financiar al
Guvernului si al Comisiei Europene, au dezvoltat proiecte-pilot care vor fi continuate si
amplificate de catre actiunile viitoare de dezvoltare regionala, in conformitate cu obiectivele
prioritare prevazute in Planul national de dezvoltare si in Planurile regionale de dezvoltare.

Masurile de dezvoltare regionala integreaza obiectivele nationale ale politicilor sectoriale
relevante, descrise in capitolele respective din PNAR (cum ar fi politica de resurse umane si
ocupare, dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, etc.), in vederea stimularii
dezvoltarii echilibrate a regiunilor de dezvoltare. Actiunile de dezvoltare regionala sunt similare cu
cele aplicate in regiunile tip Obiectiv 1. In vederea stimularii sinergiilor posibile, se urmareste
implementarea integrata a acestor actiuni.

Masurile prevazute de acest obiectiv sunt finantate din fonduri PHARE – componenta Coeziune
economica si sociala si componenta Cooperare transfrontaliera, din fonduri de la bugetul de stat
(reprezentand cofinantarea fondurilor nerambursabile UE si alte fonduri din FNDR), din Fondul
special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului (constituit din privatizari) si din alte fonduri
atrase de la bugetele locale si de la investitorii privati.

Masurile prevazute pentru realizarea acestui obiectiv sunt urmatoarele:

a) implementarea proiectelor de restructurare industriala si de dezvoltare a sectorului productiv,
in special a intreprinderilor mici si mijlocii;

In cadrul acestei masuri sunt sustinute activitati de tipul:

- investitii productive directe prin acordarea de granturi, canalizate in principal catre IMM-urile
emergente sau aflate in primii ani de functionare si catre micro-intreprinderi;

- servicii pentru IMM-uri (consultanta pentru imbunatatirea accesului la surse de finantare si la
noi piete, marketing si promovarea exporturilor, promovarea accesului la informatie si
comunicare, atestare si standarde de calitate);

- acordare de credite pe termen mediu si lung pentru IMM-uri;
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- initiative locale de dezvoltare;

- proiecte de dezvoltare a turismului;

- sustinerea inovarii si a transferului tehnologic.

b) implementarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, pentru a facilita integrarea pe
piata muncii, adaptarea la schimbarile economice structurale, dezvoltarea spiritului antreprenorial
si imbunatatirea competitivitatii economice; in cadrul acestei masuri sunt sustinute urmatoarele
tipuri de activitati:

- formarea profesionala, calificarea si recalificarea fortei de munca in vederea dezvoltarii
calitatilor profesionale si a adaptarii la cerintele emergente ale pietei muncii;

- masurile active de ocupare si de combatere a somajului;

- promovarea integrarii sociale a grupurilor dezavantajate.

c) implementarea proiectelor de imbunatatire si dezvoltare a infrastructurii locale si regionale, in
vederea constituirii cadrului necesar pentru atragerea investitiilor, al cresterii economice si crearii
de noi locuri de munca; in cadrul acestei masuri sunt sustinute activitati de tipul:

- imbunatatirea infrastructurii de transport, in vederea ameliorarii legaturilor dintre polii
economici si coridoarele pan-europene de transport si a facilitarii accesului la zonele
economice;

- dezvoltarea infrastructurii de afaceri, in vederea sustinerii competitivitatii economice prin
ameliorarea accesului la tehnologie, servicii, informatie si piete;

- reabilitarea zonelor degradate ecologic si protejarea zonelor vulnerabile cu potential economic
ridicat, inclusiv a zonelor cu potential turistic;

- regenerarea zonelor urbane degradate, renovarea constructiilor si monumentelor cu potential
turistic.

d) implementarea proiectelor destinate sustinerii cooperarii transfrontaliere, prin imbunatatirea si
dezvoltarea infrastructurii de interes european a retelelor de transport, comunicatii si energie, a
infrastructurii de mediu si prin intiativele de dezvoltare economica si sociala;

e) implementarea programelor speciale de dezvoltare regionala destinate revitalizarii zonelor
defavorizate, finantate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului (constituit
din privatizari).

Programul PHARE 1999 – RICOP prevede implementarea unor componente care corespund
obiectivelor dezvoltarii regionale, vizand sustinerea restructurarii industriale accelerate si
incurajarea crearii de locuri de munca prin actiuni de lucrari publice, initiative de promovare a
ocuparii si imbunatatirea accesului la finantare al IMM-urilor. Acest program este implementat de
catre Ministerul Transporturilor.

Priorităţi pe termen mediu

A. Intarirea capacitatii institutionale a structurilor nationale si regionale implicate in elaborarea si
implementarea politicilor de dezvoltare regionala

Masurile pentru realizarea acestui obiectiv sunt urmatoarele:

- actualizarea periodica a  Strategiei nationale de dezvoltare regionala;

- actualizarea periodica a planurilor de dezvoltare regionala si a Planului national de dezvoltare;
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- continuarea aplicarii Programului operational de formare profesionala in domeniul dezvoltarii
regionale;

- actualizarea Manualului–ghid pentru identificarea, evaluarea, selectarea, implementarea,
monitorizarea si controlul proiectelor de dezvoltare regionala;

- dezvoltarea capacitatii institutionale a ANDR si ADR de a identifica si atrage surse financiare
suplimentare, interne si internationale, in vederea finantarii unui numar cat mai mare de
actiuni de dezvoltare regionala;

- dezvoltarea parteneriatelor regionale in sprijinul actiunilor de dezvoltare.

B. Continuarea aplicarii politicii de dezvoltare regionala integrate ce coreleaza obiectivele
strategice regionale cu obiectivele sectoriale nationale, in vederea imbunatatirii competitivitatii si a
cresterii economice durabile

Masurile pentru realizarea acestui obiectiv sunt urmatoarele:

a) implementarea proiectelor de restructurare industriala si de dezvoltare a sectorului productiv,
in special a intreprinderilor mici si mijlocii;

In cadrul acestei masuri sunt sustinute activitati de tipul:

- investitii productive directe prin acordarea de granturi, canalizate in principal catre IMM-urile
emergente sau aflate in primii ani de functionare si catre micro-intreprinderi;

- servicii pentru IMM-uri (consultanta pentru imbunatatirea accesului la surse de finantare si la
noi piete, marketing si promovarea exporturilor, promovarea accesului la informatie si
comunicare, atestare si standarde de calitate, etc.);

- acordare de credite pe termen mediu si lung pentru IMM-uri;

- initiative locale de dezvoltare;

- proiecte de dezvoltare a turismului;

- sustinerea inovarii si a transferului tehnologic.

b) implementarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, pentru a facilita integrarea pe
piata muncii, adaptarea la schimbarile economice structurale, dezvoltarea spiritului antreprenorial
si imbunatatirea competitivitatii economice;

In cadrul acestei masuri sunt sustinute activitati de tipul:

- formarea profesionala, calificarea si recalificarea fortei de munca in vederea dezvoltarii
calitatilor profesionale si a adaptarii la cerintele emergente ale pietei muncii;

- masurile active de ocupare si de combatere a somajului;

- promovarea integrarii sociale a grupurilor dezavantajate.

c) implementarea proiectelor de imbunatatire si dezvoltare a infrastructurii locale si regionale, in
vederea constituirii cadrului necesar pentru atragerea investitiilor, al cresterii economice si al
crearii de noi locuri de munca;

In cadrul acestei masuri sunt sustinute activitati de tipul:

- imbunatatirea infrastructurii de transport, in vederea ameliorarii legaturilor dintre polii
economici si coridoarele europene si a facilitarii accesului la zonele economice;

- dezvoltarea infrastructurii de afaceri, in vederea sustinerii competitivitatii economice prin
ameliorarea accesului la tehnologie, servicii, informatie si piete;
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- reabilitarea zonelor degradate ecologic si protejarea zonelor vulnerabile cu potential economic
ridicat, inclusiv a zonelor cu potential turistic;

- regenerarea zonelor urbane degradate, renovarea constructiilor si monumentelor cu potential
turistic.

d) implementarea proiectelor destinate sustinerii cooperarii transfrontaliere, prin imbunatatirea si
dezvoltarea infrastructurii de interes european a retelelor de transport, comunicatii si energie, a
infrastructurii de mediu si prin initiativele de dezvoltare economica si sociala.

3.6. Calitatea vieţii şi a mediului

3.6.1. Protecţia mediului

Situatia actuala

O etapa decisiva in atingerea durabilitatii unei societati moderne este reprezentata de
gospodarirea eficienta a resurselor naturale. In Romania, consumul ineficient de resurse, incurajat
de mentinerea unor preturi reduse care nu au inclus si costurile de mediu, a constituit unul din
factorii principali care au condus la degradarea mediului.

In ceea ce priveste standardele de mediu, intre Romania si Uniunea Europeana se inregistreaza
decalaje care se datoreaza nivelului investitional scazut din punct de vedere cantitativ si calitativ
pentru reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de mediu, precum si ignorarii in mare masura a
standardelor impuse de legislatia nationala.

Inceperea negocierilor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana a deschis o noua perspectiva
pentru intensificarea procesului de armonizare in domeniul protectiei mediului. Incepand cu anul
1999, s-a inregistrat o accelerare a ritmului acestui proces, tinandu-se cont atat de abordarea
integrata a politicii de mediu in politicile sectoriale, cat si de necesitatea consolidarii capacitatii
institutionale, atat la nivel national, cat si local, in scopul asigurarii unei structuri descentralizate si
flexibile, necesara pentru implementarea si controlul aplicarii prevederilor noii legislatii transpuse.

Una dintre cerintele stringente ale transpunerii acquis-ului comunitar de mediu este elaborarea
legilor pentru principalele sectoare ale acestuia.

In anul 2000 a fost aprobata OU nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si
comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum
si a produselor rezultate din acestea (MO nr. 48/31.01.2000).

De asemenea, pentru transpunerea Regulamentului Consiliului nr. 3093/94 privind substantele
care epuizeaza stratul de ozon, au fost aprobate OU nr. 89/30.08.1999 privind regimul comercial
si restrictia in utilizarea substantelor care distrug stratul de ozon (publicata in MO nr.
23/31.08.1999) si OU nr. 24/2000 privind adoptarea Amendamentului de la Copenhaga al
Protocolului de la Montreal (MO nr. 38/29.01.2000).

In domeniul managementului deseurilor, a fost aprobata HG nr. 155/08.03.1999 privind
adoptarea Catalogului european al deseurilor (Decizia Comisiei nr. 94/3/EC) si Listei de deseuri
periculoase (Decizia Consiliului nr. 94/904/CEE), publicata in MO nr. 118/23.03.1999.

In domeniul calitatii apei, pentru transpunerea unor prevederi ale Directivei 80/68/CEE privind
protectia apelor subterane impotriva poluarii cauzate de substantele periculoase, a fost aprobat
Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 166/1999 privind stabilirea
Registrului apei.
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In ultimii ani, Romania a aderat la majoritatea conventiilor si acordurilor internationale din
domeniul protectiei mediului si la toate conventiile internationale din domeniul conservarii
naturii, prevederile acestora putand sa fie puse in aplicare ca norme de drept intern, in
conformitate cu dispozitiile constitutionale.

Cu sprijinul Agentiei pentru Protectia Mediului din Danemarca, in luna septembrie 1999 au fost
finalizate strategiile sectoriale in domeniul “Calitatii Aerului si Schimbarilor Climatice” si
“Controlului Poluarii Industriale si Managementului Riscului”.

Incepand cu luna noiembrie 1999, in cadrul Programului PHARE 1998 – componenta de
infratire institutionala, au demarat cele doua proiecte prevazute, in domeniile managementului
deseurilor si calitatii apei, preconizandu-se transpunerea celor mai importante directive specifice
celor doua sectoare.

Planul National de Actiuni pentru Protectia Mediului a fost reactualizat in luna noiembrie 1999,
in concordanta cu Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, devenind
astfel un element de baza in adoptarea masurilor in cadrul procesului de integrare europeana.

In ceea ce priveste integrarea politicii de mediu in celelalte politici sectoriale, a fost elaborat
capitolulul de mediu din Planul national de dezvoltare.

Strategia Romaniei pentru implementarea Instrumentului financiar ISPA - componenta de mediu,
referitoare la identificarea, prioritizarea si selectarea de proiecte in domeniul epurarii apelor uzate,
asigurarii retelelor de alimentare cu apa potabila si canalizare, protectiei calitatii aerului,
managementului deseurilor, a fost transmisa Comisiei Europene pentru aprobare.

Prioritizarea proiectelor finantate prin ISPA – sectiunea mediu este urmatoarea:

- Pentru anul 2000 - proiecte specifice, care se refera la localitati cu o populatie de circa
300.000 locuitori;

- Pentru 2000-2001 - proiecte care se refera la localitati cu o populatie de circa 200.000
locuitori sau la un areal mai mare de desfasurare (de exemplu un judet);

- Pentru 2002-2006, proiecte care se refera la localitati cu o populatie de circa 100.000 locuitori.

Analizele economice efectuate pana in prezent arata ca sectoarele referitoare la epurarea apelor
uzate urbane, alimentare cu apa potabila si crearea/modernizarea retelelor de canalizare, precum
si amenajarea gropilor de deseuri menajere si incinerarea deseurilor periculoase sunt printre cele
mai costisitoare, avand in acelasi timp si un impact semnificativ asupra sanatatii umane. De
asemenea, aceste prioritati au fost evidentiate si in Planul National de Actiune pentru Protectia
Mediului.

Pentru anul 2000 au fost deja selectate primele opt proiecte ISPA: sapte proiecte in domeniul
epurarii apelor uzate, imbunatatirea sau constructia unor retele adecvate de alimentare cu apa
potabila si canalizare (Iasi, Cluj, Timisoara, Constanta, Craiova, Bucuresti, Brasov) si un proiect
privind constructia unei statii de tratare a deseurilor solide in Piatra Neamt. Aceste proiecte sunt
in curs de elaborare, preconizandu-se transmiterea lor Comisiei Europene pentru finantare pana
in luna iunie 2000.

Pentru accelerarea procesului de armonizare legislativa, prin Ordinul ministrului apelor, padurilor
si protectiei mediului nr. 600/1999, modificat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si
protectiei mediului nr. 1028/1999, au fost infiintate grupuri de lucru pentru fiecare sector al
acquis-ului comunitar de mediu. Aceste grupuri de lucru sunt alcatuite din reprezentanti ai
Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si ai structurilor subordonate, precum si ai
ministerelor implicate in activitatea de protectie a mediului, in scopul elaborarii strategiilor
sectoriale si a proiectelor de acte legislative in scopul transpunerii prevederilor acquis-ului



232

comunitar de mediu. Prin includerea in aceste grupuri de lucru a reprezentantilor tuturor
celorlalte sectoare de activitate aflate in legatura intrinseca cu cea de protectie a mediului,
strategiile sectoriale de armonizare ce urmeaza sa fie elaborate vor constitui un real suport in
abordarea viitoarelor etape de negocieri in cadrul procesului de integrare.

Referitor la organismele si institutiile care vor fi implicate in derularea ISPA in domeniul
mediului, incepand cu 1 ianuarie 2000, la sediul MAPPM functioneaza Unitatea de Management
al proiectelor ISPA. Aceasta unitate va furniza asistenta tehnica beneficiarilor de proiect. Acest
sprijin se va concretiza printr-un manual, precum si prin instruiri si linii directoare
corespunzatoare. In acelasi timp, unitatea are ca obiective principale:

- sprijinirea si incurajarea posibilitatilor de cofinantare;

- consolidarea capacitatii institutiilor in implementarea ISPA, in special a municipalitatilor;

- dezvoltarea metodologiei de monitorizare a proiectelor ISPA, elaborata impreuna cu
reprezentantii Comisiei Europene si ai Delegatiei Comisiei Europene in Romania.

In scopul intaririi capacitatii institutionale proprii, activitatile principale ale Ministerului Apelor,
Padurilor si Protectiei Mediului sunt focalizate in urmatoarele domenii:

- coordonarea intregului proces de implementare a legislatiei nationale de mediu;

- diseminarea informatiei pe parcursul procesului de armonizare (in ceea ce priveste
monitoringul progreselor inregistrate, informarea publicului, procesul de consultare si
participare a publicului la luarea deciziei);

- coordonarea activitatii desfasurate de Agentiile pentru Protectia Mediului (APM) la nivel
local.

Majoritatea actiunilor privind implementarea si controlul aplicarii legislatiei transpuse trebuie
realizate de catre APM-uri. In prezent, cele 42 de Agentii pentru Protectia Mediului au fost
reorganizate, in conformitate cu Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr.
818/07.09.1999.

Ca urmare a acestei reorganizari, in cadrul fiecarei agentii functioneaza un compartiment de
programe internationale, relatii cu publicul si organizatiile neguvernamentale, necesar dezvoltarii
capacitatilor de initiere si participare la fazele de identificare si implementare a strategiilor de
armonizare si a programelor comunitare. De asemenea, in scopul indeplinirii responsabilitatilor
specifice Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, la nivel local s-a creat in structura
fiecarui APM serviciul pentru conservarea naturii si a diversitatii biologice.

Politica de management al apelor este aplicata de catre Compania Nationala "Apele Romane",
care se afla sub coordonarea MAPPM. Aceasta companie este organizata in 11 directii la nivel de
bazin sau spatiu hidrografic. Prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr.
699/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de emitere a avizelor si a autorizatiilor de
gospodarire a apelor, APM-urile au preluat si sarcina emiterii avizelor de gospodarire a apelor,
Compania si sucursalele sale bazinale avand responsabilitati privind gestionarea cantitativa si
calitativa a apelor, elaborarea planurilor si programelor in acest domeniu.

Referitor la cerintele proiectului Directivei cadru in domeniu, in general, structura organizatorica
specifica existenta in Romania corespunde prevederilor acesteia, in prezent fiind in faza de
avizare un proiect de HG privind crearea Comitetelor de Bazin.

Datorita sumelor necesare pentru investitii, etapa de implementare si control al aplicarii
prevederilor noii legislatii depinde de dezvoltarea economica a societatii. In cadrul acquis-ului
comunitar de mediu exista directive specifice “costisitoare”, a caror implementare presupune, pe
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langa o evaluare realista a costurilor, si o planificare coerenta a investitiilor. Este importanta
elaborarea unei strategii financiare care sa identifice sursele financiare si modul de utilizare a
acestora in mod adecvat, in scopul implementarii efective a prevederilor acestor directive. Prin
proiectul ROM 102 privind “Dezvoltarea Programului de Implementare a Legislatiei de Mediu
UE armonizata”, finantat de Unitatea DISAE-Comisia Europeana, a fost realizata o prima
estimare a costurilor pentru principalele directive “costisitoare”. Investitiile asociate implementarii
Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane sunt cele mai semnificative in ceea
ce priveste componenta unitara de cost, aceasta fiind evidentiata ca cea mai costisitoare directiva
pentru Romania din cadrul acquis-ului comunitar de mediu.

Avand in vedere studiile efectuate de catre Banca Mondiala si Uniunea Europeana si tinand cont
de valorile care se regasesc in cadrul proiectului ROM 102, costurile de conformare referitoare la
principalele directive “costisitoare” au fost estimate la nivelul anului 1998 (inainte de finalizarea
procesului de privatizare a intreprinderilor) si nu includ valoarea investitiilor de mediu prevazute
in contractele de privatizare:

Costuri de conformare estimate (MEURO)

Costuri de capital F&I/an Total

Epurarea apelor uzate urbane 4.502 414 9.656

Incinerarea deseurilor periculoase 191 89 1.294

Incinerarea deseurilor municipale 64 11 207

Marile unitati poluatoare – termocentrale 961 1 975

Marile unitati poluatoare – sisteme de incalzire 430 1 445

SOx (in cadrul IPPC) 1.345 2 1.369

Depozitare deseuri 893 4 1.069

Costurile necesare atingerii standardelor de mediu pentru accesul in Uniunea Europeana, estimate
la 20 miliarde de EURO (prin acelasi proiect ROM 102), reprezinta numai pentru sectorul apa
circa 50%, iar pentru sectoarele aer si deseuri cate 25%. Sumele se preconizeaza a fi cheltuite in
urmatorii 20 de ani, furnizand un punct de referinta si o indicatie asupra urgentei problemelor de
mediu cu care se confrunta Romania.

Energia nucleara
In domeniul monitorizarii radioactivitatii mediului autoritatea competenta este Comisia Nationala
pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), prin directia sa de specialitate, Directia
Generala pentru Supravegerea Radioactivitatii Mediului. Aceasta activitate constituie o activitate
majora pentru Romania, avand in vedere pozitia geografica a tarii noastre, situatia in vecinatatea
unor tari care opereaza reactori nucleari de tip sovietic. De problemele specifice acestei activitati
se ocupa aproximativ 180 persoane.

In domeniul preluarii acquis-ului comunitar, CNCAN a transpus Directiva Consiliului
96/29/Euratom pentru stabilirea standardelor de securitate de baza pentru protectia sanatatii
lucratorilor si a publicului impotriva pericolelor generate de radiatiile ionizante, prin elaborarea
Normelor Fundamentale de Securitate Radiologica. Acestea se afla pentru avizare la Ministerul de
Justitie, urmand ca pana in luna mai a anului curent sa intre in vigoare.
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Prioritati pe termen scurt

In cursul anului 1999 a fost elaborat un proiect de Lege cadru privind regimul deseurilor, care in
prezent se afla in curs de avizare la ministerele interesate.

In 2001 urmeaza sa se elaboreze si sa fie promovate Legea privind protectia atmosferei (cu sprijin
tehnic si financiar din partea Agentiei pentru Protectia Mediului din Danemarca), Legea privind
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, Legea pentru protectia animalelor de
laborator folosite in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale, Legea privind ratificarea
Protocolului de la Kyoto si Legea privind amendarea Conventiei privind controlul transportului
transfrontier al deseurilor periculoase si depozitarii acestora (Conventia de la Basel).

Referitor la cerintele sectorului de acquis comunitar privind legislatia orizontala, a fost initiat
proiectul de Lege pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in
context transfrontier (Conventia Espoo); pana la sfarsitul anului 2000 se preconizeaza amendarea
Legii protectiei mediului nr. 137/1995 in scopul preluarii integrale a listei cu activitati cu impact
asupra mediului din cadrul Directivei 85/337/CEE. In scopul preluarii prevederilor specifice
asigurarii unei informatii de mediu corespunzatoare, se afla la Parlament, pentru aprobare,
proiectul de Lege pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea
publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu (Conventia de la Aarhus).

Pentru preluarea prevederilor Directivei 96/59/CEE privind depozitarea PCB/PCT, se afla in
circuitul de avizare proiectul de HG privind prevenirea si reducerea poluarii mediului produse de
substantele toxice persistente (PCB/PCT).

In domeniul calitatii apelor, in cursul anului 2000 urmeaza sa fie promovate proiectul de Hotarare
de Guvern privind epurarea apei uzate urbane si proiectul de Hotarare de Guvern pentru
amendarea HG nr. 730/1997 referitoare la aprobarea normativului NTPA 001/1997 privind
incarcarea cu poluanti a apelor uzate descarcate in resursele de apa. Prin Hotarare de Guvern, in
2000 se va aproba un Plan de actiuni privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati
proveniti din surse agricole, pentru transpunerea Directivei 91/676/CEE.

Avand in vedere calendarul aprobat al activitatilor pentru proiectul de infratire institutionala in
domeniu, in 2001 se vor aproba prin ordin al ministrului metodologia de implementare a
Directivei privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic
comunitar, precum si obiectivele de calitate inscrise in Directivele 82/176/CEE (descarcare
mercur provenit din industria producatoare de electrolize cu clor-alcali) si 83/513/CEE
(descarcare cadmiu). Tot in 2001 se va modifica STAS 4706/88 privind clasificarea apelor in clase
de calitate referitoare la apa destinata consumului uman, in scopul transpunerii Directivelor
75/440/CEE si 77/795/CEE.

In domeniul conservarii naturii, pentru transpunerea Directivei 92/43/CEE privind conservarea
habitatelor naturale, a faunei si florei salbatice, va fi aprobata Legea pentru adoptarea Acordului
privind conservarea speciilor de lilieci din Europa. Legea pentru ratificarea Acordului privind
conservarea cetaceelor din Marea Neagra, Marea Mediterana si din zona contigua a Atlanticului
va fi adoptata in vederea transpunerii unor prevederi ale directivei mentionate anterior, precum si
ale Reglementarii Consiliului nr. 348/81 privind regulile comune pentru importul produselor din
balene sau din alte cetacee. Pentru transpunerea Directivei 79/409/CEE privind conservarea
pasarilor salbatice, va fi ratificat prin lege Acordul privind conservarea pasarilor de apa migratoare
african-eurasiatice.

In domeniul protectiei civile a fost elaborat proiectul de HG pentru aprobarea planului de
interventie in caz de descarcari de hidrocarburi si substante periculoase in mare, acesta fiind in
faza de avizare la ministerele interesate, urmand sa fie promovat in cursul anului 2001.
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Se are in vedere monitorizarea si evaluarea emisiilor de dioxid de carbon si a altor gaze cu efect de
sera, pentru conformarea legislatiei in domeniul schimbarilor climatice cu Decizia Consiliului nr.
93/389/CEE privind constituirea unui mecanism comunitar de monitorizare in acest domeniu.

Pana la sfarsitul primului semestru al anului 2000, grupurile de lucru sectoriale stabilite urmeaza
sa elaboreze toate strategiile de armonizare corespunzatoare. De asemenea, acestea vor fi
inglobate intr-o strategie de armonizare in domeniul protectiei mediului cuprinzand toate
aspectele sectoriale.

In cadrul Programului PHARE 1998, incepand din luna aprilie 2000, se vor realiza:

- furnizarea asistentei pentru elaborarea proiectelor legislative si intarirea capacitatii
institutionale a Unitatii de Consultanta, Politici si Strategii din cadrul MAPPM;

- pregatirea pentru acreditare a laboratorului Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protectia Mediului ca laborator de referinta si pentru coordonarea procesului de acreditare a
laboratoarelor Agentiilor pentru Protectia Mediului;

- imbunatatirea capacitatii institutionale a Agentiilor pentru Protectia Mediului, in scopul
implementarii si controlului aplicarii noii legislatii (in conformitate cu cerintele Directivei
IPPC), precum si pentru pregatirea Planurilor Locale de Actiune pentru Protectia Mediului;

- cresterea gradului de constientizare si informare a populatiei.

In perspectiva noilor cerinte legate de evaluarea impactului asupra mediului si de conditiile
specifice de eliberare a autorizatiei si a acordului de mediu, la nivel de APM-uri sunt prevazute
activitati care vizeaza formarea profesionala a personalului.

In acelasi timp, pana la sfarsitul primului semestru al anului 2000 se va realiza o analiza detaliata a
structurii si numarului de personal din fiecare Agentie pentru Protectia Mediului, in scopul
functionarii eficiente a acestora, precum si pentru desemnarea viitoarelor APM regionale.

Pentru a facilita schimbul de informatie intre nivelul central si local, Ministerul Apelor, Padurilor
si Protectiei Mediului urmeaza sa realizeze un sistem informational modern, avand in vedere si
faptul ca pana la sfarsitul anului 2000 Romania intentioneaza sa devina membru al Agentiei
Europene de Mediu.

Ca masura importanta pentru crearea instrumentelor financiare necesare implementarii politicii de
mediu, se va aproba cat mai curand posibil Legea Fondului de Mediu. In scopul managementului
adecvat al acestui fond, se impune crearea structurii institutionale corespunzatoare, astfel incat
Fondul de Mediu sa devina operational incepand cu anul 2002.

In concluzie, pe termen scurt, activitatile vor fi focalizate in:

- elaborarea si finalizarea strategiilor sectoriale de aproximare legislativa si aplicarea si integrarea
acestora intr-o strategie globala de aproximare in domeniul protectiei mediului;

- transpunerea legislatiei de mediu, in special a celei referitoare la evaluarea impactului asupra
mediului, accesul la informatie, protectia naturii, calitatea apei;

- pregatirea si promovarea legislatiei cadru privind managementul deseurilor si calitatea aerului;

- pregatirea unei strategii financiare, precum si a unor planuri detaliate de finantare in special
pentru directivele “costisitoare”, bazate pe estimarea realista a surselor de finantare anuale,
publice si private;

- crearea unor structuri in cadrul MAPPM care sa contribuie la accelerarea procesului de
armonizare a acquis-ului comunitar de mediu (Directia privind controlul poluarii industriale,
Directia de management al deseurilor);
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- crearea unei structuri cu personalitate juridica care sa coordoneze Fondul de Mediu, precum
si a unui mecanism viabil de finantare a investitiilor de mediu.

- consolidarea capacitatii institutionale, atat la nivel national cat si local, pentru implementarea
efectiva a legislatiei transpuse.

Tichetul de participare pentru anul 2001 la programul comunitar LIFE III va fi inclus in bugetul
destinat programelor comunitare pentru anul 2000.

Energia nucleara
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si-a propus urmatoarele prioritati pe
termen scurt:

- finalizarea transpunerii acquis-ului comunitar in domeniul radioprotectiei si al pregatirii
interventiei in caz de urgenta radiologica sau de accident nuclear, precum si al supravegherii
radioactivitatii mediului;

- automatizarea Retelei Nationale de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului pentru
indeplinirea cerintelor art. 35 si 36 din Tratatul EURATOM;

- continuarea procesului de consolidare a CNCAN.

Prioritati pe termen mediu

Prioritatile pe termen mediu cuprinse in program au in vedere continuarea transpunerii acquis-
ului comunitar de mediu si definitivarea si intarirea institutionala necesara implementarii legislatiei
armonizate si a politicii de mediu.

In privinta cadrului legal, pana la sfarsitul anului 2002 se va promova Legea cadru privind regimul
de producere, comercializare si utilizare a substantelor chimice periculoase.

In domeniul calitatii aerului urmeaza sa fie elaborate si promovate Hotarari de Guvern privind
controlul emisiilor de substante poluante, valorile limita pentru poluantii din aer, stabilirea
continutului de plumb din petrol, reducerea continutului de sulf in motorina, precum si modul de
raportare al datelor.

Referitor la sectorul de management al deseurilor, urmeaza sa fie promovate Hotarari de Guvern
privind ambalajele si deseurile din ambalaje (2002), supravegherea si controlul transportului de
deseuri (2002), deseurile cu continut de dioxid de titan, procedura de supraveghere si
monitorizare si procedurile de armonizare a programelor de reducere si eliminare a poluarii
cauzate de acestea (2003), eliminarea uleiurilor uzate (2003), bateriile si acumulatorii care contin
anumite substante periculoase (2003).

In domeniul calitatii apei, in cursul anului 2002 urmeaza sa fie elaborat un standard privind
clasificarea apelor in clase de calitate, in scopul intretinerii vietii piscicole si molustelor.

In domeniul controlului poluarii industriale, pentru transpunerea directivelor specifice, in cursul
anului 2002 vor fi promovate Hotarari de Guvern privind combaterea poluarii aerului provenita
de la unitatile industriale, controlul si prevenirea poluarii industriale, controlul accidentelor cu
substante periculoase si programarea intreprinderilor existente pentru prezentarea raportului de
siguranta. Transpunerea directivelor din acest domeniu va continua si dupa anul 2003.

Referitor la transpunerea acquis-ului comunitar in sectorul zgomot, acest proces va incepe in
cursul anului 2003, actele legislative urmand sa fie promovate in anul 2004.
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Rezultatele preliminare ale programelor pentru armonizarea legislativa in domeniul mediului
finantate de Comisia Europeana, precum si posibilitatile reale existente indica prelungirea
termenului de transpunere integrala a acquis-ului comunitar de mediu pana in anul 2007.

Implementarea si controlul sunt activitati care se continua in special pe termen mediu (proces
coordonat de MAPPM), acestea bazandu-se pe legislatia transpusa si avand ca obiectiv
descentralizarea responsabilitatii si asigurarea unei structuri corespunzatoare care sa actioneze la
nivel local. Acest lucru se intentioneaza a fi sustinut printr-o monitorizare eficienta a calitatii
factorilor de mediu si o dotare a laboratoarelor cu echipament performant.

Ultimul termen de implementare a acquis-ului comunitar de mediu este programat in domeniul
epurarii apelor uzate urbane si eliminarii deversarii anumitor substante periculoase in apele de
suparafata (2030). Datorita aspectelor financiare pe care le presupune implementarea si controlul
aplicarii noii legislatii (in special in ceea ce priveste directivele “costisitoare”), acest termen este
posibil sa fie prelungit, urmand ca in momentul inceperii negocierilor in domeniul protectiei
mediului acest aspect sa fie definitivat.

In concluzie, activitatile pe termen mediu se refera in special la:

- continuarea implementarii programelor de armonizare, in primul rand in domeniile aerului,
apei si deseurilor;

- transpunerea acquis-ului comunitar in sectorul substante chimice, poluare industriala (IPPC,
Unitati mari poluatoare, SEVESO II) si inceperea transpunerii in sectorul zgomot;

- dezvoltarea capacitatii de monitorizare si aplicare, in principal prin descentralizarea activitatii
MAPPM si prin implicarea agentiilor pentru protectia mediului in acest proces;

- dotarea cu echipament performant pentru realizarea unei monitorizari adecvate implementarii
si controlului aplicarii prevederilor noii legislatii;

- investitii in infrastructura de mediu;

- continuarea instruirii personalului din MAPPM si APM.

Energia nucleara

- implementarea cadrului legislativ necesar largirii transferului sarcinilor CNCAN prin
desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear.

3.6.2. Protecţia consumatorilor

Situaţia actuală

In scopul realizarii protectiei consumatorilor in Romania, a fost infiintat in 1992 Oficiul pentru
Protectia Consumatorilor (OPC), organ de specialitate al Guvernului, care actioneaza pentru
realizarea politicii, strategiei si obiectivelor guvernamentale in domeniul vietii, sanatatii si
securitatii consumatorilor, precum si a intereselor economice ale acestora, atat prin elaborarea de
acte normative, cat si prin actiunile de supraveghere a pietei.

De asemenea, OPC urmareste ca informarea oferita consumatorilor sa fie completa, corecta si
precisa si asigura totodata consilierea juridica a consumatorilor prejudiciati.

Oficiul pentru Protectia Consumatorilor are in subordine 42 oficii teritoriale, in toate judetele tarii
si in municipiul Bucuresti, precum si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea
Produselor - <LAREX> Bucuresti - unitate extrabugetara. In completarea cadrului institutional
este prevazuta existenta Consiliilor Consultative ale consumatorilor, care grupeaza reprezentanti



238

ai autoritatilor de stat, industriei si asociatiilor de consumatori, atat la nivel local cat si la nivel
national.

In scopul crearii instrumentelor legale necesare pentru protejarea drepturilor si intereselor
consumatorilor, OPC a adoptat sau a transmis la Parlament pentru adoptare diferite acte
normative in domeniu.

Cadrul legal existent
Pentru informarea corecta si completa a consumatorilor, Guvernul Romaniei a adoptat
urmatoarele hotarari:

- HG nr. 745/1999 (MO nr. 453/17.09.99) privind etichetarea detergentilor, complet
armonizata cu Recomandarea 89/542/CEE si cu Decizia Comisiei din 25.07.1995;

- HG nr. 953/1999 (MO nr. 577/26.11.99) de modificare si completare a HG nr. 784/1996
privind Normele metodologice pentru etichetarea alimentelor, complet armonizata cu
Directivele europene 79/112/CEE si amendamentele 86/197/CEE, 89/395/CEE,
91/72/CE, 93/102/CE, 97/4/CE.

Aceste hotarari creeaza cadrul legislativ pentru informarea completa si corecta a consumatorilor
in ceea ce priveste detergentii si respectiv alimentele oferite pe piata.

In scopul de a proteja interesele economice ale consumatorilor si de a completa cadrul legislativ
in domeniul protectiei consumatorilor, au fost adoptate urmatoarele reglementari:

- OG nr. 106/30.08.99 (MO nr. 431/31.08.99) privind contractele negociate in afara spatiilor
comerciale; aceasta ordonanta este complet armonizata cu Directiva europeana 85/577/CEE
si asigura o protectie mai buna pentru consumatorul care incheie un contract in conditii
speciale, in care el nu poate compara pretul si calitatea ofertei cu cele ale produselor similare
si de aceea interesele sale economice pot fi afectate;

- OG nr. 107/30.08.99 (MO nr. 431/31.08.99) privind pachetele de servicii turistice; aceasta
ordonanta este complet armonizata cu Directiva europeana 90/314/CEE si creeaza un cadru
legislativ pentru responsabilizarea agentilor de turism in relatiile lor cu consumatorii, in scopul
de a preveni si elimina activitatile care pot afecta interesele economice ale consumatorilor care
practica turismul.

Pentru a proteja viata si sanatatea consumatorilor, au fost adoptate de asemenea urmatoarele
reglementari:

- HG nr. 710/1999 (MO nr. 450/17.09.99) privind protectia utilizatorilor de jucarii, complet
armonizata cu Directiva europeana 88/378/CEE; aceasta reglementare elaborata de MIC in
cooperare cu OPC impune un numar de restrictii (forme, marimi, calitati de material) pentru
jucarii, pentru a nu fi periculoase pentru utilizatori (copii).

- OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, recent modificata si completata prin OG
nr. 58/2000 (MO nr. 43/31.01.2000), in care au fost incluse o definitie clara a “produsului
sigur”, precum si obligatia de a plasa pe piata numai produse sigure, in concordanta cu
Directiva europeana 92/59/CEE privind securitatea generala a produselor;

- HG nr. 188/2000 (MO nr. 121/21.03.2000) privind produsele care, aparand altfel decat sunt
in realitate, prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea consumatorilor; aceasta
reglementare recent adoptata (martie 2000), complet armonizata cu Directiva europeana
87/357/CEE interzice imitatiile periculoase, care prezinta riscuri pentru copii.
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Acte normative trimise spre adoptare la Parlament
Guvernul a aprobat si a transmis la Parlament urmatoarele acte normative bazate pe directive
europene:

- proiect de Lege privind clauzele abuzive din contractele incheiate cu consumatorii (Directiva
93/13/CEE);

- proiect de Lege privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele
defectuoase (Directiva 85/374/CEE);

- proiect de Lege privind publicitatea inselatoare si comparativa (Directivele 84/450/CEE si
97/55/EC);

- proiect de Lege privind produsele cosmetice (Directiva 76/768/CEE).

Capacitatea administrativa de implementare a legislatiei
Din aprilie 1999, OPC a fost desemnat ca Punct National de Contact pentru Sistemul TRAPEX
cu tarile central si est-europene privind produsele periculoase destinate consumatorilor. Acesta a
primit deja de la secretariatul de coordonare 11 notificari privind produse periculoase care ar
putea fi depistate pe piata romaneasca.

In perioada ianuarie-decembrie 1999 au fost primite de la consumatori 18.533 de reclamatii si au
fost solutionate ca intemeiate 11.616, asigurandu-se totodata consilierea juridica de catre
specialistii OPC a consumatorilor prejudiciati.

In aceeasi perioada au fost realizate actiuni de informare a consumatorilor, cuprinzand printre
altele 8.889 articole publicate in presa si 829 emisiuni radio-TV.

Tot in perioada ianuarie-decembrie 1999, OPC a intreprins 62.835 de actiuni proprii, din care
11.100 au fost realizate cu celelalte organe specializate ale administratiei publice.

Au fost penalizate contraventiile (amenzi in valoare de 35.617 milioane lei), s-a dispus oprirea
definitiva sau retragerea din circuitul uman a unor marfuri (bunuri in valoare de 51.088 milioane
lei) sau sistarea temporara a comercializarii la 6.917 agenti economici, au fost comunicate
organelor abilitate 1.442 propuneri de retragere a autorizatiilor de functionare.

De asemenea, in fiecare din cele 42 de judete au fost create asociatii si alte organizatii
neguvernamentale in domeniul protectiei consumatorilor. In ceea ce priveste sprijinul financiar,
pentru anul 1999 a fost acordata prin intermediul OPC suma de 400 milioane lei la 4 asociatii de
consumatori, pentru dezvoltarea a sapte proiecte specifice. De asemenea, exista 2.279 de consilii
consultative, din care 40 la nivel judetean si 296 la nivel de oras.

Conform Raportului periodic pe anul 1999 al Comisiei Europene, OPC-ului ii lipsesc
echipamentul si fonduri necesare pentru a-si indeplini efectiv obligatiile, iar salariile sunt foarte
scazute. Situatia actuala a OPC este urmatoarea: dispunem de 86 posturi in centrala, din care 68
ocupate, si de 685 posturi la oficiile teritoriale, din care 614 posturi ocupate; 504 posturi sunt de
inspectori.

Priorităţi pe termen scurt

Pe termen scurt (2000-2001), OPC isi propune ca obiective prioritare:

1. continuarea adaptarii si perfectionarii cadrului legislativ pentru a se realiza treptat
compatibilitatea cu legislatia comunitara si intarirea supravegherii pietei, inclusiv intarirea OPC ca
autoritate competenta pentru aplicarea legislatiei in domeniu;
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2. imbunatatirea accesului consumatorilor la justitie si stabilirea unui parteneriat cu societatea
civila si reprezentanti ai cercurilor de afaceri pentru cresterea gradului de protectie a
consumatorilor;

3. cresterea gradului de informare si consiliere in domeniul protectiei consumatorilor.

In acest sens se prevad ca masuri de reforma legislativa:

Pentru obiectivul 1

- realizarea in anul 2000 a unor acte normative armonizate cu directivele europene privind:

- contractele la distanta incheiate cu consumatorii (Directiva 97/7/CEE)

- indicarea pretului la produsele oferite consumatorilor (Directiva 98/6/CE);

- continuarea procesului de armonizare a legislatiei romanesti cu cea comunitara in domeniul
protectiei consumatorilor (anul 2001).

Pentru obiectivul 2

- realizarea in anul 2000 a unor proiecte de acte normative privind:

- reorganizarea OPC

- organizarea si functionarea, inclusiv finantarea, unui Sistem prejudecatoresc de
rezolvare a plangerilor consumatorilor

- organizarea si functionarea, inclusiv finantarea, unui Comitet al consumatorilor.

Ca masuri de reforma institutionala s-au prevazut urmatoarele:

Pentru obiectivul 1

- continuarea procesului de formare si perfectionare a specialistilor in domeniul protectiei
consumatorilor, dotarea cu echipamente pentru training, participarea la seminarii,
simpozioane, cursuri de specializare si vizite de studii, editarea de materiale documentare,
inclusiv organizarea unor cursuri de training pentru supravegherea pietei privind:

- securitatea produselor alimentare

- securitatea produselor nealimentare

- supravegherea pe piata a serviciilor de interes public;

- dezvoltarea unui sistem de informatii, utilizand baze de date, la nivel central si local, care sa
ofere elemente cu privire la evolutia factorilor de risc ai produselor si serviciilor oferite pe
piata, precum si asupra istoricului unor operatori economici, inclusiv echipamente (2001);

- dezvoltarea si modernizarea laboratoarelor (echipamente) (2001).

Pentru obiectivul 2

- crearea unui Sistem prejudecatoresc de rezolvare a plangerilor consumatorilor;

- reorganizarea OPC prin completarea structurii existente cu unele compartimente si atributii
noi, care sa raspunda cerintelor specifice de protectie a consumatorilor, inclusiv intarirea
colaborarii cu societatea civila si cresterea capacitatii de preluare a acquis-ului comunitar (anul
2000);
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- crearea (anul 2000) si dezvoltarea (anul 2001) a unui Comitet al consumatorilor, cuprinzand o
Comisie de Securitate si o Comisie de Clauze Abuzive, pentru stabilirea unui parteneriat cu
reprezentanti ai cercurilor de afaceri si ai societatii civile.

Pentru obiectivul 3

- organizarea unei campanii nationale pentru educarea si informarea consumatorilor, prin
seminarii, emisiuni radio-TV, articole in presa si prin publicarea de materiale de specialitate
destinate consumatorilor;

- acordarea de asistenta tehnica din partea OPC pentru infiintarea si dezvoltarea, cu sprijinul
administratiei publice centrale si locale si al asociatiilor de consumatori, a unor Centre
teritoriale de consultanta destinate informarii si consilierii consumatorilor (2001).

Priorităţi pe termen mediu

Pe termen mediu (2002-2003), OPC isi propune urmatoarele obiective prioritare:

1. continuarea adaptarii si perfectionarii cadrului legislativ pentru a se realiza treptat
compatibilitatea cu legislatia comunitara si intarirea supravegherii pietei, inclusiv intarirea OPC ca
autoritate competenta pentru aplicarea legislatiei in domeniu;

2. imbunatatirea accesului consumatorilor la justitie si stabilirea unui parteneriat cu societatea
civila si reprezentanti ai cercurilor de afaceri pentru cresterea gradului de protectie a
consumatorilor;

3. cresterea gradului de informare si consiliere in domeniul protectiei consumatorilor.

Ca masuri de reforma legislativa se prevede:

Pentru obiectivul 1

- creditul pentru consum (Directivele 87/102/CEE, 90/88/CEE, 98/7/CE); la elaborarea
legislatiei privind creditul pentru consum, alaturi de Oficiul pentru Protectia Consumatorului
vor participa si BNR, MIC si MF;

- contractele privind proprietatea imobiliara in regim de indiviziune pe timp limitat, incheiate
cu consumatorii (Directiva 94/47/CE)

- continuarea armonizarii Directivei 99/44/CE privind vanzarea produselor catre consumator
si garantiile asociate;

- realizarea reglementarii privind publicitatea produselor care se prezinta ca fiind benefice
pentru sanatatea consumatorilor, armonizata cu Decizia Consiliului din 09.11.1995 (2002);

- continuarea procesului de armonizare a legislatiei romanesti cu cea comunitara in domeniul
protectiei consumatorilor.

Ca masuri de reforma institutionala s-au prevazut urmatoarele:

Pentru obiectivul 1

- continuarea procesului de formare si perfectionare a specialistilor in domeniul protectiei
consumatorilor, dotarea cu echipamente pentru training, participarea la seminarii,
simpozioane, cursuri de specializare si vizite de studii, editarea de materiale documentare,
inclusiv organizarea unor cursuri de training pentru supravegherea pietei privind:
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- securitatea produselor alimentare

- securitatea produselor nealimentare

- supravegherea pe piata a serviciilor de interes public.

- dezvoltarea unui sistem de informatii, utilizand baze de date, la nivel central si local, care sa
ofere elemente cu privire la evolutia factorilor de risc ai produselor si serviciilor oferite pe
piata, precum si asupra istoricului unor operatori economici, inclusiv echipamente;

- dezvoltarea si modernizarea laboratoarelor (echipamente).

Pentru obiectivul 2

- dezvoltarea Comitetului consumatorilor, cuprinzand o Comisie de Securitate si o Comisie de
Clauze Abuzive, pentru stabilirea  unui parteneriat cu reprezentanti ai cercurilor de afaceri si
ai societatii civile.

Pentru obiectivul 3

- organizarea unei campanii nationale pentru educarea si informarea consumatorilor, prin
seminarii, emisiuni radio-TV, articole in presa si prin publicarea de materiale de specialitate
destinate consumatorilor;

- acordarea de asistenta tehnica din partea OPC pentru infiintarea si dezvoltarea, cu sprijinul
administratiei publice centrale si locale si al asociatiilor de consumatori, a unor Centre
teritoriale de consultanta destinate informarii si consilierii consumatorilor.

3.6.3. Sănătatea publică

Situaţia actuală

Sistemul sanitar în România este în plin proces de reforma structurala majora, ce are ca scop
descentralizarea si privatizarea. În acest sens, au fost initiate programe concrete de actiuni si
masuri de reforma pe domenii specifice de activitate, ce vizeaza:

- reforma sistemului de administratie publica în sistemul sanitar;

- cresterea calitatii serviciilor medicale;

- îmbunatatirea sistemului national de urgenta;

- armonizarea legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar.

În baza Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, a Ordinului nr. 189/26.03.1999
privind organizarea si finantarea programelor nationale de sanatate, modificat si completat de
Ordinul nr. 669/05.10.1999, România dezvolta 32 programe nationale de sanatate, dintre care
cele mai importante se suprapun ca tematica cu programele respective comunitare la care
Romania participa:

- Programul de supraveghere si control al bolilor infectioase, care are ca scop supravegherea si
mentinerea sub control a principalelor boli transmisibile, în vederea limitarii izbucnirilor
epidemice;

- Programul National de supraveghere si control al infectiei HIV/SIDA, cu scopul de
prevenire a raspândirii infectiei HIV/SIDA în România;
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- Programul National de prevenire si control în patologia oncologica, prin care se realizeaza
profilaxia primara a bolilor canceroase;

- Programul National de prevenire si control al dependentei de droguri si a patologiei induse.

Proiectul subregional de reducere a cererii de droguri se deruleaza, de asemenea, în cadrul
programelor PHARE.

A fost, de asemenea, elaborat un proiect de act normativ pentru implementarea în România a
Programului National Integrat de Interventie pentru Bolile Netransmisibile (CINDI).

Ca masura de promovare a sanatatii publice, a fost publicata OU nr. 55/29.04.1999 pentru
interzicerea publicitatii produselor din tutun în salile de spectacol si interzicerea vânzarii
produselor din tutun minorilor, care transpune Directiva 98/42/CEE privind reclama produselor
din tutun. Ulterior, a aparut Ordinul nr. 318/12.08.1999 al Ministrului Sanatatii si al Ministrului
Finantelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OU nr. 55/1999.

De asemenea, a intrat în vigoare OG nr. 54/30.01.2000 privind finantarea din bugetul de stat, din
fondul de asigurari sociale de sanatate si bugetele locale, a unor activitati si programe în domeniul
sanatatii publice desfasurate de organizatii neguvernamentale.

România participa la Programele Comunitare din domeniul sanatatii publice:

- Programul de promovare a sanatatii,

- Programul de combatere a cancerului,

- Programul de supraveghere si control SIDA si a altor boli transmisibile,

- Programul de prevenire si control al toxicomaniei,

prin Decizia nr. 6/ 1998 a Consiliului de asociere între Comunitatile Europene si Romania, care a
intrat în vigoare la 1 ianuarie si se va aplica pâna la 31 decembrie 2000. Contributia financiara a
României  pentru participarea României la Programele Comunitare din domeniul sanatatii publice
a fost aprobata prin HG nr. 44/1999, publicata în MO nr. 71/22.02.1999.

Priorităţi pe termen scurt

2000
Obiectivele propuse pentru anul 2000 sunt:

- dezvoltarea serviciilor de prevenire a îmbolnavirilor si supravegherea lor la nivel national;

- dezvoltarea serviciilor de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate;

- dezvoltarea strategiei nationale de prevenire si control al consumului de droguri;

- implementarea Programului National Integrat de Interventie pentru Bolile Netransmisibile
(CINDI);

- armonizarea legislatiei în domeniul medicinei preventive si al promovarii sanatatii din
România, cu cea existenta în Uniunea Europeana (in special legislatia privind publicitatea la
produsele de tutun).

2001
În anul 2001, interesul MS se va focaliza asupra acelorasi obiective prezentate anterior pentru
anul 2000. Participarea României la programele comunitare va fi un factor important în
dezvoltarea serviciilor de prevenire a îmbolnavirilor si a celor de promovare a sanatatii. Desi
sumele alocate de la bugetul de stat nu sunt mari, participarea la aceste programe este importanta
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pentru noua calitate de partener pe care am dobândit-o. Existenta acestor programe comunitare
demonstreaza ca aceste probleme de sanatate sunt universal cunoscute si ca este necesara o
coordonare a eforturilor pentru reducerea efectelor lor.

Priorităţi pe termen mediu

Pentru anii 2002-2003, obiectivele în domeniul sanatatii publice constau în:

- îmbunatatirea starii de sanatate a populatiei si ameliorarea indicatorilor demografici si de
sanatate publica prin sustinerea retelelor institutionale de realizare a programelor nationale de
sanatate (2002-2003);

- dezvoltarea serviciilor de sanatate publica, a medicinii preventive în cadrul asistentei medicale
primare, sustinerea actiunilor intersectoriale cu caracter comunitar (2002);

- intarirea capacitatii serviciilor de sanatate publica, in vederea identificarii si monitorizarii
grupelor populationale cu risc crescut, si dezvoltarea programelor de prevenire a bolilor,
programelor de educatie pentru sanatate si promovarea sanatatii (2002);

- dezvoltarea serviciilor de sanatate publica prin modificarea raportului intre componenta
prespitaliceasca si cea intraspitaliceasca (2003) Sistemul sanitar actual se caracterizeaza printr-
un numar prea mare de tipuri de unitati sanitare, cu suprasolicitarea unor servicii si ineficienta
altora. De aceea, se urmareste realizarea unei treceri de la ingrijirea predominant
intraspitaliceasca catre ingrijirea in ambulator, de zi si la domiciliu, prin crearea unor servicii
alternative. In acest scop, vor fi imbunatatite sistemele de supraveghere si control a
principalelor boli transmisibile si vor fi dezvoltate programe de educatie pentru sanatate.

3.7. Justiţia şi Afacerile Interne

Urmare celor stabilite la Consiliile Europene, si in special la cel de la Helsinki, unde Romania a
primit statutul de tara admisa la negocieri, pe plan national activitatile de aliniere la standardele
europene in materie de Justitie si Afaceri Interne au continuat si s-au dezvoltat in vederea
participarii la spatiul comun european al libertatii, securitatii si justitiei.

Au fost aduse modificari cu privire la trecerea frontierelor externe, azil, imigratie, cooperare
judiciara in materie penala si civila, cooperarea vamala si politieneasca (in acest din urma caz, mai
ales in privinta luptei impotriva traficului cu droguri si a altor forme de infractiuni grave).

Candidatii la aderare sunt tari de tranzit pentru solicitantii de azil care doresc sa patrunda in UE,
dar uneori si tari de origine ale solicitantilor de azil si, din ce in ce mai mult, chiar tari de
destinatie. Adoptarea de catre noile state membre a Conventiei de la Geneva si mecanismului ei
de aplicare, si apoi a Conventiei de la Dublin (privind responsabilitatea statului in aprobarea
cererilor de azil) si a masurilor conexe din acquis-ul UE privind armonizarea masurilor de azil, va
extinde domeniul in care se adopta o abordare comuna fata de problemele azilului.

Implementarea eficienta a managementului la frontiere va implica sporirea considerabila a
fondurilor alocate de tarile candidate, in functie de lungimea frontierelor lor si de volumul
traficului. In acest context, impreuna cu administratia programului PHARE, autoritatile romane
deruleaza in continuare programul de securizare a frontierelor in conformitate cu cerintele impuse
de aplicarea acquis-ului Schengen, scop in care a fost creat un grup de lucru interdepartamental
compus din reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justitiei, Ministerului
Finantelor - Directia Generala a Vamilor, Ministerului Functiei Publice si Serviciului Roman de
Informatii, grupul urmarind indeplinirea la termen a conditionalitatilor si a masurilor
acompaniatoare.
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Natura crimei organizate si a altor infractiuni grave in tarile candidate reprezinta o noua
provocare, ce va determina actiuni constante si eficiente pentru a nu exacerba problemele deja
existente in Uniune in acest domeniu. Crima poate avea un efect destabilizator, iar dupa largire ar
putea avea consecinte politice serioase pentru Uniunea extinsa. Combaterea crimei organizate va
fi considerabil intarita prin intensificarea fluxului de informatii intre autoritatile politienesti.
Concomitent vor trebui dezvoltate sisteme de control pentru a asigura protectia datelor si a evita
accesul elementelor crimei organizate.

Implicarea noilor State Membre in intarirea cooperarii judiciare va oferi in general avantaje
actualilor membri ai UE. In ce priveste chestiunile penale, extinderea masurilor existente si a celor
preconizate, cum ar fi conventia de extradare si viitoarea conventie de asistenta reciproca, va
permite organelor de cercetare si parchetelor desfasurarea unor actiuni transnationale mai
eficiente. Ar putea aparea si dificultati in aceasta privinta, cel mai probabil de natura politica,
tinand seama de sensibilitatea problemei extradarii in chestiuni referitoare la drepturile omului sau
“infractiunile politice”, cat si in ce priveste extradarea cetatenilor proprii catre alte tari. In
domeniul dreptului civil, vor exista de asemenea avantaje in domenii cum ar fi executarea
eficienta a contractelor in noile state. Integrarea efectiva a noilor state membre in cooperarea
judiciara a UE poate fi obstructionata de dificultatile pe care unele dintre ele le intampina in
ratificarea unor conventii internationale, cat si datorita lipsei de experienta a judecatorilor in
aplicarea lor.

Situaţia actuală

Oficiul special infiintat pentru rezolvarea problemelor refugiatilor si solicitantilor de azil nu
dispune de fonduri suficiente, dar personalul sau - format din cadre tinere - dovedeste o
preocupare permanenta in vederea acumularii experientei necesare conform standardelor in
materie. Exista probleme de durata in domeniile politicii de imigrare, al acordarii de vize si al
controlului la frontiera. Solutionarea lor se afla abia in primele stadii.

O problema deosebita o ridica crima organizata, care a atins un nivel substantial, fiind evidenta
mai ales in sferele economice si financiare. Se implementeaza mecanismele si instrumentele
necesare pentru lupta impotriva ei - Politia Romana dispune inca din 1993 de o structura
specializata de lupta impotriva crimei organizate (BCCOC) care a obtinut si obtine rezultate
remarcabile. Incepand cu martie 2000, Brigada de Combatere a Crimei Organizate si Coruptiei a
fost reorganizata sub denumirea de Directia de Combatere a Crimei Organizate.

Pe baza cooperarii si schimbului de informatii cu organismele politienesti din tarile care au
experienta in combaterea acestui gen de criminalitate si dupa studierea legislatiei straine in
materie, Ministerul de Interne a elaborat si promovat spre adoptare urgenta un proiect de lege
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor murdari, care a intrat deja in vigoare (Legea nr.
21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor).

Traficul de stupefiante este o problema serioasa, aflata in atentia autoritatilor. Romania este o tara
de tranzit pe ruta narcoticelor in nordul Balcanilor si se contureaza in piata de desfacere a
acestora. Drogurile, care provin in principal din Asia dar si din Africa, patrund in general in
Romania prin porturile dunarene si la bordul masinilor in care se deplaseaza turistii. Consumul
intern este in crestere, inclusiv in ce priveste drogurile sintetice. Programele de prevenire a
consumului si de reducere a ofertei de stupefiante se afla inca intr-un stadiu incipient.

Romania a ratificat principalele conventii de cooperare in domeniul penal. Are o experienta
limitata in privinta cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, ca si in privinta
dreptului comunitar. Cetatenii romani nu pot fi extradati. Magistratura este mult supraincarcata si
trebuie sa-si imbunatateasca activitatea pentru a asigura o instrumentare eficienta a dosarelor, in
conformitate cu Constitutia Romaniei.
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Justitia
Autoritatile romane sunt constiente de faptul ca o piata unica extinsa trebuie sa fie creata in
paralel cu masuri de acompaniament care sa intareasca controlul la frontierele externe si politicile
in materie de azil si imigratie. De aceea, intarirea controlului la frontiere este privita ca o
problema ce va garanta nu numai siguranta Romaniei, ci si siguranta Statelor Membre ale Uniunii
Europene.

In ceea ce priveste imigratia si nationalii unor state terte, autoritatile romane doresc sa
imbunatateasca cooperarea cu Statele Membre pentru a rezolva impreuna problemele imigratiei
clandestine sau a rezidentilor ilegali si vor continua sa-si defineasca pozitia fata de aceste
probleme prin incheierea de noi acorduri de readmisie cu statele cu risc de migratie limitat si
renegocierea acordurilor de readmisie cu statele vecine.

In domeniul azilului, Romania isi va modifica legislatia deja existenta pentru a reglementa
proceduri si concepte existente deja in legislatia comunitara, urmarind in acelasi timp sa respecte
drepturile fundamentale ale omului si sa acorde garantiile minime pentru solicitantii de azil.

Toate aceste obiective vor fi atinse in paralel cu adaptarea legislatiei romanesti la problemele
impuse de cooperarea crescuta politieneasca si judiciara. Autoritatile romane sunt constiente ca
eforturile nationale de combatere a crimei organizate trebuie integrate in cele ale Uniunii
Europene, deoarece de mult timp crima organizata a depasit granitele statelor. De aceea, au fost
luate masuri pentru armonizarea legislatiei nationale cu instrumentele legislative din pilonul III al
Uniunii Europene, iar eforturile in acest sens vor continua in special in domeniile traficului de
droguri, crimei organizate la nivel international, fraudei, traficului de fiinte umane si al exploatarii
sexuale a copiilor, infractiunilor savarsite prin intermediul Internetului.

In acelasi timp, a inceput analiza schimbarilor ce vor fi necesare pentru integrarea acquis-ului
Schengen in ordinea legala si institutionala a Romaniei, precum si elaborarea masurilor ce se
impun in vederea indeplinirii obligatiilor ce revin statelor candidate, in conformitate cu protocolul
ce vizeaza acquis-ul Schengen, anexat la Tratatul de la Amsterdam. Au fost ratificate conventiile
multilaterale ale Consiliului Europei, care constituie baza cooperarii judiciare in cadrul acquis-ului
Schengen si vor fi ratificate celelalte conventii care vor permite cooperarea politieneasca in acelasi
domeniu.

Afacerile Interne
Reforma in domeniile ce tin de afacerile interne urmareste armonizarea legislativa cu normele
comunitare, infiintarea si restructurarea institutiilor in materie si asigurarea bunei lor functionari.

In ce priveste modificarea prevederilor referitoare la prevenirea folosirii sistemului financiar in
scopul spalarii banilor proveniti din activitati ilicite in general si trafic de stupefiante in particular,
masurile preconizate vizeaza completarea procedurii penale cu prevederi pentru protectia
martorului, modalitati speciale de interogare, verificarea probelor. Proiectul de lege ofera
premisele unei protectii reale a martorului, elimina tracasarea lui pe durata procesului, ii sporeste
increderea in siguranta personala. Va fi infiintat un oficiu national pentru analiza informatiilor
utile.

Deoarece se impune imbunatatirea cooperarii politienesti, mai ales in privinta combaterii crimei
organizate si traficului cu droguri, instalarea si extinderea retelei informationale, precum si
achizitionarea de echipament corespunzator sunt principalele prioritati.

Reforma managementului resurselor umane nu poate fi in cadrul Ministerului de Interne decat
una de sistem.

Profesionalizarea treptata a efectivelor, restructurarea invatamantului universitar ori postliceal de
profil pentru a face fata solicitarilor impuse de aderare, perfectionarea pregatirii de specialitate a
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cadrelor la locul de munca (pregatirea continua), dezvoltarea carierei personalului s.a.m.d., nu pot
fi gestionate prin intermediul compartimentelor de resurse umane cu sarcini de executie si nici in
intregime prin intermediul structurilor de specialitate de nivel intermediar. Responsabila de
elaborarea strategiilor si politicilor de resurse umane ale intregii institutii, precum si de
coordonarea si controlul celorlalte compartimente de profil este Directia Management Resurse
Umane, ca unitate de specialitate de linie, subordonata direct ministrului de interne.

Cea mai importanta realizare interna este proiectarea unui sistem unitar de dezvoltare a carierei
personalului, ce va fi insa pus in aplicare dupa adoptarea actelor normative privind statutul
politistului, organizarea si functionarea Politiei Romane si modificarea statutului cadrelor militare.

3.7.1. Azilul

Situaţia actuală

Romania este parte la principalele conventii internationale in materie: Conventia de la Geneva din
1951 si Protocolul de la New York din 1967.

Prevederile Legii nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania nu corespund
standardelor acquis-ului comunitar; din perspectiva pregatirii aderarii Romaniei la Uniunea
Europeana, s-a elaborat un proiect de modificare a Legii nr. 15/1996 in vederea armonizarii cu
prevederile acquis-ului UE in domeniul azilului.

Armonizarea legislativa va continua cu ratificarea acordurilor, respectiv conventiilor privind
anularea vizei pentru refugiati si transferul responsabilitatii pentru refugiati. Se preconizeaza, de
asemenea, imbunatatirea procedurilor administrative pentru solutionarea problemelor privind
refugiatii si solicitantii de azil, luand in considerare faptul ca serviciul de resort dispune de fonduri
insuficiente, iar personalul are nevoie de mai multa experienta in aceste chestiuni.

Priorităţi pe termen scurt

Obiectivele prioritare pe termen scurt sunt armonizarea legislatiei si dezvoltarea cooperarii in
probleme de azil, precum si realizarea infrastructurii necesare privind regimul si statutul
refugiatilor in Romania. Pentru indeplinirea acestor obiective se are in vedere:

- armonizarea prevederilor Legii  nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania
cu standardele acquis-ului Uniunii Europene;

- definitivarea procedurilor necesare pentru semnarea Conventiei Europene de stabilire;

- adoptarea procedurilor pentru aderarea Romaniei la Conventia Europeana privind transferul
responsabilitatilor privind refugiatii;

- promovarea procedurilor pentru aderarea la Acordul European privind desfiintarea vizelor
pentru refugiati (formulat punct de vedere);

- aplicarea unui Program National pentru integrarea refugiatilor, cu participarea ONG-urilor;

- preluarea in administrarea Ministerului de Interne a unui imobil situat in zona de est a tarii,
amenajarea si reabilitarea acestuia, pentru cazarea unui numar de circa 250 solicitanti de azil;

- crearea cadrului legislativ pentru intarirea protectiei ce se acorda grupurilor vulnerabile (femei
singure, minori neinsotiti, persoane cu handicap etc.);

- preluarea in administrarea Ministerului de Interne a unui imobil situat in zona de vest a tarii,
amenajarea si reabilitarea acestuia pentru cazarea solicitantilor de azil;
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- crearea unui sistem centralizat de obtinere a datelor si informatiilor privind tarile de origine
ale solicitantilor de azil, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, institutiile de cercetare
specializate, organizatiile abilitate cu protectia drepturilor omului, ONG-uri etc;

- crearea, in subordinea Oficiului pentru Refugiati, a unor structuri teritoriale specializate in
domeniul azilului;

- continuarea procesului de crestere a gradului de pregatire a personalului ce desfasoara
activitati in domeniul azilului;

- infiintarea, in cadrul Oficiului pentru Refugiati, a unei structuri care sa preia rolul si functiile
Comisiei de Decizie;

- reducerea perioadei de analizare a cererilor de azil prin infiintarea unor instante speciale si a
procedurilor accelerate.

Priorităţi pe termen mediu

- crearea unui sistem informatic centralizat al amprentelor digitale ale solicitantilor de azil,
compatibil cu Sistemul EURODAC si Sistemul Informatic Schengen;

- preluarea a doua cladiri in administrarea Ministerului de Interne si amenajarea si reabilitarea
acestora ca centre de primire si cazare a solicitantilor de azil, una in zona de est si alta in zona
de sud a tarii;

- infiintarea unui ''Centru Model'' pentru integrarea refugiatilor, care sa includa facilitati speciale
pentru punerea in aplicare a unor programe derulate in cooperare cu ONG-urile, precum si
100 de locuri de cazare pentru refugiati. Acest centru va fi situat in Bucuresti si va functiona si
ca Centru de pregatire a personalului specializat din tarile Europei centrale si de est;

- infiintarea unui centru de documentare care sa utilizeze un sistem centralizat de obtinere a
datelor si informatiilor din tarile de origine ale solicitantilor de azil, in colaborare cu
Ministerul Afacerilor Externe, institutii de cercetare specializate, organizatii internationale
abilitate in domeniul protectiei drepturilor omului si ONG-uri.

3.7.2. Imigraţia şi controlul frontierelor

3 . 7 . 2 . 1 .  M i g r a ţ i a

Situatia actuala

Prioritatile stabilite in domeniul de responsabilitate al MI in domeniu sunt atinse prin:

- comisiile mixte de experti care analizeaza periodic stadiul implementarii documentelor bi sau
trilaterale convenite, inclusiv intelegerile incheiate de MI cu alte structuri similare;

- cooperarea cu organismele UE in cadrul asigurat de Acordul de Asociere (subcomitetul 9),
analiza acquis-ului comunitar in cadrul exercitiului de examinare analitica (screening) si
cooperarea cu statele membre in procesul de infratire institutionala (twinning);

- participarea la schimbul de date in domeniul imigratiei, inclusiv cu Organizatia Internationala
pentru Migratii.
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Priorităţi pe termen scurt

Obiectivele prioritare pe termen scurt sunt armonizarea legislatiei si dezvoltarea cooperarii in
problema imigratiei si controlului la frontiera, precum si dezvoltarea capacitatii institutiilor de a
controla imigratia, obiective pentru a caror indeplinire se are in vedere:

- adoptarea proiectului Legii privind regimul strainilor in Romania;

- incheierea procedurilor necesare semnarii si punerii in aplicare a Memorandum-ului de
intelegere intre Ministerul de Interne si Organizatia Internationala pentru Migratie cu privire
la cooperarea in domeniul returnarii voluntare asistate a migrantilor;

- introducerea si folosirea - de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe- a unui nou
colant de viza, cat mai apropiat sau identic cu cel practicat de tarile Schengen, cel putin din
punct de vedere al elementelor minime de siguranta;

- introducerea - de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe- a specimenului unic al
permisului de rezidenta, conform practicii in spatiul Schengen;

- introducerea si utilizarea unui document de calatorie standard pentru expulzarea tertilor care
nu sunt in posesia documentelor de calatorie valabile;

- cresterea gradului de pregatire a personalului ce desfasoara activitati in domeniul migratiei,
precum si a celui cu atributiuni in centrele de cazare a migrantilor depistati cu sedere ilegala,
conform practicii comunitare.

Priorităţi pe termen mediu

- continuarea procesului de restructurare a institutiilor care se ocupa cu problema migratiei si
functionarea acestora la standardele similare comunitare;

- realizarea unui sistem de 3 centre de primire, triere si cazare a strainilor depistati cu sedere
ilegala pe teritoriului Romaniei; centrul de langa Aeroportul Otopeni a fost dat in folosinta
partial la 26.01.1999; un al doilea obiectiv este prevazut a se amenaja in localitatea
Vladimiresti, judetul Arad - obiectiv propus a fi realizat prin finantare PHARE in cadrul
"Programului Integrat de Cooperare Trans-Frontaliera Romano-Ungara"; cel de-al treilea
centru, prevazut a fi amenajat la Iasi, se afla in faza incipienta, urmand a fi facute demersuri ca
si acesta sa fie finantat din surse PHARE;

- continuarea alinierii politicilor si practicilor de acordare a vizelor la practicile Uniunii
Europene, impreuna cu Directia Relatii Consulare si Directia Cooperare Politica si Dezvoltari
Institutionale din Ministerul Afacerilor Externe;

- intarirea controlului asupra modului de eliberare a vizelor;

- actualizarea listelor statelor pentru care sunt necesare vize pe baza listei Schengen si a listei
UE (introducerea regimului de vize pentru tarile C.S.I., R.F. Iugoslavia, F.R.I. a Macedoniei,
Turcia);

- introducerea unui sistem on-line de procesare a vizelor, care sa integreze consulatele
Romaniei, Directia Relatii Consulare din Ministerul Afacerilor Externe si respectiv Ministerul
de Interne - Directia Generala de Pasapoarte, Straini si Probleme de Migrari prin formatiunile
sale teritoriale, fiind inaintata o propunere in acest sens ca initiativa sa fie materializata prin
fonduri PHARE;

- dezvoltarea si restructurarea institutiilor care se ocupa cu problema migrantilor;
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- realizarea a inca trei Centre de primire, triere si cazare a strainilor depistati cu sedere ilegala pe
teritoriul Romaniei (unul in localitatea Vladimiresti, judetul Arad, finantat din resurse
PHARE, unul pe granita de est a tarii, in judetul. Iasi , si altul la granita de sud, in judetul
Giurgiu).

3 . 7 . 2 . 2 .  C o n t r o l u l  f r o n t i e r e l o r

Situatia actuala

Modernizarea infrastructurii controlului la frontiera si restructurarea fortelor cu competente in
domeniu constituie prioritati stringente ale etapei actuale. Legea nr. 56/1992 privind frontiera de
stat a Romaniei, modificata si completata prin OU nr. 80/04.06.1999, va fi adaptata la standardul
comunitar;

Prin aprobarea OU nr. 80/1999 s-a realizat unificarea fortelor cu competenta la frontiera,
incepand un proces de reorganizare si modernizare din punct de vedere institutional, logistic si
conceptual privind managementul frontierelor. Astfel, incepand cu data de 01.07.1999, s-a
infiintat Politia de Frontiera Romana condusa de Inspectoratul General al Politiei de  Frontiera,
constituit prin unificarea structurilor Comandamentului National al Granicerilor si Directiei
Politiei de Frontiera. Totodata, s-a infiintat Garda de Coasta, autoritate cu competente specifice
in apele maritime in care statul roman isi exercita drepturile de suveranitate si jurisdictie. De
asemenea, in structura institutiei au fost preluate unele servicii subordonate Politiei Transporturi
Navale.

Conform atributiilor functionale, Politia de Frontiera Romana realizeaza paza, supravegherea si
controlul trecerii frontierei de stat si dispune masurile necesare pentru prevenirea si combaterea
fenomenului infractional specific regimului frontierei de stat. In acest sens, s-au constituit
structuri teritoriale cu atributii concrete pentru asigurarea unui climat de normalitate la frontiera
“verde”, “albastra”, precum si in punctele de control destinate traficului international si micului
trafic de calatori. Efortul de compatibilizare institutionala se continua prin elaborarea unor noi
acte normative in domeniul organizarii si functionarii Politiei de Frontiera Romane si regimului
juridic al frontierei de stat, adaptate la standardele Schengen.

De asemenea, s-au stabilit prioritatile pentru elaborarea si negocierea tratatelor, acordurilor si
conventiilor privind delimitarea traseului frontierei de stat, regimul de frontiera si colaborarea
autoritatilor competente in domeniu pentru frontierele Romaniei cu Ucraina si Republica
Moldova. S-au stabilit modalitatile de evaluare a acordurilor si conventiilor privind regimul
frontierei de stat cu Republica Ungara, Bulgaria si Republica Federala Iugoslavia, avand in vedere
inclusiv introducerea unor clauze specifice in relatiile cu Ungaria si Bulgaria privind dreptul de
urmarire si supraveghere transfrontaliera, care sa intre in vigoare in momentul integrarii in
sistemul Schengen, simultan cu desfiintarea controlului la frontiera. Domeniul legislatiei de
frontiera va fi completat prin elaborarea unor noi acorduri bilaterale pe problematica micului
trafic.

In cadrul actiunilor practice, “securizarea” frontierei de est a Romaniei reprezinta un obiectiv
major al etapei actuale, in scopul contracararii fenomenului migratiei ilegale si a altor fapte cu
incidenta la regimul frontierei de stat. In context, au fost elaborate cu asistenta PHARE o serie de
programe pentru pregatirea personalului si dotarea cu mijloace tehnice specifice compatibile
misiunilor politiei de frontiera.

Astfel, prin Conventia de Twinning incheiata intre Ministerul de Interne al Romaniei si Ministerul
Federal de Interne al Republicii Federale Germania si Programele PHARE 1999 si 2000 se va
realiza procesul de profesionalizare a efectivelor prin inlocuirea treptata a militarilor in termen cu
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profesionisti, perfectionarea pregatirii personalului, instituirea unui control riguros la frontiera
prin asigurarea unor mijloace tehnice corespunzatoare si realizarea unui sistem national integrat,
informatizat, pentru utilizarea eficienta a datelor si informatiilor detinute si obtinute de toate
structurile cu competente in combaterea criminalitatii.

In conformitate cu Legea nr. 56/1992 privind regimul frontierei de stat a Romaniei, modificata
prin OU nr. 80/1999, autoritatile romane competente au decis ca vizele de intrare in Romania sa
fie acordate numai de misiunile diplomatice si oficiile consulare romane din strainatate, urmand
ca la punctele de frontiere vizele sa se acorde numai in cazuri exceptionale.

Aceasta masura este conforma cu practica internationala in materie (Romania era singurul stat
european care mentinea practica acordarii vizelor la frontiera) si corespunde cerintelor impuse de
Uniunea Europeana, de desfiintare a acestei practici perimate si care favorizeaza insecuritatea
frontierelor. Incepand cu 1 ianuarie a.c. s-a stabilit ca se va aplica noua reglementare.

Intrucat interese politice si economice au impus modificari privind aplicarea acestei reglementari,
in sedinta Guvernului din 18 noiembrie 1999 s-a stabilit ca exceptie amanarea masurii de acordare
a vizelor de intrare in Romania numai de misiunile diplomatice si oficiile consulare romane din
strainatate, in ceea ce ii priveste pe cetatenii statelor membre ale UE si NATO, Statului Israel,
Elvetiei, Japoniei si Australiei. Pentru aceste state, masura se va introduce incepand cu 1 ianuarie
2001.

Masuri ce mai trebuie luate pentru a se alinia politica de vize:

a) actualizarea listei statelor pentru care sunt necesare vize pe baza listei Schengen si a celei a
Uniunii Europene;

b) introducerea unui sistem on-line de procesare a cererilor de vize, care sa integreze consulatele
Romaniei, Ministerul Afacerilor Externe (Directia Relatii Consulare) si Ministerul de Interne
(acesta dand avize pentru acordarea vizelor in strainatate pentru cetatenii tarilor cu potential
migrator ridicat).

Priorităţi pe termen scurt

Prioritatile privind managementul de frontiera sunt armonizarea legislatiei si dezvoltarea
cooperarii in problema imigratiei si controlului la frontiera si imbunatatirea managementului
frontierei, pentru care se are in vedere luarea urmatoarelor masuri:

- formarea cadrelor cu profil unic - politie de frontiera;

- implementarea Programului Multi-anual de modernizare a frontierei de stat, avand ca obiectiv
principal frontiera de est;

- reorganizarea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera prin reducerea aparatului central
si redimensionarea structurilor teritoriale;

- implementarea programelor de pregatire si specializare a personalului cu asistenta
internationala;

- inlocuirea a 6.000 militari in termen cu 2.400 profesionisti;

- promovarea urmatoarelor proiecte de acte normative interne:

- Legea privind organizarea si functionarea Inspectoratului General al Politiei de
Frontiera

- Legea privind regimul frontierei de stat;
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- infiintarea unor structuri de cooperare institutionala intre fortele cu competente la frontiera,
coordonate de institutiile abilitate ale Ministerului de Interne, in scopul combaterii si
eliminarii fenomenelor infractionale la frontiera;

- intarirea capacitatii institutiilor abilitate cu managementul frontierelor in combaterea coruptiei
si crimei organizate, inclusiv intarirea supravegherii in portul Constanta;

- realizarea structurilor teritoriale ale noului Inspectorat General al Politiei de Frontiera prin
implementarea programului national de restructurare a fortelor cu competente la frontiera si a
programului multianual de modernizare a frontierei de stat.

Priorităţi pe termen mediu

Se vor dezvolta prioritatile pe termen scurt prin:

- continuarea procesului de elaborare a actelor normative, in functie de structurile nou
constituite si de perfectionarea cadrului legislativ specific existent;

- inlocuirea a 5.000 militari in termen cu 2.000 profesionisti;

- finalizarea sistemului de paza, supraveghere si control de tip politienesc al frontierelor;

- constituirea unor structuri mobile de interventie la frontiera de stat;

- implementarea programului multianual de modernizare a frontierei de stat;

- desfasurarea unui program integrat de lupta impotriva coruptiei si crimei organizate
transnationale si transfrontaliere de catre Ministerul de interne, Ministerul Justitiei, Ministerul
Public si Ministerul de Finante;

- perfectionarea pregatirii profesionale a cadrelor cu competente la frontiera;

- restructurarea invatamantului in domeniul controlului frontierei;

- optimizarea si modernizarea sistemului de control si supraveghere a frontierei de stat in
sectorul Dunarea maritima - Bratul Chilia si Canalul Musura; in sectorul Darabani - Gura Prut
si in sectorul Siret – Halmeu;

- proiectarea si realizarea unui sistem informatizat integrat al institutiilor cu competente la
frontiera, astfel incat acestea sa poata fi conectate si la sistemele informatice ale organismelor
cu care colaboreaza, atat pe plan intern cat si international, in vederea realizarii unui schimb
operativ de date si informatii;

- extinderea cooperarii inter-institutionale intre fortele cu competenta la frontiera, atat pe plan
intern cat si in relatiile cu autoritatile de frontiera ale statelor vecine, precum si in plan
regional.

3.7.3. Cooperarea poliţienească

Situaţia actuală

In perioada iunie 1999 - martie 2000, pe baza strategiei de reforma a Ministerului de Interne,
Inspectoratul General al Politiei a inceput implementarea conceptiei privind modernizarea,
restucturarea si functionarea Politiei Romane in perioada 2000-2005.

La elaborarea acesteia s-au avut in vedere documentele pertinente ale UE, in special cele ale
Consiliilor Europene de la Amsterdam si Helsinki, ce vizeaza alinierea la standardele Uniunii
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Europene, transformarea politiei intr-o institutie civila cu statut special, actionand in folosul
persoanei, comunitatilor locale si institutiilor democratice ale statului de drept, precum si crearea
spatiului comun european al justitiei, libertatii si securitatii.

Modernizarea structural-functionala a Inspectoratului General al Politiei si unitatilor teritoriale
urmareste reorganizarea si regruparea logica a componenetelor judiciare, de siguranta publica si
administrative, descentralizarea actului decizional, intarirea si dinamizarea unitatilor locale,
eliminarea paralelismelor functionale interne si in planul cooperarii, restrangerea atributiilor de
executie si fixarea clara a sarcinilor de reprezentare, conceptie, conducere, coordonare si control
ale Aparatului Central.

In domeniul armonizarii cadrului legislativ cu acquis-ul comunitar, se urmareste implementarea
unei legislatii moderne si complete in domeniul justitie si afaceri interne, extinderea si
diversificarea activitatilor de prevenire si combatere a criminalitatii, aplicarea principiilor de
dezvoltare a carierei politistului si managementul resurselor umane, care vor contribui la sporirea
credibilitatii in plan intern si extern a Politiei Romane.

Principalele obiective ale procesului de reforma a Politiei Romane sunt:

- intarirea capacitatii Politiei Romane de a aborda si solutiona problematica de politie,
management si control al criminalitatii;

- demilitarizarea si descentralizarea politiei si democratizarea raporturilor functionale, ca
premiza esentiala a unui sistem judiciar independent;

- restructurarea Politiei Romane pe trei componente principale si transferul a cca. 40% din
personalul si functiile existente la Inspectoratul General al Politiei spre unitatile de politie
teritoriale;

- finalizarea actiunii de completare si modificare a cadrului legislativ necesar luptei impotriva
coruptiei, crimei organizate, traficului de droguri si cu fiinte umane;

- corelarea reformei Politiei Romane si a sistemului de relatii dintre aceasta si Ministerul Public,
Ministerul Justitiei si Ministerul Functiei Publice, in raport cu reforma sistemului judiciar;

- pregatirea conditiilor pentru trecerea unor structuri neoperative si mari consumatoare de
resurse financiare de la Politia Romana la administratia publica locala (evidenta informatizata
a persoanelor, eliberarea permiselor auto si a celor de port-arma, verificarea conducatorilor
auto etc.);

- modernizarea institutiilor de invatamant ale politiei, alinierea proceselor de formare si
perfectionare a pregatirii politistilor la standardele UE;

- asigurarea interoperabilitatii cu sistemele politienesti din statele membre ale UE, indeplinirea
obligatiilor asumate prin acordurile internationale;

- conturarea cadrului relational pentru implementarea conceptului de parteneriat dintre politie
si comunitate, organele administratiei publice locale si cetateni.

Incepand cu 1 martie a.c., Aparatul Central al Inspectoratului General al Politiei a fost reorganizat
pe trei componente de baza: Politia Judiciara, Politia de Siguranta Publica si Politia
Administrativa, reusindu-se in acest fel rationalizarea componentelor Aparatului Central al
Inspectoratului General al Politiei, prin disponibilizarea si redistribuirea a cca. 40% din posturi de
executie spre structurile de politie municipale, orasenesti si comunale.

Procesul va continua la nivelul Directiei Generale a Municipiului Bucuresti si al Inspectoratelor
Judetene de Politie in perioada imediat urmatoare. Un sprijin deosebit pentru acest proces il va
constitui Programul de infratire institutionala, inceput in data de 13.03.2000.
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Priorităţi pe termen scurt

Se va actiona pentru imbunatatirea capacitatii de reactie a politiei prin:

- realizarea retelei informatice locale la nivelul Biroului National INTERPOL si facilitarea
comunicarii cu alte institutii;

- eficientizarea supravegherii, controlului, comunicatiilor pentru asigurarea ordinii publice.

Se vor continua eforturile pentru impulsionarea adoptarii proiectelor de legi privitoare la Statutul
Politistului si la modificarea Legii nr. 26/1994, la definirea si combaterea criminalitatii organizate,
traficului si consumului de droguri si coruptiei, precum si a celor referitoare la domeniul
economico-financiar.

Priorităţi pe termen mediu

Etapa a doua (2001-2003), corespunzand prioritatilor pe termen mediu, are in vedere:

- continuarea activitatii de optimizare a structurilor Aparatului Central al IGP;

- infiintarea de noi sectii de politie in municipiul Bucuresti si alte municipii mari din tara;

- evaluarea raporturilor dintre prefecturi, structurile teritoriale ale ministerului si organele
centrale ale administratiei publice, initierea demersurilor in vederea includerii institutiei
prefecturii in structura Ministerului de Interne;

- promovarea unei legi speciale cu privire la prelucrarea datelor personale de catre politie;

- imbunatatirea capacitatii fortelor de politie de a coopera cu INTERPOL si EUROPOL;

- sporirea capacitatii de lucru a sistemelor informatice, care sunt supraincarcate datorita
cresterii criminalitatii, si oferirea posibilitatii conectarii la sistemul informatic national;

- achizitionarea de mijloace si echipament pentru supraveghere, control, comunicatii si
asigurarea ordinii publice;

- eficientizarea identificarii infractorilor pe baza examinarii si compararii amprentelor gasite la
locul crimei cu cele stocate in baza de date;

- dotarea cu echipament de tehnica de calcul si transmisie date pentru reteaua informatica
locala la nivelul Biroului National INTERPOL;

- dotarea cu tehnica de calcul pentru reteaua de transmisii de date la nivelul Directiei Generale
a Politiei Municipiului Bucuresti si asigurarea legaturii cu toate sectiile de politie din Bucuresti
si cu Centrul de calcul din cadrul IGP;

- dezvoltarea si completarea sistemului AFIS 2000 de codificare, stocare, comparare si
examinare automata a urmelor si impresiunilor papilare, cat si stabilirea legaturilor cu alte
baze de date (AFIS, evidenta populatiei, politia rutiera, controlul pasapoartelor) ale
institutiilor similare din tara si strainatate;

Etapa a treia de modernizare (2004 si in continuare) vizeaza trecerea unor structuri si competente
de ordine publica, ce revin in prezent Corpului Gardienilor Publici, in structurile Politiei de
Siguranta Publica, si continuarea programelor de pregatire a personalului politienesc de toate
gradele.
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3.7.4. Combaterea drogurilor şi a crimei organizate

Situaţia actuală

Referitor la revizuirea prevederilor care au drept scop prevenirea utilizarii sistemului financiar in
spalarea veniturilor provenite din activitati criminale in general si a infractiunilor legate de traficul
de droguri in particular, masurile avute in vedere amendarea Codului de Procedura Penala cu
prevederi privind protectia martorilor, modalitati speciale de interogare, verificarea probelor si
examinarea incrucisata.

In acest sens Ministerul de Interne a elaborat doua propuneri de modificare a Codului Penal si a
Codului de Procedura Penala si un pachet cuprinzator de proiecte de lege care incrimineaza crime
bine definite. Proiectul ofera premise pentru o reala protectie a martorilor, elimina hartuirea lor in
timpul proceselor si mareste increderea lor in securitatea personala. A fost infiintat un oficiu
national pentru analizarea informatiilor relevante dupa adoptarea legii nr.21/1999 cu privire la
prevenirea si sanctionarea proceselor de spalare a banilor.

In urma infiintarii, in anul 1999, a Comitetului Interministerial de Lupta Impotriva Drogurilor, cu
rol de coordonator al activitatii tuturor institutiilor cu atributii in domeniu, la nivel national s-au
confiscat 119,3 kg droguri (43,53 kg hasis si cannabis, 2,47 kg opium, 63,63 kg heroina, 9,67 kg
cocaina si 10.546 comprimate amfetamina si derivati), din care Brigada a confiscat 32 kg droguri.

Avand in vedere ca narcotraficul reprezinta, prin excelenta, o infractiune de crima organizata
international, drogurile fiind transportate cu concursul unor filiere multinationale de infractori,
cadrele antidrog au actionat in directia intaririi cooperarii internationale cu politiile altor state.
Astfel, in cooperare cu agentiile de specialitate din Marea Britanie, Bulgaria si Turcia, s-a
organizat prima livrare supravegheata de precursori din Romania, via Turcia.

Actiunea, care a durat peste 2 luni de pregatiri si a necesitat implicarea unui numar mare de cadre,
a condus la scoaterea controlata din tara a cantitatii de 4 tone de anhidrida acetica de catre o
filiera turca, reusindu-se stoparea la Istanbul a intregii activitati infractionale. De asemenea, prin
cooperarea cu alte structuri din Inspectoratul General al Politiei, in luna octombrie au fost
identificate trei depozite cu anhidrida acetica (peste 15 tone), care urma sa fie transformata in
droguri.

Priorităţi pe termen scurt

Obiectivele prioritare pe termen scurt sunt dezvoltarea infrastructurii care sa permita accelerarea
luptei impotriva coruptiei si a crimei organizate, optimizarea cadrului legislativ si imbunatatirea
structurilor organizatorice si operationale ale politiei, pentru a caror materializare se are in vedere:

- aplicarea Legii nr. 21/1999 privind prevenirea folosirii sistemului bancar in scopul spalarii
banilor;

- adoptarea proiectului Legii privind combaterea crimei organizate;

- aplicarea legii privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;

- efectuarea formalitatilor in vederea ratificarii Acordului european privind traficul ilicit pe
mare, in aplicarea art. 17 al Conventiei ONU impotriva traficului ilicit de stupefiante si
substante psihotrope;

- asigurarea functionarii Centrului Regional SECI si a Centrului Informational Roman (CIR).
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Priorităţi pe termen mediu

In domeniul armonizarii legislative:

- ratificarea Acordului european privind traficul ilicit pe mare, in aplicarea art. 17 al Conventiei
ONU impotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope;

- elaborarea si adoptarea de reglementari relevante pentru implementarea acquis-ului
comunitar;

- initierea formalitatilor de aderare la Conventia europeana privind protectia datelor cu caracter
personal;

- infiintarea a doua laboratoare teritoriale pentru controlul drogurilor, in municipiile Oradea si
Iasi;

- formarea personalului Centrului pentru Analiza informatiei financiare si realizarea
infrastructurii necesare;

- dezvoltarea infrastructurii Centrului Regional SECI si a CIR.

3.7.5. Cooperarea judiciară

Situaţia actuală

In ultimii ani, eforturile au fost indreptate catre crearea cadrului legislativ necesar care sa permita
cooperarea in domeniile cu implicatii transfrontaliere, precum crima organizata, coruptia, frauda
si spalarea banilor. Aceste eforturi au constat in armonizarea legislatiei nationale cu regulile
comune existente la nivel european, reguli privitoare la elementele constitutive ale infractiunilor
din domeniile mentionate anterior, precum si in semnarea sau ratificarea conventiilor care nu sunt
limitate la statele membre ale Uniunii Europene.

Armonizarea legislatiei va continua pentru a imbunatati raspunsul autoritatilor judiciare la
problemele internationale reprezentate de infractiunile savarsite prin intermediul computerelor,
protectia datelor personale, traficul de fiinte umane si exploatarea sexuala a copiilor. Aceste
demersuri vor fi dublate de eforturile de a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale
omului.

Reforma sistemului judiciar, din punct de vedere institutional, se va concentra pe specializarea
magistratilor in domeniile de interes pentru pilonul III al UE, precum si pe crearea retelei
judiciare nationale, ce va fi formata din magistrati responsabili de aplicarea conventiilor
internationale de cooperare judiciară, specializati in drept comunitar.

Au fost initiate demersurile pentru analizarea impactului pe care obligatiile prevăzute in
protocolul de integrare a acquis-ului Schengen in cadrul Uniunii Europene le va avea asupra
legislatiei romanesti, in acelasi timp cu o analiza a rolului pe care autoritatile judiciare il vor avea
in cadrul cooperarii prevazute de acquis-ul Schengen si masurile subsecvente luate de institutii in
aplicarea acestuia, pentru a-si imbunatati activitatea.

Cooperarea judiciara internationala este considerata de autoritatile romane un instrument necesar
pentru a asigura participarea Romaniei la eforturile de creare a unui mediu in care cetatenii sa se
simta protejati, avand acces la justitie si in care cei care ameninta libertatea si securitatea
cetatenilor si natiunilor sunt adusi in fata justitiei.

In acest sens in ultimii ani au fost facute eforturi in directia crearii cadrului legislativ necesar
pentru a asigura cooperarea in domenii cu implicatii transfrontaliere precum crima organizata,
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coruptia, frauda si spalarea banilor. Aceste eforturi au constat in armonizarea legislatiei nationale
cu reglementarile existente la nivel european privind elementele constitutive ale infractiunilor in
domeniile mai sus mentionate, precum si in semnarea sau ratificarea conventiilor care nu sunt
limitate doar pentru statele membre ale Uniunii Europene.

In plan bilateral, a fost ratificat Tratatul dintre Romania si Republica Polona privind asistenta
juridica si relatiile juridice in cauze civile prin OG nr. 65/1999, publicata in MO nr.
414/30.08.1999 si au fost semnate Acordul de Cooperare Juridica si Judiciara intre Ministerul
Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Bulgaria, precum si Memorandum-ul de intelegere
privind cooperarea intre Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Olanda.

In ceea ce priveste conventiile multilaterale, au fost adoptate urmatoarele acte normative:

- OG nr. 46/1999 (publicata in MO nr. 401/24.08.1999) pentru aprobarea participarii
Romaniei la Grupul de State impotriva coruptiei (GRECO), instituit prin Rezolutia
Consiliului Europei nr. (99) 5 din 1 mai 1999;

- OG nr. 66/1999 (publicata in MO nr. 408/26.08.1999) pentru aderarea Romaniei la
Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la
Haga la 5 octombrie 1961;

- OG nr. 69/1999 (publicata in MO nr. 415/30.08.1999) pentru facilitarea aplicarii
conventiilor internationale in materie de transfer al persoanelor condamnate, la care Romania
este parte, in privinta predarii-preluarii condamnatilor;

- OG nr. 77/1999 (publicata in MO nr. 420/31.08.1999) pentru ratificarea Conventiei
europene privind transferul de proceduri in materie penala, adoptata la Strasbourg la 15 mai
1972;

- OG nr. 90/1999 (publicata in MO nr. 421/31.08.1999) privind ratificarea Conventiei
europene privind valoarea internationala a hotararilor represive, adoptata la Haga la 28 mai
1970;

- OG nr. 81/1999 (publicata in MO nr. 424/31.08.1999) pentru aprobarea participarii
Ministerului Justitiei ca membru permanent la Conferinta Europeana Permanenta de
Probatiune;

- OG nr. 91/1999 (publicata in MO nr. 425/31.08.1999) pentru ratificarea Conventiei
Europene privind imprescriptibilitatea crimelor impotriva umanitatii si a crimelor de razboi,
adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1974;

- OG nr. 92/1999 (publicata in MO nr. 425/31.08.1999) pentru ratificarea protocolului
aditional la Conventia Europeana asupra transferarii persoanelor condamnate, adoptat la
Strasbourg la 18 decembrie 1997;

- OG nr. 94/1999 (publicata in MO nr. 424/31.08.1999) privind participarea Romaniei la
procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor in
urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila.

Priorităţi pe termen scurt

- ratificarea Conventiei penale a Consiliului Europei asupra coruptiei;

- semnarea Conventiei privind combaterea coruptiei functionarilor publici straini in tranzactiile
comerciale internationale;
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- adoptarea Legii de modificare a Legii nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor in
Romania, prin care se va introduce procedura vizand solicitantul vulnerabil, procedura
accelerata pentru cererile in mod evident nefondate de acordare a statului de refugiat (care
prezinta relevanta si pentru capitolul 3.7.1. Azilul);

- adoptarea Legii de combatere a infractiunilor savarsite prin intermediul computerului, care sa
fie armonizata cu legislatia europeana in materie.

Priorităţi pe termen mediu

- aderarea la Conventia privind combaterea coruptiei functionarilor publici straini in tranzactiile
comerciale internationale;

- aplicarea dispozitiilor privind combaterea traficului de femei si copii din proiectul de
modificare a Codului Penal.

3.8. Politici externe

3.8.1. Comerţul şi relaţiile economice internaţionale

Situaţia actuală

Principalele obiective vizate de România în domeniul relatiilor economice internationale sunt:

a) punerea în aplicare a unei politici liberale si deschise, care sa asigure transparenta si
previzibilitatea accesului pe piata;

b) intensificarea actiunilor privind integrarea în sistemul international de comert, pe baza
principiilor si regulilor care guverneaza acest sistem;

c) intarirea relatiilor comerciale multilaterale, plurilaterale si bilaterale.

Legislatia României în domeniul politicii comerciale si al relatiilor externe a fost stabilita în
concordanta cu regulile de comert international si cu angajamentele asumate în cadrul Rundei
Uruguay, avand în vedere calitatea sa de membru fondator al Organizatiei Mondiale a Comertului
(OMC). Pana în prezent, România a pus în aplicare toate obligatiile sale care decurg din
acordurile din cadrul OMC. Mai mult, dupa finalizarea negocierilor comerciale multilaterale din
Runda Uruguay, România si-a asumat noi angajamente în domenii precum serviciile cu
telecomunicatii de baza, serviciile financiare si tehnologia informatiei.

Drept urmare, legislatia romaneasca în domeniu este, în mare masura, în concordanta cu legislatia
comunitara. Romania va intensifica procesul de pregatire pentru aderarea la Uniunea Europeana
astfel incat sa puna in aplicare acquis-ul comunitar in domeniul relatiilor externe fara a fi nevoita
sa solicite perioade de tranzitie sau derogari de la acesta.

Actuala politica in domeniul incheierii acordurilor de comert liber este in concordanta cu politica
Uniunii Europene. Romania a incheiat acorduri de comert liber cu acele tari care au negociat
acorduri similare cu Uniunea Europeana. In anul 2000 au inceput negocieri cu Israelul care se
adauga la lista acordurilor negociate sau in curs de negociere ale Romaniei.

Implementarea acquis-ului nu va presupune infiintarea unor noi institutii si structuri
administrative. Romania va asigura infrastructura necesara, baza de date si pregatirea personalului
care sa permita implementarea si aplicarea efectiva a acquis-ului la momentul aderarii.
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Romania este membra fondatoare a Organizatiei Mondiale a Comertului si aplica, de la 1 ianuarie
1995, prevederile Acordului de la Marrakech. Romania a fost membra GATT 1947 (Acordul
General pentru Tarife si Comert) din anul 1971, participand la rundele de negocieri Tokyo si
Uruguay. In urma ratificarii Acordului de la Marrakech, Romania a devenit parte la acordurile
multilaterale si la trei dintre acordurile plurilaterale – Acordul cu privire la aeronavele civile,
Acordul international privind carnea de bovine, Acordul international privind produsele lactate -
din cadrul OMC. In prezent, ca urmare a abrogarii acordurilor privind carnea de bovina si
produsele lactate, Romania este membra a Acordului privind aeronavele civile si a ratificat
Acordul privind tehnologia informatiei (ATI), la 1.01.1998.

Angajamentele Romaniei in cadrul OMC sunt in concordanta cu cele asumate de Uniunea
Europeana. Romania va intensifica cooperarea cu Comisia Europeana astfel incat angajamentele
asumate in cadrul viitoarelor negocieri comerciale multilaterale sa fie in conformitate cu obiectivul
de aderare la Uniunea Europeana.

Romania a adoptat cadrul juridic de reglementare a achizitiilor publice care este in conformitate
cu prevederile directivelor comunitare in materie. Romania confirma intentia de aderare la
Acordul privind achizitiile publice din cadrul OMC, dar considera ca pentru o participare
eficienta la acest acord este necesara o perioada de timp pentru evaluarea modului de aplicare a
noii legislatiei nationale introdusa prin OG nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicata in
MO nr. 431/1999 si care va intra in vigoare la 1 iulie 2000.

Romania a participat la negocierile care s-au desfasurat in cadrul GATS, ratificand Protocolul nr.
IV privind serviciile cu telecomunicatii de baza (TELECOM) la 19.01.1998 si Protocolul nr. V
privind serviciile financiare la 18.01.1999.

In negocierile din cadrul OMC Romania este pregatita sa desfasoare o stransa cooperare cu
Uniunea Europeana in scopul armonizarii listei Romaniei de angajamente specifice si listei de
exceptii de la articolul II al GATS cu angajamentele comunitare.

Romania este parte la acordurile incheiate in cadrul Rundei Uruguay privind masurile anti-dumping,
masurile compensatorii si masurile de salvgardare. Aceste acorduri au fost transpuse in legislatia
romaneasca, prin adoptarea Legii nr. 133/1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakech
privind constituirea OMC. Acest fapt faciliteaza preluarea de catre Romania a acquis-ului
comunitar in materie.

In prezent, aspectele legate de instrumentele de aparare comerciala sunt reglementate în România
de urmatoarele acte legislative: Legea nr. 133/1994 referitoare la ratificarea Acordului de la
Marrakech privind infiintarea OMC; HG nr. 228/1992 privind protectia producatorilor interni
fata de concurenta neloiala rezultata din importul unor produse la pret de dumping sau
subventionat; Ordinul Ministrului Comertului si Turismului nr. 127/1992 vizand regulamentul de
lucru al Comisiei pentru taxe anti-dumping, taxe compensatorii si masuri de salvgardare; Ordinul
comun al Ministrului Comertului si Turismului si al Ministrului Economiei si Finantelor
nr.128/1992 vizand regulile de aplicare si procedurile de instituire a taxelor anti-dumping, taxelor
compensatorii si masurilor de salvgardare.

România a participat la negocierile comerciale multilaterale în materie de bariere tehnice în calea
comertului ce au avut loc în cadrul OMC – Runda Uruguay si este membra a Acordului TBT
rezultat. România a initiat masuri pentru a infiinta acele autoritati publice care sa controleze,
supravegheze si sa-si asume rolul de reglementare, precum si organismele care sa verifice
conformitatea cu reglementarile tehnice sau standardele (laboratoare de testare, organisme de
certificare). Au fost atribuite responsabilitati  pentru definirea standardelor, au fost stimulate
organismele de reprezentare a consumatorilor si asociatiile profesionale sau de comert sa joace un
rol în procesul de monitorizare a respectarii legislatiei. De asemenea, au fost atribuite puteri
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autoritatii judecatoresti cu privire la punerea în aplicare si respectarea reglementarilor. România
are în vedere ca în reglementarea barierelor tehnice în calea comertului sa aplice orientarile ‘new
approach’ care prevad ca specificatiile tehnice sa fie în concordanta cu normele organismelor
europene de standardizare CEN si CENELEC.

In România, regimul de control al exporturilor strategice este reglementat de OG nr. 158/19.10.1999
privind regimul importurilor si exporturilor de produse strategice, care a inlocuit OG nr.
31/29.07.1994 privind regimul importurilor si exporturilor de produse strategice, aprobata prin
Legea nr. 93/1994. Noua legislatie are la baza Reglementarea Consiliului UE nr. 3381/94 privind
regimul comunitar de control al exporturilor de produse cu dubla utilizare si Propunerile Comisiei
COM (1998) 257 final si 98/C 399/01.

OG nr. 158/1999 introduce noi elemente in domeniul controlului exporturilor, cum ar fi :
licentierea tranzitului, transbordarea si operatiunile ne-comerciale, definirea tipului de licente
(individuale, globale si generale), definirea procedurii “catch-all”, introducerea procedurii de
autorizare a societatilor comerciale care intentioneaza sa exporte/importe produse strategice,
introducand, de asemenea, unele prevederi administrative (infiintarea autoritatii nationale in
domeniu, rolul Comitetului Interministerial si participarea serviciilor de informatii in procesul de
licentiere, livrare si transpunere in practica a legislatiei).

HG nr. 1020/31.10.1996 (anexa 1 – lista produselor cu dubla utilizare si anexa 2 – lista pentru
armamente si munitii) a fost inlocuita de HG 467/15.07.1999 (anexele 1 si 2). Anexa 1 (lista
produselor cu dubla utilizare supuse controlului la export/import) este in concordanta cu anexa 1
la Decizia Consiliului 1999/193/PESC, care a amendat Decizia Consiliului 94/942/PESC.

Prin amendamentele aduse legislatiei in domeniu, numai produsele si tehnologiile sensibile si
foarte sensibile sunt supuse licentelor, lista acestora fiind adoptata prin HG nr. 20/13.01.2000.

România este parte la Aranjamentul de la Wassenaar si membra în Grupul Furnizorilor Nucleari,
a Comitetului Zangger si în Grupul Australia. Totodata, România aplica orientarile si listele din
cadrul Regimului de Control al Tehnologiilor pentru Rachete. Pe de alta parte, România este
membra în Organizatia Internationala pentru Interzicerea Armelor Chimice.

România si-a intensificat în ultimii ani actiunile pe linia integrarii regionale, ca etapa pregatitoare a
aderarii la U.E. Astfel, Romania a incheiat pana in prezent acorduri de comert liber cu tari din Europa
centrala (Acordul CEFTA), cu tarile membre ale AELS, cu Turcia si cu Republica Moldova si
sunt in curs negocieri cu Israelul si Lituania. In negocierea acestor acorduri Romania ia in
considerare regulile multilaterale in acest domeniu, precum si prevederile Acordului European de
asociere a Romaniei la Uniunea Europeana.

De la 1 iulie 1997 a intrat in vigoare Acordul de aderare a Romaniei la CEFTA, care prevede
liberalizarea schimburilor comerciale cu produse industriale dintre Romania si celelalte state
membre pana la 1 ianuarie 2002 (aceeasi perioada de liberalizare ca si in cadrul Acordului
European). In domeniul schimbului cu produse agricole, in cadrul CEFTA functioneaza atat liste
de concesii comune, cat si concesii bilaterale acordate intre fiecare din statele membre.

Relatiile economice ale României cu tarile membre AELS fac obiectul Acordului de comert liber
incheiat în decembrie 1992 si intrat în vigoare la 1 mai 1993. Acest acord are aceeasi structura cu
Acordul European si prevede crearea unei zone de comert liber intre România si statele AELS în
mod esalonat, pana la sfarsitul anului 2001. Zona de comert liber va cuprinde, la sfarsitul acestei
perioade, integral comertul cu produse industriale si unele facilitati pentru schimburile cu produse
agricole. De mentionat ca, pentru produsele agricole de baza care fac obiectul unor aranjamente
bilaterale, tarile AELS acorda României concesii tarifare, care pastreaza preferintele acordate de
aceste state inainte de semnarea Acordului de comert liber, la care s-au adaugat noi concesii.
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La 27.04.1997 a fost semnat un Acord de comert liber cu Turcia, care a intrat în vigoare la
1.02.1998. El are o structura similara Acordului de asociere a României la UE, obiectivul sau fiind
acordarea reciproca de catre România si Turcia a facilitatilor pe care partile le practica în relatia cu
UE. Acordul prevede crearea progresiva a unei zone de comert liber, intr-o perioada de tranzitie
care se va finaliza la sfarsitul anului 2001, acoperind comertul cu produse industriale. In ceea ce
priveste produsele agricole, s-a convenit acordarea reciproca a unor concesii, aliniate la cele pe
care partile le aplica în relatia cu UE.

Incepand din 1994, România a semnat cu noile state formate prin dezmembrarea Iugoslaviei
acorduri de cooperare economica, de tip nepreferential. Aceste tari au transmis României
solicitari de incepere a negocierilor pentru incheierea unor acorduri de comert liber. România este
dispusa sa examineze favorabil astfel de solicitari, insa negocierea si incheierea de acorduri de
comert liber cu aceste tari va depinde si de evolutia relatiilor acestora cu UE si a procesului lor de
aderare la OMC. Relatiile cu Slovenia sunt reglementate prin Acordul CEFTA, la care ambele tari
sunt parti. In momentul aderarii, România va fi pregatita sa adopte regimul aplicat de UE în
relatiile cu aceste tari.

România a incheiat cu Noile State Independente acorduri de tip nepreferential – de comert si/sau
cooperare economica si comerciala. Pana în prezent, nu exista acorduri sectoriale intre România
si aceste tari, care sa restranga importurile de textile si produse siderurgice CECO. Relatiile
privilegiate cu Republica Moldova sunt reglementate, incepand din luna noiembrie 1994, prin
Acordul de comert liber, care acopera atat sfera produselor industriale, cat si pe cea a produselor
agricole.

Cadrul juridic al relatiilor Romaniei cu tarile din zona Mediteranei este asigurat de acorduri
comerciale si de cooperare economica de tip nepreferential, inclusiv cu Cipru si Malta. Totodata,
in relatiile cu unele dintre aceste tari functioneaza sistemele de preferinte vamale convenite intre
tarile in curs de dezvoltare.

Armonizarea cadrului juridic romanesc la cel comunitar în materie se va putea realiza in perioada
de pre-aderare a Romaniei prin reglementarea raporturilor bilaterale prin acorduri si intelegeri de
acelasi tip cu cele incheiate de UE cu tarile din zona, lucru facilitat de sistemul de preferinte
vamale intre tari in curs de dezvoltare la care participa si unele tari mediteraneene.

Relatiile României cu tarile Americii Latine au la baza clauza natiunii celei mai favorizate, acordurile
incheiate cu aceste tari neavand caracter preferential. In prezent nu se are în vedere incheierea
unor acorduri de comert liber cu tarile respective, dar examinam evolutiile din zona pentru o
adaptare cat mai rapida, în functie de cooperarea transcontinentala intre aceste tari si UE. Pentru
unele tari din aceasta zona, România a acordat pe o baza reciproca unele concesii în cadrul
Sistemului Global de Preferinte Comerciale.

Relatiile cu tarile din Asia de sud si sud-est sunt reglementate prin acorduri de comert si/sau
cooperare economica bilaterale, prin care partile isi acorda reciproc clauza natiunii celei mai
favorizate. De asemenea, în relatiile cu unele dintre aceste tari se aplica preferintele din cadrul
SGPC si al Protocolului celor 16.

Intre România si S.U.A. functioneaza, din iunie 1995, un Acord privind relatiile comerciale, iar
intre România si Canada este în vigoare, din mai 1995, un Memorandum de intelegere privind
cooperarea economica, ambele de tip nepreferential. Pentru comertul cu produse textile, spre
deosebire de UE, România a incheiat atat cu S.U.A., cat si cu Canada, acorduri sectoriale, care
sunt în vigoare din 1995 pana la liberalizarea totala în 2005, conform reglementarilor OMC.

In prezent, Romania beneficiaza de tratamentul preferential acordat de tarile dezvoltate
donatoare, in cadrul Sistemului generalizat de preferinte vamale (SGP). Relatiile comerciale cu unele
dintre tarile in curs de dezvoltare sunt reglementate de prevederile Protocolului referitor la
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negocierile comerciale intre tari in curs de dezvoltare (Protocolul celor 16) din cadrul GATT, la
care Romania a aderat in 1978 si de cele ale Acordului privind Sistemul global de preferinte
comerciale intre tarile in curs de dezvoltare (SGPC), incheiat in aprilie 1988, in cadrul UNCTAD.

Faptul ca Romania participa la aceste sisteme de preferinte reprezinta un element care va facilita
preluarea acquis-ului in conditiile in care Uniunea Europeana are de asemenea relatii preferentiale
cu unele dintre aceste tari. La momentul aderarii Romania va adopta schemele de preferinte
generalizate aplicate de Uniunea Europeana.

Ministerul Industriei si Comertului este autoritatea responsabila pentru politica comerciala a
Romaniei care urmareste armonizarea continua a acesteia cu reglementarile comunitare in
materie. In indeplinirea acestei responsabilitati Ministerul Industriei si Comertului coopereaza cu
alte ministere si institutii specializate, care contribuie la aceasta conform competentelor sectoriale
de specialitate. In domeniul controlului exporturilor de bunuri cu dubla utilizare, autoritatea
nationala romana este Agentia Nationala pentru Controlul Exporturilor Strategice si Interzicerea
Armelor Chimice, subordonata direct Guvernului.

Priorităţi pe termen scurt

- Asigurarea armonizarii angajamentelor Romaniei în cadrul OMC cu cele ale UE. Pentru
viitoarele runde de negocieri, România va avea în vedere o coordonare a pozitiei nationale de
negociere cu pozitia UE.

- Armonizarea listei Romaniei de angajamente specifice si listei de exceptii de la articolul II al
GATS cu angajamentele comunitare, in negocierile in cadrul OMC.

- Finalizarea negocierilor cu Lituania si Israel pentru incheierea acordurilor de comert liber si
continuarea tratativelor sau a discutiilor exploratorii cu celelalte tari baltice, cu unele tari din
spatiul ex-iugoslav si din zona mediteraneeana.

Priorităţi pe termen mediu

- Extinderea armonizarii pozitiilor de negociere dintre România si Uniunea Europeana fata de
terti la toate componentele sectorului de relatii externe.

- Armonizarea cadrului juridic romanesc la cel comunitar în domeniul relatiilor cu tarile din
zona mediteraneeana prin negocierea de acorduri si intelegeri de acelasi tip cu cele incheiate
de UE cu tarile din zona, lucru facilitat în parte de participarea noastra la sistemul de
preferinte vamale la care participa si unele tari mediteraneene. România are în vedere
posibilitatea incheierii unor acorduri de comert liber cu Marocul si Egiptul.

3.8.2. Programe de dezvoltare

Romania isi manifesta disponibilitatea de a participa la programele de asistenta pentru dezvoltare
pe care le promoveaza Uniunea Europeana la un nivel care sa tina cont de experienta si resursele
de care dispune Romania. Romania considera ca transferul de cunostinte din partea institutiilor
specializate ale Uniunii Europene in domeniul politicii de dezvoltare, va fi in masura sa faciliteze
implementarea politicii de dezvoltare la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
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3.8.3. Vama

Situaţia actuală

Eforturile depuse de către Administraţia Vamală Română (AVR) în direcţia reformei şi
modernizării în perioada scursă de la elaborarea ediţiei 1999 a PNAR s-au concretizat atât în
creşterea calităţii, cât şi a eficienţei activităţii vamale.

Dezvoltarea Administraţiei Vamale Române a urmat cerinţele procesului de pre-aderare.

Evoluţiile înregistrate în sectorul vamal au fost posibile prin eforturi proprii, dar şi cu ajutorul
unor programe de asistenţă finanţate de către UE.

In procesul de reformă şi modernizare parcurs au fost avute în vedere cu prioritate următoarele
domenii de activitate: legislativ, organizatoric, supraveghere şi control vamal, informatizare,
dezvoltându-se, totodată, infrastructura şi echipamentele necesare.

Activitatea de elaborare a Tarifului Vamal Integrat Român a demarat în luna septembrie 1999,
odată cu înfiinţarea în cadrul Direcţiei de Reglementări şi Proceduri Vamale a Serviciului Tarif
Integrat, care înglobează şi un Birou de măsuri comerciale. Scopul elaborării acestui instrument
vamal naţional (având aceleaşi principii şi acelaşi format cu TARIC-ul) este de a asigura aplicarea
uniformă a reglementărilor vamale, în condiţiile utilizării sistemului informatic integrat vamal.

După inventarierea legislaţiei cu implicaţii în activitatea vamală a fost elaborată o planificare
strategică pe activităţi şi au fost stabilite modalităţile de transpunere a măsurilor comerciale în
tariful integrat.

În cadrul procesului de pregătire a aderării la Convenţia de Tranzit Comun, România se află în
prezent la sfârşitul celei de-a 2-a faze a Programului Tranzit Nord-Sud, coordonat de Comisia
Europeană prin Eurocustoms.

Astfel, dacă în perioada iunie 1999 - ianuarie 2000 prevederile Convenţiei de Tranzit Comun au
fost puse în practică în cadrul unei staţii pilot (formată din 7 birouri vamale), începând cu luna
februarie a.c. AVR a hotărât ca prevederile referitoare la activitatea de Tranzit Comun să fie
aplicate în tot sistemul vamal român, respectiv în toate birourile vamale cu activitate rutieră (HG
nr. 91/2000 - MO nr. 59/09.02.2000).

Acest lucru a fost posibil prin crearea în cadrul AVR a mai multor structuri: Serviciul Tranzite şi
Convenţii Vamale (având în structura sa Biroul Centralizator), Biroul de Garanţii, Serviciul de
Urmărire şi Control în Tranzit.

De asemenea, a fost promovat proiectul de ”Lege privind unele măsuri pentru asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire” (Acesta
urmează să fie înaintat spre aprobare Senatului României, primind deja aviz favorabil din partea
comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor).

Totodată, în vederea îmbunătăţirii profilului etic al personalului vamal şi a evitării cazurilor de
conduită inadecvată au fost elaborate Normele privind etica personalului vamal, care stabilesc
standardele şi principiile de comportament (Codul de conduită). De asemenea, a fost creat un
mecanism financiar stimulativ pentru personalul vamal prin constituirea unui fond de
recompensare a performanţelor profesionale.

În scopul sistematizării şi corelării eforturilor pe plan legislativ, economic şi al gestiunii de
personal în vederea aderării la UE, AVR a elaborat propria strategie de dezvoltare pentru
perioada 2000-2005.
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Reforma organizatorică realizată în AVR s-a concretizat prin crearea, la nivel central, a unor
structuri administrative noi.

Astfel, a fost înfiinţată Direcţia Integrare Vamală Europeană, Relaţii Internaţionale şi Imagine
Publică. Scopul înfiinţării acestei direcţii a fost în principal acela de a coordona şi ţine evidenţa
programelor vizând integrarea europeană, precum şi a acţiunilor rezultate din aplicarea
convenţiilor vamale internaţionale la care România este parte. De asemenea, Direcţia de Integrare
va pregăti şi va participa, alături de celelalte compartimente de specialitate din DGV şi alte
instituţii centrale, la negocierile cu Uniunea Europeană.

Totodată, a fost creată o nouă structură de recrutare, şcolarizare şi formare profesională a
personalului vamal, care va conduce la îmbunătăţirea întregii activităţi de pregătire profesională şi
de perfecţionare a personalului vamal, precum şi la înlăturarea deficienţelor în acest domeniu.

Personalul de specialitate din cadrul AVR a participat în mod efectiv, alături de cel din Ministerul
Finanţelor, la lucrările de întocmire a Studiului Diagnostic în vederea înfiinţării Şcolii Naţionale
de Finanţe Publice şi Vămi, care se preconizează să funcţioneze în anul de învăţământ 2000-2001.

De asemenea, structura Direcţiei de Informatizare şi Statistică Vamală a fost revizuită şi
îmbunătăţită, în 1999 realizându-se asimilarea activităţii de statistică a comerţului exterior prin
preluarea acestei activităţi de la Centrul Român de Comerţ Exterior.

In acord cu practica administraţiilor vamale ale UE şi ca urmare a derulării Proiectului Phare de
Informaţii şi Intelligence pentru Vamă, AVR şi-a creat o structură specializată în analize de date şi
informaţii din domeniul vamal pentru îmbunătăţirea managementului riscurilor la vamă - atât în
sensul prevenirii, identificării (detectării) şi sancţionării încălcărilor legii, cât şi pentru facilitarea
comerţului legitim.

Facilitarea comerţului şi fluidizarea traficului de mărfuri, care stau în permanenţă în atenţia AVR
s-au regăsit în noile proceduri implementate în cadrul sistemului informatic vamal.

Procedura simplificată de vămuire în sistem informatic, implementată în cursul anului 1999 într-o
staţie pilot, formată din 12 birouri vamale, a contribuit la reducerea timpului aferent realizării
operaţiunilor de vămuire şi, implicit, a perioadei de staţionare a mărfurilor la biroul vamal.

A fost definitivată şi este aplicabilă din punct de vedere legal procedura de efectuare a
formalităţilor vamale la domiciliu pentru export (Decizia nr. 374/22.02.2000 a Directorului
General al DGV – MO nr. 107/10.03.2000).

De asemenea, în faza finală de elaborare şi introducere în practică este şi procedura de vămuire la
domiciliu pentru operaţiunile de import, perfecţionare activă în sistem cu suspendare şi
perfecţionare activă în sistem cu restituire.

Totodată, s-a îmbunătăţit colaborarea cu instituţii care au ca sarcină combaterea criminalităţii
transfrontaliere şi fluidizarea traficului. Astfel, s-au întărit relaţiile de colaborare cu Inspectoratul
General al Poliţiei prin semnarea Protocolului de colaborare privind prevenirea şi combaterea
fraudelor de natură vamală şi au demarat discuţiile cu Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontieră în vederea efectuării de activităţi comune de control în zona de frontieră şi delimitării
competenţelor fiecărei instituţii în parte. Practic, AVR - alături de Ministerul de Interne - a
participat la derularea unor programe comune cu finanţare UNDCP-Phare: Programul Phare de
cooperare transfrontalieră între România şi Ungaria şi Programul comun de combatere a
corupţiei funcţionarului public (Catch-up facility 1999).

Compartimentele Direcţiei de Supraveghere şi Control Vamal au înregistrat o creştere
semnificativă a eficienţei activităţilor desfăşurate, având o contribuţie importantă atât în privinţa
îmbunătăţirii activităţilor de colectare la bugetul statului a veniturilor datorate, cât şi în domeniul
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prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope, precursori, substanţe
radioactive, arme, muniţii, explozivi.

În privinţa informatizării sistemului vamal, prima fază de implementare a acestui program co-
finanţat de UE a fost finalizată.

În prezent, infrastructura informatică existentă (150 servere, 1600 staţii de lucru şi 700
imprimante, 150 echipamente de comunicaţii) este integrată într-o reţea naţională formată din
DGV, 12 direcţii regionale vamale şi 93 de birouri şi puncte vamale.

De asemenea, a fost realizat şi obiectivul centralizării şi prelucrării informaţiilor la nivelul
direcţiilor regionale şi al DGV prin realizarea de module informatice specializate care au
completat posibilităţile de prelucrare ale nucleului ASYCUDA++, şi anume: tranzit, contabilitate,
supraveghere şi control şi fundamentarea deciziilor.

Munca de zi cu zi a vameşilor a fost adaptată la procedurile automatizate şi s-a ridicat semnificativ
eficienţa comunicării informaţiei şi a procedurilor de lucru.

Informatizarea a fost, de asemenea, un factor important de facilitare a relaţiilor cu comunitatea
comerciantilor, oferind acces direct la sistemul vamal pentru depunerea declaraţiilor vamale,
inclusiv accesul imediat la legislaţia aferentă. Sistemul permite deja la mai mult de 260
comisionari/declaranţi să-şi completeze declaraţiile la sediile lor şi să le transmită automat
sistemului vamal, în limitele juridice ale Declaraţiei-angajament încheiate cu aceştia, pe baza
autorizării lor de către AVR.

Administraţia vamală a continuat şi procesul de modernizare a infrastructurii prin dotarea
corespunzătoare a unor noi birouri vamale, modernizarea unora existente, continuarea lucrărilor
începute la 21 de vămi sau regionale vamale. Peste 45 de obiective se află în diverse stadii de
proiectare şi avizare pentru aducerea lor la parametrii corespunzători de funcţionare, conform
standardelor europene.

Priorităţi pe termen scurt

Pornind, în principal, de la constatările referitoare la sectorul Vamă existente în Raportul periodic
pe anul 1999 al Comisiei Europene vizând progresele înregistrate de România în vederea aderării
la Uniunea Europeană şi de la priorităţile identificate pentru ţara noastră în Parteneriatul pentru
Aderare (pe anul 1999) convenit cu Uniunea Europeană şi, totodată, ţinând cont de necesităţile
concrete ale AVR, s-au stabilit obiective realiste pe termen scurt şi mediu.

Se va urmări, cu prioritate, continuarea procesului de armonizare a legislaţiei vamale cu cea
aplicabilă în UE.

Acest proces se va axa pe crearea condiţiilor necesare aplicării uniforme a legislaţiei existente şi pe
completarea cadrului legislativ existent.

În acest scop Administraţia vamală va elabora şi va pune în practică procedurile simplificate de
vămuire la domiciliu şi normele pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul
operaţiunilor de vămuire.

Astfel, sunt în curs de elaborare procedurile simplificate de vămuire prin depunerea declaraţiei
vamale incomplete, precum şi procedura de vămuire la domiciliu pentru mărfurile plasate sub
celelalte regimuri vamale.

Totodată, se are în vedere aderarea la convenţiile internaţionale menţionate în listele TAIEX
pentru capitolul de screening Uniune Vamală (deja au fost demarate activităţi în vederea aderării
României la Convenţia privind regimul de admitere temporară, Convenţia privind armonizarea
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controalelor mărfurilor la frontieră şi Convenţia Internaţională privind armonizarea şi
simplificarea regimurilor vamale - forma revizuită).

Un alt obiectiv prioritar îl constituie elaborarea şi implementarea Tarifului Vamal Integrat Român
după modelul Tarifului Integrat Comunitar. Eforturile sunt şi vor fi concentrate într-o primă
etapă pe inventarierea, codificarea şi implementarea măsurilor comerciale, pentru a se ajunge apoi
la crearea cadrului legal de aplicare a acestui instrument de lucru (care va deveni operaţional din
punct de vedere informatic în anii următori), atât pentru autoritatea vamală, cât şi pentru alte
instituţii implicate şi operatori economici.

Procesul monitorizat de pregătire în vederea aderării la Convenţia de Tranzit Comun va continua.
Etapa imediat următoare va fi caracterizată prin pregătirea personalului pentru aplicarea normelor
privind varianta modificată a convenţiei anterior menţionată. Măsura va fi urmată de realizarea
Compendium-ului privind regulile şi prevederile legale vizând aplicarea Convenţiei de Tranzit
Comun. Totodată, se are în vedere controlul operativ al operaţiunilor vamale de tranzit pentru
prevenirea încercărilor de sustragere de la vămuire.

Se va urmări promovarea cooperării între Vamă şi comunitatea comercianţilor pe baza
Memorandum-urilor de înţelegere şi a protocoalelor, care să conducă la îndeplinirea cerinţelor
activităţii comerciale într-o manieră efectivă şi eficientă.

Pornind de la analiza necesităţilor curente de dezvoltare, AVR îşi propune, de asemenea, să
creeze cadrul instituţional şi mecanismele adecvate de recrutare, selecţie, pregătire profesională,
evaluare şi alocare a resurselor umane prin elaborarea strategiei globale de formare, pregătire şi
perfecţionare a personalului vamal în concordanţă cu criteriile de integrare europeană în domeniu
şi asigurarea funcţionalităţii optime a noii structuri de recrutare, şcolarizare şi formare
profesională a personalului vamal.

Vor fi luate în continuare măsuri pentru ca, în paralel cu îmbunătăţirea nivelului profesional al
lucrătorilor vamali, să se îmbunătăţească profilul etic al acestora. Se au în vedere, printre altele:
pregătirea unui program educaţional în vederea cunoaşterii standardelor, responsabilităţilor,
drepturilor şi sancţiunilor prevăzute în Statutul personalului vamal; creşterea eficienţei activităţii
organismului de control intern şi coroborarea acţiunilor sale cu propunerile Consiliului de onoare
şi disciplină; orientarea profilului etic al personalului vamal către respectarea disciplinei şi
asigurarea unei conduite oneste faţă de persoanele fizice şi juridice.

AVR îşi propune, totodată, consolidarea, stabilizarea şi dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat
Vamal în vederea eficientizării activităţii vamale. Se urmăreşte definitivarea strategiei informatice,
statistice şi de comunicaţie în scopul susţinerii funcţiei de informatizare şi comunicare, precum şi
dezvoltarea de noi aplicaţii în vederea extinderii sistemului informatic existent cu noi
funcţionalităţi informatizate.

Direcţia Generală a Vămilor va încheia protocoale de colaborare în domeniul drepturilor de
proprietate industrială şi intelectuală cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Oficiul de
Stat pentru Invenţii şi Mărci şi organismele de gestiune colectivă

În cadrul activităţii de supraveghere şi control, prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri
şi precursori sunt prioritare.

În acest sens, vor fi specializaţi lucrători vamali care vor avea ca sarcini controlul antidrog şi se va
crea cadrul operaţional necesar utilizării în bune condiţii a câinilor folosiţi în depistarea drogurilor.

Se vor crea echipe specializate în controlul antidrog, substanţe psihotrope, precursori, substanţe
radioactive, arme, muniţii, explozivi.
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Priorităţi pe termen mediu

Obiectivele pe care Administraţia Vamală Română le-a inclus în programul pe termen mediu
reprezintă o continuare a obiectivelor pe termen scurt şi răspund procesului de integrare specific
sectorului vamă.

Eforturile vor fi concentrate pe acele obiective care vor conduce la înregistrarea saltului calitativ
necesar Administraţiei Vamale Române pentru a putea fi în măsură să îndeplinească atribuţiile
care-i revin în asigurarea controlului la frontiera externă a UE.

Structurile create anterior vor fi consolidate în scopul realizării unui echilibru între eficientizarea
vămuirii mărfurilor, controlului la frontieră şi protecţiei cetăţenilor şi facilitarea comerţului.

AVR îşi propune în acest scop dezvoltarea în continuare a infrastructurii vamale, a
echipamentelor şi dotărilor specifice de supraveghere şi control vamal, corelarea pregătirii
resurselor umane cu nivelul standardelor echipamentelor şi al dotărilor specifice, precum şi cu
noua concepţie de acţiune la frontierele de Nord şi Est.

Dezvoltarea sistemului de informare, documentare şi analiză de risc şi selectarea acţiunilor
potenţial ilicite vor sta, de asemenea, în atenţia AVR.

O altă direcţie de acţiune va fi crearea unor reţele de laboratoare vamale capabile să sprijine
procesele de vămuire prin stabilirea naturii clasificării tarifare, originii şi valorii mărfurilor în
scopul sprijinirii procesului de colectare a taxelor vamale şi impozitelor şi pentru prevenirea
traficului ilicit de mărfuri contrafăcute.

Se are în vedere obţinerea acreditărilor necesare pentru laboratoarele antidrog în scopul
recunoaşterii în justiţie a analizelor de laborator pentru substanţele susceptibile a fi droguri.

Pe termen mediu va fi asigurată şi transparenţa procesului de vămuire prin orientarea activităţilor
specifice către nevoile clientului.

De asemenea, tot în scopul facilitării comerţului, DGV va crea unele facilităţi tehnice în vederea
schimbului de informaţii cu comunitatea comercianţilor prin dezvoltarea şi actualizarea paginii de
Internet.

Se va constitui baza de date statistice la nivel naţional, care va cuprinde informaţii despre titularii
drepturilor de proprietate intelectuală.

Totodată, în vederea fluidizării traficului de călători pe aeroporturile internaţionale se urmăreşte
încheierea de memorandum-uri de înţelegere între AVR şi operatorii aerieni.

O altă măsură vizează dezvoltarea fluxului de raportare şi informare atât a performanţelor, cât şi a
cazurilor de conduită inadecvată a personalului vamal.

De asemenea, se va acţiona în direcţia structurării sistemului de comunicare inter-instituţională la
nivel naţional şi internaţional prin îmbunătăţirea imaginii publice a AVR ca urmare a aplicării în
mod riguros a legislaţiei specifice şi perfecţionarea mecanismelor de comunicare externă cu
administraţiile vamale din alte state şi cu organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul
aplicării legii. Vor fi promovate relaţii strânse de colaborare între Autoritatea vamală şi alte
structuri guvernamentale.

În ceea ce priveşte cooperarea internaţională cu alte administraţii vamale naţionale se are în
vedere finalizarea şi ratificarea mai multor acorduri privind cooperarea vamală şi asistenţa
administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor vamale
(Franţa, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, China, Coreea, Israel, etc.).
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Totodată, Sistemul Informatic Integrat Vamal va sprijini activitatea AVR prin furnizarea şi
orientarea datelor necesare către nevoile utilizatorilor, la timp şi în limita bugetului existent.
Sistemul informatic va cuprinde toate funcţionalităţile sistemului vamal în condiţiile prelucrării
integrale a datelor la nivelul întregului teritoriu.

3.8.4. Politica externă şi de securitate comună

Situaţia actuală

Orientarea Romaniei spre integrarea in Uniunea Europeana si NATO reprezinta, din 1990, un
obiectiv strategic si o trasatura constanta a politicii externe romanesti. Obiectivul aderarii la UE a
fost reiterat de actualul guvern, ca o prioritate pentru politica sa externa si un obiectiv
fundamental pentru programul de guvernare.

Romania si-a manifestat hotararea de a-si asuma pe deplin obligatiile ce decurg din calitatea de
membru al UE, inclusiv din obiectivele Tratatelor, dispozitiile Titlului V din Tratatul de la
Amsterdam, ca si intregul acquis in domeniul Politicii Externe si de Securitate Comune (PESC) si
a demonstrat acest lucru in diverse ocazii. Acest angajament a fost reconfirmat in documentul de
pozitie privind negocierile asupra capitolului 27 - PESC.

In cadrul dialogului politic cu UE in problematica PESC, reuniunile la nivel de sefi de state si/sau
de guverne, de ministri, directori politici, corespondenti europeni si experti s-au dovedit a fi cai
utile de asigurare a unei informari reciproce si sistematice asupra unor probleme de interes
comun.

Romania a luat parte la exercitiul de screening in materie de PESC in cadrul procesului de aderare
si a subliniat angajamentul sau de a-si asuma pe deplin obligatiile de membru UE, intregul acquis
ce rezulta din politica externa si de securitate comuna a UE.

Romania a continuat, pe parcursul anului 1999, sa se alinieze consecvent la toate declaratiile,
demersurile, pozitiile si actiunile comune ale UE la care a fost invitata in acest sens.

O atentie speciala si eforturi sustinute au fost intreprinse pentru sprijinirea din punct de vedere
politic si cu mijloace concrete a declaratiilor si pozitiilor UE privind Kosovo si R.F. Iugoslavia
(RFI) inainte, pe parcursul si dupa conflictul din Republica Federala Iugoslavia. Astfel, Romania
s-a aliniat la toate pozitiile comune ale UE referitoare la RFI, inclusiv cele referitoare la
interzicerea vanzarilor de produse petroliere (HG nr. 369/13.05.1999) si masurile restrictive
suplimentare referitoare la lista persoanelor carora nu li se permite accesul in statele membre UE
(HG nr. 523/29.06.1999).

Aplicarea stricta a acestor pozitii comune de catre Romania, in pofida pierderilor economice
serioase rezultate, a demonstrat solidaritatea politica deplina a Romaniei cu Uniunea Europeana.

Pe parcursul intregii perioade, Romania a mentinut un sistem de consultari si comunicari directe
cu autoritatile UE cu privire la modalitatile de implementare eficienta a masurilor negative
instituite impotriva RFI, precum si identificarea unor masuri de atenuare a efectelor economice
negative asupra regiunii.

Totodata, in timpul loviturilor aeriene impotriva RFI, Romania a contribuit direct la adapostirea
refugiatilor din Kosovo, iar ulterior a pus la dispozitia UNMINK 46 politisti, 4 experti civili si un
ofiter de legatura.

Urmare demersului intreprins de troica UE la mijlocul lunii august, la Bucuresti, Romania s-a
angajat ferm sa descurajeze toate contactele si relatiile oficiale cu autoritatile iugoslave, precum si
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cu reprezentantii oricarui guvern iugoslav care ar include persoane inculpate de Tribunalul Penal
privind fosta Iugoslavie.

Suportul tehnic al dialogului politic cu UE pe linie de PESC a fost ameliorat prin punerea in
functiune, in cadrul MAE, la sfarsitul anului 1999, a sistemului ACN (Associates
Communications Network), de comunicatie intre Secretariatul General al Consiliului UE,
Ministerele Afacerilor Externe din statele candidate la aderare si Misiunile acestora pe langa UE.

Capitolul Politica Externa si de Securitate Comuna se afla printre capitolele care au fost deschise
pentru negocieri, documentul de pozitie al Romaniei pentru acest capitol fiind aprobat de Guvern
in sedinta din 24 martie 2000 si depus la Consiliul UE la data de 28 martie a.c.

Romania vede cooperarea regionala si subregionala nu ca pe un substitut al integrarii in structurile
europene si euro-atlantice, ci ca un instrument eficient complementar obiectivului fundamental al
politicii sale externe – accederea in structurile europene si euro-atlantice.

In privinta relatiilor cu vecinii, Romania a incheiat tratate politice cu Bulgaria in 1991, Ungaria si
RF Iugoslavia in 1996 si Ucraina in 1997.

Relatiile externe ale Romaniei cu Ungaria au evoluat intr-un veritabil parteneriat strategic,
construit pe incredere reciproca.

Sunt in curs negocierile cu Ucraina asupra delimitarilor granitelor terestre si maritime. Un numar
de programe specifice dau deja substanta cooperarii bilaterale de tip partenerial, initiate prin
tratatele politice cu tarile vecine.

Negocierile privind incheierea tratatului politic cu Republica Moldova sunt intr-un stadiu avansat.
Majoritatea prevederilor ce urmeaza a fi incluse in textul tratatului au fost deja agreate de parti.
Tratatul bilateral cu Federatia Rusa este, de asemenea, in curs de negociere.

Diplomatia romaneasca a depus eforturi considerabile in ceea ce priveste dezvoltarea cooperarii
subregionale, prin participarea la diverse organisme si structuri subregionale. In acest sens, cateva
teme prezinta un interes deosebit: lupta impotriva criminalitatii internationale organizate,
cooperarea economica, protectia mediului, dezvoltarea infrastructurii energetice si de transport, a
intreprinderilor mici si mijlocii.

Conform acordului semnat la 26 mai 1999, Romania va gazdui, la Bucuresti, Centrul Regional
pentru Combaterea Coruptiei si Crimei Organizate, in cadrul SECI, ca pe o contributie la
eforturile de limitare a noilor riscuri la adresa securitatii si stabilitatii in Europa de Est si Sud-Est.

Ca membru al Initiativei Central Europene (ICE), al Procesului Royaumont, al Cooperarii
Economice la Marea Neagra (CEMN), al Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est
(SEECP), al Initiativei de Cooperare Sud-Est Europeana (SECI), Romania participa activ la
activitatea structurilor respective si este interesata sa dezvolte cooperarea cu alte structuri
subregionale.

Romania a detinut presedintia SEECP in 1999. In aceasta calitate, Romania a elaborat un plan
comun de masuri destinat monitorizarii crizei din Kosovo si identificarii unor posibile solutii
politice de depasire a acesteia.

Totodata, Carta relatiilor de buna vecinatate, stabilitate, securitate si cooperare in Europa de Sud-
Est, propusa de Romania in cadrul SEECP (document semnat la Bucuresti, la 12 februarie 2000)
a fost conceputa ca o contributie la detensionarea si solutionarea situatiei din zona si prevenirea
unor noi crize.

Inca din stadiul de lansare, Romania si-a exprimat disponibilitatea si interesul de a contribui activ
la reusita Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. In afara propriei contributii nationale
la formularea si implementarea ulterioara a Pactului de Stabilitate, Romania a reusit, in calitatea sa
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de presedinte in exercitiu al Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est, sa formuleze si sa
prezinte o abordare comuna a tarilor membre SEECP in domeniile de interes imediat pentru
tarile respective, precum si propuneri de proiecte care sa fie realizate in contextul Pactului de
Stabilitate.

Romania considera cooperarea trilaterala ca fiind un instrument flexibil si pragmatic prin care se
atinge consensul politic. Este parte la trilateralele: Romania - Bulgaria - Turcia, Romania –
Bulgaria – Grecia, Romania - Ucraina - Republica Moldova, Romania - Polonia - Ucraina,
Romania - Austria - Ungaria. Domeniile de interes primordial al acestor trilaterale sunt:
transporturile, combaterea crimei organizate si a traficului de droguri, energie, comunicatiile,
cooperarea transfrontaliera.

Romania este membru activ al Grupului Prietenii Albaniei, a carui activitate se desfasoara sub co-
presedintia UE si OSCE.

Romania este cel de-al 12-lea stat contributor la operatiunile ONU de mentinere si restabilire a
pacii, inclusiv la cele din Europa de Sud-Est (Bosnia-Hertegovina). Romania a participat la Forta
Militara de Protectie Multinationala din Albania (Operatiunea Alba). A participat, de asemenea, la
misiunile OSCE privind monitorizarea alegerilor si procesul de constructie a institutiilor
democratice in fosta Iugoslavie, precum si la Misiunea de Observare din Kosovo (KVM). Si-a
coordonat actiunile cu eforturile celorlalte tari vecine zonei Balcanilor de Vest, precum si cu cele
ale comunitatii internationale pentru a opri o eventuala extindere a instabilitatii si a solutionarii
pasnice a crizei.

Romania sustine neproliferarea armelor nucleare, biologice si chimice si este semnatara a tuturor
acordurilor internationale relevante, de control al armamentelor. Ea exercita un control strict al
exporturilor de arme conventionale, de tehnologii cu dubla folosinta, de arme NBC, de tehnologii
de producere a rachetelor, fiind parte la toate regimurile importante de control al exporturilor, cu
exceptia Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete.

Romania este membra a Grupului Furnizorilor Nucleari din 1991, a Grupului Australia din 1995
si parte a Aranjamentului de la Wassenaar din 1996.

Romania este parte la Tratatul de neproliferare nucleara, la Tratatul de interzicere totala a testelor
nucleare, la Conventia privind armele chimice – si a promovat, in 1997, Legea privind aplicarea
pe plan national a acesteia. Este parte la Conventia privind interzicerea folosirii, stocarii,
producerii si transferului de mine anti-personal si distrugerea lor.

Romania impartaseste obiectivele programului UE pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit
de arme conventionale, adoptat de Consiliul UE, la 26 iunie 1997 si isi exprima disponibilitatea de
a actiona in coordonare cu alte state membre ale UE pentru a aplica acest program. Romania s-a
asociat la principiile Codului de conduita al UE privind exporturile de arme, exprimandu-si,
totodata, disponibilitatea de a se alinia la obiectivele si criteriile acestuia.

Ca membru OSCE, Romania respecta prevederile codului de conduita privind aspectele politice si
militare ale securitatii.

In domeniul reformei institutionale a armatei, in cursul anului 1999, a fost adoptata "Carta Alba a
Guvernului - Armata Romaniei 2010: Reforma si Integrare Euro-Atlantica". Documentul traseaza
liniile directoare ale reformei armatei romane in perioada urmatorilor ani si cuprinde:
restructurarea armatei, reducerea personalului militar la 112.000 oameni si a celui civil la 28.000
pana in anul 2003, asigurarea unei inzestrari corespunzatoare incepand cu anii 2004-2005,
planificarea bugetara si a unei politici de personal corespunzatoare.
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Este pentru prima data in istoria armatei romane cand este elaborata o asemenea "Carta a
Apararii", care impreuna cu Programul National Anual de Pregatire pentru Integrare in NATO
constituie mecanismele de baza ale Romaniei pentru integrare euro-atlantica.

Aplicarea prevederilor "Cartei Albe a Apararii" va aduce Romania in situatia indeplinirii
conditiilor necesare aderarii la viitoarele structuri de aparare, asa cum sunt ele prefigurate in
"Concluziile Presedintiei Consiliului European de la Helsinki", din 10 si 11 decembrie 1999,
referitoare la "Intarirea Politicii Comune in domeniul Securitatii si Apararii" si "Solutionarii
Crizelor cu Aspect Non-militar".

Romania actioneaza in continuare pentru aplicarea politicilor UE in domeniu. In acest sens a
semnat, in decembrie 1997, Conventia privind interzicerea utilizarii, stocarii, producerii si
transferului minelor anti-personal si distrugerea acestora, iar in noiembrie 1999 a initiat procedura
legii de ratificare a acestei conventii, care urmeaza sa fie finalizata in cursul anului 2000.

In aprilie 1996 Romania a aderat la Aranjamentele de la Wassenaar (WA) privind importurile si
exporturile de produse strategice. In 1999 a fost initiata legea pentru ratificarea acestui
Aranjament, care se afla in curs de adoptare. Prin Legea nr. 152/04.10.1999 a fost ratificat
Tratatul de interzicere totala a experientelor nucleare.

Priorităţi pe termen scurt şi mediu

Romania va lua toate masurile necesare pentru a se pregati in vederea participarii depline si active
la politica externa si de securitate comuna a Uniunii Europene.

Avand in vedere obiectivele PESC definite in Tratatul de la Amsterdam, Romania va continua sa
identifice, in politica sa externa, interesele sale comune cu cele ale Uniunii si va actiona in directia
unei convergente progresive a acestora. Romania va prelua dezvoltarile relevante derivand din
prevederile Tratatului de la Amsterdam si din deciziile UE referitoare la crearea unei Politici
Europene de Securitate si Aparare Comune.

In continuare, Romania va participa activ la dialogul politic cu Uniunea Europeana pe aspecte
PESC, inclusiv in cadrul Conferintei Europene, si va actiona in spiritul “solidaritatii politice
reciproce”, in conformitate cu articolul J.1.2. din Tratatul de la Amsterdam.

In scopul desfasurarii unei activitati efective si performante in politica externa si de securitate
comuna a UE, Ministerul Afacerilor Externe va mentine un serviciu diplomatic de dimensiuni
corespunzatoare. In acest scop, se va acorda o atentie speciala pregatirii adecvate a personalului
diplomatic ce va fi implicat in negocierile de aderare cu Uniunea si, in general, unei mai bune
cunoasteri a institutiilor si mecanismelor Uniunii Europene.

Romania va continua sa dezvolte o politica activa de buna vecinatate. In mod similar, va dezvolta
potentialul sau de cooperare si de rezolvare a disputelor, continut in aranjamentele de cooperare
bilaterala sau trilaterala cu statele vecine. In acest mod, va contribui la dezvoltarea unui nou
model de comportament in relatiile dintre statele vecine, cu un potential real de generator de
stabilitate in regiune.

Un loc prioritar pe agenda Ministerului Afacerilor Externe il ocupa incheierea cat mai rapida a
negocierilor asupra problemelor restante in relatiile cu Ucraina. Scopul negocierilor este
completarea cadrului juridic existent in relatiile bilaterale, asigurat de tratatul politic.

Romania este hotarata sa finalizeze, in cel mai scurt timp posibil, Tratatul politic cu Republica
Moldova, intr-un mod care sa reflecte caracterul special al relatiilor romano-moldovene.
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O alta prioritate a politicii externe a Romaniei o reprezinta perfectionarea si consolidarea cadrului
juridic de ansamblu al relatiilor romano-ruse, ca si dialogul politic bilateral, aliniate la realitatile
politice si economice actuale.

Unul dintre obiective in perioada urmatoare il reprezinta finalizarea discutiilor asupra verificarii
frontierei de stat pe Dunare si delimitarea spatiului maritim in Marea Neagra cu Bulgaria.

Cresterea rolului Romaniei in cadrul diferitelor forme de cooperare regionala si sub-regionala se
va urmari prin realizarea catorva obiective pe termen scurt si mediu.

Una din prioritatile pe termen scurt ale politicii externe a Romaniei o constituie preluarea
presedintiei OSCE in anul 2001. Ca parte a troicii OSCE, Romaniei i-a fost incredintata sarcina
monitorizarii, planificarii si transpunerii in practica a activitatilor din cadrul dialogului Euro-
mediteranean si reactivarea Forumului Economic al OSCE. Romania s-a angajat, de asemenea, sa
coopereze strans cu ceilalti doi membri ai troicii la monitorizarea si facilitarea rezolvarii pasnice a
conflictelor in Europa de sud-est, Caucazul de Nord, Transnistria si Asia Centrala. Obiectivele de
baza ale Romaniei, in calitate de detinatoare a presedintiei OSCE, vor fi: cresterea eficientei
organizatiei si a gradului de respectare a principiilor si standardelor sale; asigurarea
complementaritatii si sinergiei intre actiunile inteprinse in cadrul OSCE si in cel al altor
organizatii europene si euro-atlantice; stimularea unui grad sporit de angajament politic al statelor
membre in directia transpunerii in practica a recomandarilor organizatiei.

Romania va continua sa participe activ la activitatea de ansamblu a Cooperarii Economice la
Marea Neagra (CEMN) si va contribui la consolidarea CEMN ca organizatie internationala. In
acelasi timp va sprijini dezvoltarea relatiilor UE cu CEMN. Romania detine presedintia CEMN
din semestrul II 1999 pana la jumatatea anului 2000.

In ceea ce priveste perfectionarea cadrului juridic si institutional privind regimul international de
control al exporturilor de produse strategice si tehnologii cu dubla utilizare, se are in vedere
ratificarea, pana in anul 2001, a Aranjamentului Wassenaar si a Conventiei privind interzicerea
productiei si utilizarii minelor antipersonal.

In ceea ce priveste noua dimensiune de aparare a PESC si avand in vedere statutul sau de
partener asociat al UEO, Romania va actiona pentru:

- Participarea la procesul de dialog, consultare si cooperare cu UE in domeniul operatiunilor de
gestionare a crizelor care vor fi conduse de UE.

- Pregatirea in continuare pentru participarea la operatiunile "de tip Petersberg" si la activitatile
de cooperare a UE cu terte state, in cadrul Politicii Europene de Securitate si Aparare
Comune.

- Continuarea participarii Romaniei la Unitatea multinationala consultativa pentru politie din
Albania (MAPE);

- Admiterea in Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete (MTCR). Romania a depus
cererea pentru a fi admisa in 1992;

- Perfectionarea sistemului de control al exporturilor prin completarea Legii nr. 93/1994, in
special prin includerea clauzei “catch-all-clause” (a fost adoptata, in acest sens, OU nr.
158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice);

- Imbunatatirea modului de aplicare a mecanismelor de control al exporturilor de produse cu
caracter strategic, prin introducerea unui sistem computerizat; consolidarea legaturilor intre
institutiile implicate in procesul de decizie si aplicare a regimului de control al exporturilor.
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- Continuarea realizarii unei politici de buna vecinatate, inclusiv prin infiintarea unor unitati
mixte trilaterale pentru mentinerea pacii. In acest sens au fost initiate negocieri la nivel de
ministri ai apararii pentru realizarea unei forte de nivel batalion - brigada, impreuna cu
Ucraina si Ungaria.

- Sunt in curs de desfasurare negocieri cu statele riverane Marii Negre in vederea realizarii unui
grup operativ naval (BLACKSEAFOR) care sa contribuie la intarirea pacii si securitatii in
zona.

- Romania urmareste sa aiba o prezenta activa in cadrul ONU si, in acest sens va actiona
pentru a obtine calitatea de membru nepermanent al Consiliului de Securitate in perioada
2003 - 2004.

Reforma institutionala in domeniul PESC include obiective care se realizeaza prin masuri
specifice:

- Ridicarea nivelului general de cunostinte al personalului diplomatic al MAE, privind
problematica PESC si crearea unui corp propriu de experti si negociatori;

- Cresterea capacitatii de gestionare a problematicii ce face obiectul PESC;

- Adaptarea institutionala necesara gestionarii presedintiei OSCE in anul 2001;

- Adoptarea legii privind Statutul Corpului Diplomatic si Consular.

3.9. Chestiuni financiare

3.9.1. Controlul financiar

3 . 9 . 1 . 1 .  C o n t r o l u l  f i n a n c i a r  p r e v e n t i v  ş i  a u d i t u l  i n t e r n

Implementarea politicilor comunitare, mai ales a politicilor agricole si a celor privind
managementul fondurilor structurale impune si implementarea unui management eficient,
precum si a unui sistem de control financiar pentru cheltuielile sectorului public, care sa cuprinda
si prevederi privind stabilirea incalcarii legalitatii si a fraudelor. Armonizarea legislativa este
necesara si pentru reglementarea  sistemului resurselor proprii, precum si in ceea ce priveste
sistemul contabil.

Situaţia actuală

Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 99/1999 privind unele masuri de accelerare a procesului de
reforma si ale OG nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, s-a realizat
baza legala de transfer al functiei de control financiar preventiv de la Curtea de Conturi a
Romaniei la Ministerul Finantelor.

In acest sens, Corpul controlorilor delegati a fost constituit (pana la data de 15.03.2000 au fost
selectati un numar de 30 controlori delegati) si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor OG
nr. 119/1999 si a Normelor metodologice nr. 700.001/03.01.2000, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor nr.33/06.01.2000.

Prin HG nr. 1007/15.12.1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, s-a
asigurat independenta functionala a Corpului controlorilor delegati.
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Conducerea Corpului controlorilor delegati este asigurata de controlorul financiar sef si de doi
controlori sef adjuncti care au fost numiti pentru o perioada de 6 ani prin HG nr.
164/14.03.2000.

Activitatea de audit intern a fost organizata in Ministerul Finantelor in cadrul Directiei Generale
de Audit Intern si, in conformitate cu prevederile OG nr. 119/1999, s-au publicat in MO nr.
96/03.03.2000 Normele metodologice generale de organizare a activitatii de audit intern,
aprobate prin Ordin al ministrului finantelor nr. 332/25.02.2000.

Activitatea de audit intern este descentralizata in cazul fiecarui ordonator principal de credite,
pentru functia de audit intern propriu-zis si pentru functia de inspectie de audit intern. La nivelul
aparatului central al Ministerului Finantelor, auditul intern indeplineste in plus si functiile de
evaluare si sinteza, respectiv de indrumare metodologica si controlul respectarii normelor
metodologice si a procedurilor.

Functia de inspectie de audit intern este destinata rezolvarii cazurilor punctuale de proasta
gestiune financiara in ceea ce priveste utilizarea fondurilor publice, administrarea patrimoniului
public si beneficierea de drepturile speciale sau exclusive acordate de institutiile publice.

In ceea ce priveste auditarea fondurilor comunitare, la nivelul aparatului central exista o structura
specializata care se va ocupa si de verificarea indeplinirii conditiilor si criteriilor de acreditare
pentru agentiile de implementare si de plata, autoritatile de implementare si agentiile de plata
pentru derularea fondurilor comunitare.

Priorităţi pe termen scurt

Obiectivele pe termen scurt sunt legate de intarirea functiei de control financiar preventiv propriu
si delegat, respectiv a celei de audit intern in cadrul Ministerului Finantelor, in corelare cu
legislatia privind achizitiile publice, care va intra in vigoare la 01.07.2000, pentru a realiza
managementul financiar adecvat pentru fondurile PHARE, ISPA si SAPARD.

Pentru atingerea acestor obiective este necesara realizarea urmatoarelor masuri:

- aprobarea Normelor metodologice privind evidenta angajamentelor;

- aprobarea criteriilor privind numirea contabilului sef la institutiile publice si la regiile
autonome si  societatile comerciale la care statul participa cu mai mult de 70% din actiuni;

- aprobarea Normelor metodologice specifice activitatii de audit intern in Ministerul Finantelor;

- aprobarea Normelor metodologice specifice pentru controlul financiar preventiv delegat al
fondurilor europene si al operatiunilor specifice Ministerului Finantelor privind datoria
publica si bugetul Trezoreriei Statului;

- masuri legislative eficiente de recuperare a sumelor care au constituit prejudicii aduse
fondurilor publice;

- precizarea, prin norme metodologice sau alte acte normative, a responsabilitatii in cazurile de
neeligibilitate a proiectelor sau cheltuielilor, stabilita de catre Comisia Europeana;

- elaborarea si aprobarea Normelor metodologice specifice de auditare a utilizarii fondurilor
europene;

- elaborarea si aprobarea Normelor metodologice specifice de acreditare a agentiilor de plata, a
agentiilor de implementare si de plata si a autoritatilor de implementare in privinta fondurilor
comunitare;
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- crearea bazei normative pentru remunerarea auditorilor interni la nivelul controlorilor
financiari delegati;

- coordonarea unitara a luptei contra fraudei si coruptiei;

- aprobarea Normelor metodologice specifice pentru controlul financiar preventiv delegat la
nivelul ordonatorilor secundari ai bugetului de stat si al ordonatorilor principali ai bugetelor
locale;

- crearea infrastructurii necesare pentru aplicarea acquis-ului comunitar privind resursele
proprii;

- elaborarea manualului de audit intern pentru activitatea aparatului propriu al Ministerului
Finantelor;

- proiectarea si operarea unei reviste trimestriale, cu caracter teoretic si practic, in domeniul
auditului intern al institutiilor publice;

- elaborarea ghidului de cooperare a structurilor de audit intern ale Ministerului Finantelor cu
DG Control financiar din cadrul Comisiei Europene in materia auditarii fondurilor
comunitare utilizate de Romania;

- proiectarea unui sistem de training al auditorilor interni din structurile descentralizate ale
Ministerului Finantelor precum si din celelalte institutii publice;

- modificarea si completarea OG nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar
preventiv, pe baza aplicarii prevederilor ordonantei mentionate.

Resursele financiare pe termen scurt sunt asigurate de proiectul PHARE RO98.04.01.04 privind
intarirea functiei de control financiar preventiv in Ministerul Finantelor, in valoare de 500.000
EURO.

Priorităţi pe termen mediu

- crearea unui centru permanent de pregatire si perfectionare in domeniul auditului intern si
controlului financiar preventiv;

- intensificarea relatiilor de colaborare cu structurile de audit intern si control financiar ex-ante
din tari membre ale UE sau din tari candidate;

- intarirea cooperarii cu Comisia Europeana si institutiile sale specializate pe probleme de audit
intern si control financiar ex-ante;

- cresterea numarului de controlori financiari delegati pentru asigurarea descentralizarii
controlului financiar preventiv delegat pana la cca. 120 si, de asemenea, continuarea actiunilor
de formare profesionala pentru controlorii delegati si pentru auditorii interni din Ministerul
Finantelor, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si cu cea mai buna practica in
domeniul gestiunii financiare;

- crearea unei Camere Nationale a Auditorilor Interni (CNAI) care sa cuprinda totalitatea
auditorilor interni agreati de Ministerul Finantelor, conform prevederilor OG nr. 119/1999.

In programarea PHARE 2000, Corpul controlorilor delegati si Directia Generala de Audit Intern
va beneficia de un proiect estimat la 2,48 MEURO destinat imbunatatirii sistemului de control si
audit intern al fondurilor publice in Ministerul Finantelor.
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3 . 9 . 1 . 2 .  C o n t r o l u l  f i n a n c i a r  e x t e r n  u l t e r i o r

Situatia actuala

Aplicarea OG nr. 119/1999 referitoare la auditul intern si controlul financiar preventiv a condus
la transferul activitatii de control financiar preventiv de la Curtea de Conturi la Ministerul
Finantelor.

Curtea de Conturi a Romaniei a sprijinit efectiv aceasta masura prin transferarea unui numar de
20 controlori financiari care desfasurau controlul financiar preventiv catre Ministerul Finantelor.
S-a constituit astfel rapid corpul controlorilor delegati si a demarat aceasta activitate, fara a se crea
intreruperi sau disfunctionalitati.

Curtea de Conturi a Romaniei a fost desemnata prin Hotarare de Guvern ca Organism de
certificare pentru fondurile SAPARD. Rolul activitatii Curtii de Conturi in aceasta calitate este
parte componenta a Planului de Dezvoltare Rurala inaintat Comisiei Europene in decembrie
1999.

Prioritati pe termen scurt

Obiectivul pe termen scurt pentru intarirea activitatii de audit extern se refera la pregatirea
personalului pentru indeplinirea de catre Curtea de Conturi a Romaniei a functiei de organism de
certificare pentru programul SAPARD, precum si la pregatirea demararii proiectului propus
pentru Programul PHARE 2000. In acest sens se preconizeaza urmatoarele masuri:

- proiectarea unui sistem de pregatire profesionala pentru personalul de audit si cel
jurisdictional acordandu-se prioritate auditorilor care vor fi antrenati in certificarea conturilor
SAPARD;

- finalizarea raportului de auto-evaluare institutionala a Curtii de Conturi;

- efectuarea unui peer-review al Curtii de Conturi, cu sprijinul SIGMA si al SAI din Franta,
Norvegia si Marea Britanie;

- elaborarea Planului de Dezvoltare Strategica a Curtii de Conturi, cu sprijinul acelorasi
organisme;

- perfectionarea normelor interne de audit extern al fondurilor publice, pe baza standardelor de
audit acceptate pe plan international si a celei mai bune practici europene in domeniu.

SIGMA si DFID vor asigura resursele financiare necesare pentru finalizarea obiectivelor
prioritate pe termen scurt.

Prioritati pe termen mediu

Pentru Curtea de Conturi a Romaniei, prioritatea pe termen mediu se axeaza pe consolidarea
capacitatii institutionale, astfel incat sa devina o institutie de audit extern independenta,
profesionala si de incredere, capabila sa contribuie in mod eficient la descarcarea de gestiune sau
stabilirea raspunderilor legale in ceea ce priveste administrarea fondurilor publice si sa prezinte
Parlamentului Romaniei si Uniunii Europene rapoarte de incredere si de buna calitate asupra
modului de utilizare a fondurilor publice. In acest sens se preconizeaza urmatoarele masuri:

- imbunatatirea si dezvoltarea cadrului legal al auditului extern;

- adoptarea si adaptarea la contextul national a standardelor de audit financiar acceptate pe plan
international;
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- preluarea si indeplinirea responsabilitatilor de audit extern si certificarea fondurilor de
preaderare SAPARD si ISPA;

- imbunatatirea administrarii si utilizarii resurselor umane, inclusiv pregatirea profesionala a
auditorilor, procurorilor si judecatorilor, in ceea ce priveste legislatia Uniunii Europene;

- imbunatatirea activitatii de audit extern prin asistarea acesteia de calculator cu personal bine
pregatit profesional si salarii competitive;

Se propune ca, prin programul PHARE 2000, Curtea de Conturi a Romaniei sa beneficieze de o
finantare externa in valoare de circa 1,6 MEURO, din care circa 0,9 MEURO pentru constructie
institutionala (twinning) si 0,7 MEURO pentru dotarea si modernizarea centrelor teritoriale de
pregatire profesionala si pentru tehnica de calcul. Totusi, se asteapta ca proiectul sa nu demareze
mai devreme de semestrul II al anului 2001.
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4. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ ŞI
JUDECĂTOREASCĂ DE APLICARE A ACQUIS-ULUI

4.1. Administraţia publică

Situaţia actuală

In vederea realizarii atat a obiectivelor programului de guvernare prezentat in decembrie 1999 si
aprobat de Parlament, cat si a obiectivelor ce rezulta pentru Romania, in calitate de tara candidata
in procesul de aderare la Uniunea Europeana, in anul 2000 - ultimul an al actualei legislaturi,
inainte de alegeri – se impune continuarea procesului de reforma legislativa si institutionala in
administratia publica, pentru a facilita si accelera procesul de adoptare a acquis-ului comunitar.

In abordarea reformei in administratia publica, Guvernul a respectat si aplica in continuare
urmatoarele principii:

- principiul separarii functiilor politice de cele administrative;

- principiul crearii unui corp al functionarilor publici de cariera, profesional si neutru politic;

- principiul definirii clare a rolului, responsabilitatilor si relatiilor intre institutii;

- principiul subsidiaritatii;

- principiul autonomiei decizionale;

- principiul transparentei actului de guvernare si administrativ;

- principiul simplificarii procedurilor si actelor normative;

- principiul respectului fata de cetatean.

In vederea simplificarii si eficientizarii procesului decizional s-a pornit de la restructurarea
Guvernului Romaniei prin reducerea aparatului sau de lucru si a transferului de atributii catre alte
tipuri de institutii. Scopurile urmarite prin reorganizarea Guvernului au vizat:

- imbunatatirea competentei si coerentei actului de guvernare prin comunicarea între centrele
majore de decizie: intre Guvern si Parlament, intre Guvern si mediul politic, pentru asigurarea
coordonarii proiectelor de acte normative;

- functionarea institutiilor administratiei publice centrale in conditii de reducere a costurilor
bugetare;

- eficientizarea procesului de luare a deciziilor prin coborarea nivelului decizional (de la
ministru la presedintele agentiei/seful oficiului/directorul general, etc);

- crearea unor institutii adecvate unor noi domenii de responsabilitate (dezvoltarea regionala si
sprijinirea IMM-urilor).

In vederea optimizarii activitatii de coordonare si fundamentare a deciziilor a fost constituit
Biroul Executiv al Guvernului, din care fac parte: Primul-Ministru, cei patru Ministri de Stat,
Ministrul Finantelor, Ministrul de Interne, Ministrul Apararii Nationale si Secretarul General al
Guvernului. Biroul se reuneste saptamanal, premergator sedintelor de Guvern, sau ori de cate ori
este nevoie.
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Prin HG nr. 3/2000 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare
Economico – Financiara, modificata si completata prin HG nr. 181/2000, Consiliul se
organizeaza ca structura in aparatul de lucru al Guvernului Romaniei, subordonat direct primului-
ministru si avand rolul de a elabora politici guvernamentale in domeniul economico-financiar si
de a asigura functionarea relatiilor Guvernului cu Parlamentul si cu partenerii de dialog social.

Consiliul de Coordonare Economico – Financiara s-a organizat prin reorganizarea
Departamentului pentru Relatiile cu Parlamentul si Departamentului pentru Dialog Social si este
condus de un presedinte cu rang de ministru de stat.

Tot in aparatul de lucru al Guvernului, prin HG nr. 182/2000 se infiinteaza Departamentul
pentru Comunicare, prin reorganizarea Departamentului Informatiilor Publice si a
Departamentului Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatiilor cu Presa. Departamentul
asigura si coordoneaza producerea integrata si unitara a mesajului public guvernamental si
coordoneaza diseminarea informatiilor publice prin toate mijloacele specifice.

Pentru impulsionarea si conducerea coerenta si unitara a procesului de integrare europeana,
Departamentul pentru Integrare Europeana a fost inclus in structura Ministerului Afacerilor
Externe. De asemenea, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi al administratiei publice
centrale au fost create structurile tehnice de pregatire si desfasurare a negocierilor de aderare a
Romaniei la UE.

Ministerul Functiei Publice a fost infiintat prin OU nr. 207/99 si prin reorganizarea
Departamentului pentru Administratia Publica Locala si a Departamentului pentru Reforma
Administratiei Publice Centrale, cu rol de a asigura aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in
domeniul administratiei publice centrale si locale si de a coordona elaborarea strategiei si
politicilor in domeniul functiei publice.

In coordonarea Ministerului Functiei Publice a fost infiintata Agentia Nationala a Functionarilor
Publici cu rol de a fundamenta si promova organizarea si functionarea sistemului pentru
managementul resurselor umane din administratia publica.

Atributiile Grupului Interministerial pentru Reforma Administratiei Publice au fost preluate, de
catre Ministerul Functiei Publice care colaboreaza cu celelalte organe de specialitate pentru
reforma administratiei publice, se pronunta asupra oportunitatii unor masuri de reforma si
fundamenteaza actul de decizie in acest domeniu.

Procesul de restructurare s-a extins si la nivelul ministerelor si a organelor de specialitate din
subordinea Guvernului si are in vedere urmatoarele:

- perfectionarea structurilor organizatorice printr-o compartimentare optima pentru a pastra
flexibilitatea muncii in cadrul compartimentelor;

- reproiectarea procedurilor administrative, prin eliminarea suprapunerilor si a discordantelor
generate de acte normative incoerente;

- realizarea unui lant de comanda scurt, care sa poata fi controlat;

- cresterea operativitatii in activitatea proprie fiecarei structuri institutionale;

- restrangerea verigilor de conducere prin diminuarea numarului de cadre de conducere, in
scopul angrenarii optime a specialistilor proprii si sporirii eficientei si calitatii actului
decizional;

- reducerea si optimizarea reglementarilor prin solutii de restrangere a normelor si a
prevederilor ambigue pentru a deveni eficiente in folosul contribuabililor si al
intreprinzatorilor;
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- externalizarea activitatilor in conditii de eficienta si operativitate, astfel incat administratia
publica sa devina un centru de decizie in folosul cetateanului;

- reducerea drastica a costurilor administratiei publice, prin oprirea risipei de resurse si printr-o
activitate eficienta  a functionarului;

- promovarea unor indicatori de performanta, care sa fie relevanti pentru cetatean, dar si pentru
antreprenor;

- concentrarea atentiei asupra cetateanului in dubla sa calitate de beneficiar al serviciilor si de
contribuabil.

Tinand cont de complexitatea procesului de reforma a administratiei publice, un rol insemnat s-a
acordat realizarii cadrului legislativ adecvat prin adoptarea urmatoarele legi ce urmeaza a fi
implementate:

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu scopul de a depolitiza functia
publica, de a asigura stabilitatea functionarilor publici si de a forma un corp de profesionisti
eficace care sa castige increderea populatiei in serviciul public si sa devina un partener de
dialog social competent;

- Legea nr. 115/1999 privind raspunderea ministeriala, care reglementeaza formele de
responsabilitate legala (civila, financiara si penala) a membrilor Guvernului si a secretarilor de
stat care nu sunt membri ai Guvernului;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legea nr.
219/1998 privind regimul concesiunilor, Legea nr. 189/1998  privind finantele publice locale,
care creeaza cadrul legal pentru favorizarea investitiilor straine, dezvoltarea infrastructurii
nationale, autonomia locala si functionarea parteneriatului public – privat, in scopul de a
creste oferta de servicii publice de calitate;

- Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala si OU nr. 24/1998 privind zonele
defavorizate, care stimuleaza parteneriatul la nivel local in domeniul economic si social,
asigura facilitati pentru investitori in scopul relansarii economice si protectiei sociale si accesul
la fondurile structurale si la fondul de coeziune sociala, in perspectiva aderarii la UE;

- Legea nr. 154/1998 privind stabilirea salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor
pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, care asigura motivarea personalului
din administratia publica si promovarea pe criterii de eficienta si profesionalism a acestuia,
conducand la imbunatatirea calitatii serviciilor publice.

In contextul armonizarii prevederilor legislative interne cu cele  comunitare s-au elaborat si se afla
in dezbaterea camerelor Parlamentului urmatoarele proiecte:

- proiectul de lege privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, care
clarifica rolul, functiile si responsabilitatile ce revin diferitelor niveluri ale administratiei
publice centrale si separa functiile politice de cele administrative, prin introducerea functiei
publice de secretar general;

- proiectul legii privind organizarea administratiei publice locale si regimul general al
autonomiei locale, conceput sa reglementeze regimul general al autonomiei locale, sa
defineasca atributiile si competentele autoritatilor locale, sa intareasca responsabilitatea
autoritatilor locale fata de cetatean;

- proiectul legii privind serviciile publice de gospodarie comunala, vizand dezvoltarea si
descentralizarea activitatii serviciilor publice;
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Priorităţi pe termen scurt

Separarea nivelului politic de palierul administrativ in structura Guvernului, a ministerelor si a
altor organe de specialitate ale administratiei publice

Separarea functiilor politice de cele administrative este o masura de organizare a activitatii
Guvernului si Ministerelor care asigura stabilitatea sistemului administratiei publice in fata
schimbarilor politice, continuitatea actului de guvernare si gestionarea domeniilor economice si
sociale potrivit obiectului de activitate.

Procesul de separare mentionat este reglementat in principal de proiectul legii de organizare si
functionare a Guvernului si a ministerelor, care prevede cadrul general de functionare a administratiei
publice centrale, depolitizarea functiei de Secretar General al Guvernului si infiintarea postului de
Secretar General apolitic in structura organelor de specialitate ale administratiei publice centrale,
ca cel mai inalt functionar public de cariera.

In cadrul prefecturilor urmeaza a fi creat postul de Secretar General potrivit proiectului de lege
privind organizarea administratiei publice locale si regimul general al autonomiei locale.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici completeaza ansamblul reglementat de cele
doua legi mentionate anterior, clarifica rolul si atributiile functionarului public, drepturile si
indatoririle acestuia, conditiile de incadrare pe post si contribuie la realizarea unui ansamblu
functional al administratiei publice in concordanta cu necesitatea imbunatatirii relatiilor dintre
administratie si cetateni.

Definirea clara a rolului, responsabilitatilor si relatiilor intre institutii

Proiectul legii de organizare si functionare a Guvernului si a ministerelor va clarifica rolul, functiile si
responsabilitatile ce revin diferitelor niveluri ale administratiei publice centrale.

Potrivit prevederilor acestuia, Guvernului ii revine sarcina de a dezvolta strategia nationala si
planurile strategice de dezvoltare, de a conduce ministerele in procesul de elaborare si aplicare a
politicilor sectoriale, in concordanta cu strategia nationala, de a asigura functionarea coerenta si
corelata a administratiei publice. Guvernul exercita functiile de strategie, reglementare,
administrare, reprezentare si autoritate.

Ministerele si celelalte organe centrale, potrivit actelor normative de organizare si functionare
asigura realizarea functiilor Guvernului si isi concentreaza activitatea in zona elaborarii strategiilor
si politicilor sectoriale, a analizelor si sintezelor tematice pentru fundamentarea procesului
decizional si legislativ, urmarind constant cresterea ponderii acestor tipuri de activitati in
defavoarea celor cu caracter repetitiv, de tipul statisticilor in domeniu, gestionarii resurselor si
acordarii avizelor in aplicarea legii.

Organele de specialitate ale administratiei publice centrale sunt subordonate Guvernului si
realizeaza intre ele relatii de colaborare pe domenii clar definite si pe tipuri de activitati
prestabilite si/sau conjuncturale.

Instituirea unui corp al functionarilor publici profesional si neutru din punct de vedere politic

Intarirea capacitatii administratiei publice de a elabora si implementa masurile de reforma
economice si sociale, depinde in mare masura de dezvoltarea unui corp al functionarilor publici
unitar, compatibil cu structuri similare din tarile membre ale Uniunii Europene si, totodata, de
creare si dezvoltare a unui corp de elita, tehnocrat al functionarilor publici, masura ce se va realiza
prin implementarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Prin aceasta
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lege se instituie in cadrul fiecarei institutii publice cate o comisie paritara in vederea colaborarii
intre functionarii publici si autoritatile publice.

Constituirea unei unitati centrale pentru crearea si dezvoltarea corpului functionarilor publici

Reglementarile referitoare la corpul functionarilor publici aprobate in cursul anului 2000 potrivit
Legii nr. 188/99 privind Statutul functionarilor publici necesita actiuni de coordonare privind
selectionarea, evaluarea, formarea si pregatirea acestora, realizate de o unitate centrala care sa le
poata aplica in mod organizat si profesional.

Prin HG nr. 109/2000 se aproba regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea
Guvernului si in coordonarea Ministerului Functiei Publice, care indeplineste, printre altele,
urmatoarele atributii:

- elaboreaza principiile, strategiile si politicile privind managementul functiei publice si
functionarilor publici;

- elaboreaza si administreaza sistemul informational si baza de date cuprinzand evidenta
functiilor publice si a functionarilor publici;

- elaboreaza reglementari comune pentru autoritatile si institutiile publice privind functiile
publice, gradarea si clasificarea posturilor;

- intocmeste rapoarte anuale cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor
publici.

Descentralizarea administrativa si intarirea autonomiei locale, deconcentrarea serviciilor
ministeriale

Procesele de descentralizare administrativa, intarirea autonomiei locale si deconcentrarea
serviciilor publice sunt sustinute de proiectul legii de organizare si functionare a Guvernului si a
ministerelor, ca si de prevederile proiectului legii privind organizarea administratiei publice locale si regimul
general al autonomiei locale, ce urmeaza a fi adoptate.

Prin descentralizare, Guvernul urmareste constientizarea si implicarea crescanda a colectivitatilor
locale in gestiunea problematicii regionale si locale, continuarea reformei administratiei publice
locale vizand, in egala masura, deconcentrarea deciziei si a actiunii administrative de la nivelul
administratiei centrale la nivelul directiilor specializate ale ministerelor organizate in cadrul
unitatilor administrativ-teritoriale.

Proiectul legii privind organizarea administratiei publice locale si regimul general al autonomiei locale, defineste
mai clar principiile de baza ale functionarii administratiei publice locale (autonomia locala,
descentralizarea serviciilor publice, consultarea cetatenilor in probleme de interes deosebit,
responsabilitatea si cooperarea intre autoritatile administratiei publice locale, legalitatea). De
asemenea, acest act normativ va reglementa drepturile si obligatiile alesilor locali, institutia
prefectului, dreptul consiliilor locale si judetene de a crea si dezvolta cooperari, asocieri si infratiri
cu alte unitati administrativ teritoriale din tara si din strainatate.

In sprijinul accelerarii proceselor de descentralizare si deconcentrare intervine si proiectul legii
privind serviciile publice de gospodarie comunala, care stabileste regimul serviciilor de proximitate si
atributiile autoritatilor publice locale in vederea asigurarii unor servicii publice mai eficiente si de
asumare pe baza contractuala a responsabilitatii prestatorilor de servicii fata de utilizatori.
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Reglementarea regimului general al autonomiei locale

Continuarea reformei in administratia publica locala se bazeaza pe cresterea autonomiei
colectivitatilor locale prin realizarea atat a autonomiei decizionale, cat si a celei financiare si
patrimoniale, concomitent cu declansarea proceselor de descentralizare si deconcentrare
administrativa. Proiectul legii privind organizarea administratiei publice locale si regimul general al autonomiei
locale, aflat in dezbaterea Parlamentului, contine pentru prima oara dispozitii cadru esentiale
privind autonomia locala. Proiectul de lege prevede stabilirea numarului de consilieri pe criterii
economice de functionalitate, intarirea legaturii dintre administratie si cetatean, prin aplicarea
principiului consultarii publice in probleme locale de interes deosebit, precum si modalitatile de
organizare si desfasurare a referendumului local.

In scopul armonizarii politicilor guvernamentale si sectoriale cu cele locale, in procesul de
dezvoltare economico-sociala durabila, la nivelul fiecarui judet se va organiza si va functiona cate
un comitet consultativ teritorial alcatuit din: prefect, subprefect, secretarul general al prefecturii,
presedinte, vicepresedinte si secretarul consiliului judetean. Este definita, mai clar, institutia
prefectului prin precizarea atributiilor si competentelor acestuia, privind controlul de legalitate al
actelor emise de autoritatile administratiei publice locale si conducerea serviciilor publice
descentralizate ale autoritatilor administratiei publice centrale, organizate la nivelul unitatilor
administrativ-teritoriale. Totodata, se stabilesc atributiile consiliilor locale si judetene in
concordanta cu noile acte normative, prin care aceste autoritati au primit noi responsabilitati.

Delimitarea si stabilirea resurselor financiare ale comunitatilor locale fata de bugetul de stat.
Descentralizarea deciziei privind gestionarea resurselor financiare si patrimoniale

Prin Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale s-au instituit, pentru prima oara in Romania,
norme, mecanisme, proceduri care sa delimiteze clar constituirea si utilizarea resurselor financiare
ale comunitatilor locale fata de cele ale bugetului de stat. A crescut gradul de autonomie al
autoritatilor administratiei publice locale in stabilirea, constatarea, urmarirea si incasarea surselor
de venituri ale bugetelor locale, precum si in alocarea acestora in functie de prioritatile si
specificul fiecarei unitati administrativ-teritoriale.

S-a creat, de asemenea, un grad sporit de autonomie in stabilirea si alocarea resurselor financiare
in domeniile investitionale si in strategiile de dezvoltare economico-sociala locala durabila,
precum si posibilitatea de asociere si angajare de resurse financiare in programe de cooperare
zonala, regionala si transfrontaliera.

Pentru prima oara autoritatile locale au dreptul de a accede, pentru contractarea de imprumuturi,
pe piata libera de capital, fara garantii guvernamentale. Imprumuturile de pe piata interna sau
internationala de capital pot fi garantate cu propriile resurse ale comunitatilor locale, precum si cu
patrimoniul privat al acestora.

Pentru prima data in Romania, transferurile financiare de la bugetul de stat catre bugetele locale
sunt transferuri de echilibrare, la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale. Sursele
financiare alocate de la bugetul de stat la bugetele locale nu mai sunt alocate pe destinatii,
competenta de angajare a acestora revenind comunitatilor locale in functie de prioritatile pe care
acestea si le stabilesc.

Potrivit HG nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare-
preluare a exercitarii de catre Consiliile judetene, Consiliile locale si a Consiliul General al
Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
locale, s-au stabilit procedurile prin care Consiliile locale si judetene si-au creat propriile servicii si
vor prelua - in legatura cu toate categoriile de impozite si taxe locale - activitatile de urmarire si de
incasare a acestora.
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Astfel, resursele financiare ale comunitatilor locale sunt urmarite de catre acestea si nu mai sunt
“incasate cu mana altuia”, prin serviciile deconcentrate ale Ministerului de Finanate.

In perioada urmatoare se va urmari aplicarea la toate nivelurile a noului cadru legal creat si se va
acorda asistenta de specialitate pe baza solicitarilor din teritoriu.

Delimitarea si gestionarea patrimoniului public si privat al comunitatii locale fata de patrimoniul
public de interes national

Potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia se consacra criteriile
de delimitare a patrimoniului public si privat de interes national de cel apartinand comunitatilor
locale, care se va afla in gestionarea autoritatilor locale alese la nivelul comunelor, oraselor,
municipiilor si judetelor.

Se afla in desfasurare activitatea de inventariere a categoriilor de bunuri si servicii de interes
national, judetean si local.

Dupa stabilirea categoriilor de patrimoniu, comunitatile locale vor putea sa asigure gestionarea
acestuia in numele si in interesul lor, dreptul de a gestiona acest patrimoniu constituind pe de o
parte o importanta sursa de venit la bugetul local si pe de alta parte, o modalitate eficienta de
imbunatatire a serviciilor publice prin concesionare, inchiriere si/sau prin atragerea de resurse
financiare si management performant din sectorul privat.

Participarea cetatenilor la procesul decizional prin referendum

Prin proiectul de lege privind administratia publica locala si regimul general al autonomiei locale si prin Legea nr.
3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului se asigura dreptul si posibilitatea cetatenilor
de a participa la luarea celor mai importante decizii privind angajarea si gestionarea resurselor
financiare si patrimoniale ale comunitatilor locale. Totodata, se reglementeaza asocierea cu alte
autoritati ale administratiei publice locale din tara si strainatate in realizarea unor actiuni si servicii
de interes comun, sau in programe de cooperare zonala, regionala si transfrontaliera.

De asemenea, autoritatile administratiei publice locale prin asociere sau in cooperare cu ONG vor
putea sa antreneze participarea cetatenilor la treburile publice, alocand in acest sens resursele
patrimoniale si financiare necesare.

Se urmareste aplicarea la toate nivelurile a noului cadru legal creat si se va acorda asistenta de
specialitate pe baza solicitarilor din teritoriu in vederea dezvoltarii administratiei publice locale.

Sprijinirea dezvoltarii administratiei publice locale si facilitarea cooperarii si dialogului cu
administratia centrala

Dezvoltarea administratiei publice locale urmareste cresterea capacitatii autoritatilor locale de a
actiona cu eficienta in contextul actualelor schimbari legislative care confera o autonomie
decizionala, patrimoniala si financiara reala colectivitatilor locale. In acest sens, se urmareste
imbunatatirea comunicarii intre Ministerul Functiei Publice, prefecturi si autoritati alese, precum
si adaptarea rolului si a structurii organizationale a Ministerului Functiei Publice in coordonarea si
indrumarea autoritatilor publice locale in procesul de aplicare a legilor, ordonantelor si hotararilor
Guvernului care privesc problemele colectivitatilor locale si ale acestor autoritati.

De asemenea, se va urmari imbunatatirea managementului resurselor umane prin perfectionarea
activitatii celor sase centre teritoriale pentru pregatirea functionarilor din administratia publica
locala. Acest obiectiv se va realiza prin introducerea unor strategii de marketing, planuri,
programe pentru formarea formatorilor s.a.
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Se are in vedere, totodata, pregatirea unui plan pentru introducerea unor sisteme si proceduri
imbunatatite de comunicatie si de tehnologia informatiei in unitatile administratiei publice locale.

In acest scop se va crea, cu sprijin PHARE, un Fond de Modernizare a administratiei publice
locale care isi propune sa finanteze – in special – activitati de asistenta tehnica in programe pilot
pentru: planificare financiara, bugetara si control; managementul resurselor umane; perfectionarea
organizarii prin imbunatatirea procedeelor de lucru si serviciilor pentru populatie; imbunatatirea
managementului sistemelor si procedurilor de lucru din administratia publica locala.

Prioritati pe termen mediu

Asigurarea transparentei actului de guvernare si optimizarea comunicarii

Aplicarea principiului transparentei actului de guvernare in domeniul reformei in administratia
publica pune intr-o noua lumina eforturile de a actiona in directia stimularii, conlucrarii si
comunicarii cu toate organele administratiei publice, precum si cu cetatenii, in abordarea unor
probleme dificile.

Proiectul de lege privind accesul publicului la informatii prevede obligativitatea institutiilor
publice de a furniza informatiile necesare cetateanului, precum si modalitatea de acces la aceste
informatii. Prin continutul legii se diminueaza comportamentul birocratic in privinta accesului
publicului la informatii.

Totodata, pentru cresterea eficientei activitatii administratiei publice este necesara modernizarea
comunicarii institutionale prin introducerea tehnologiei informatiei. In acest scop se urmareste
dezvoltarea infrastructurii informatice care va contribui la debirocratizarea, eficientizarea si
cresterea calitatii serviciilor publice. In acest sens, in functie de resursele financiare disponibile, se
va elabora in cursul anului 2000 un program de creare si implementare a sistemului informatic la
nivelul serviciilor publice din administratia centrala si locala.

In scopul unor legaturi informationale si a unei comunicari fluente in cadrul Guvernului, se
urmareste continuarea proiectului pilot de comunicare electronica ROGODEX, realizat cu sprijin
PHARE in scopul extinderii si la alte niveluri ale administratiei publice.

Centrul de informare al Guvernului, deschis pentru public in anul 1998, contribuie la transparenta
activitatilor Guvernului, imbunatatind accesul cetatenilor la informatii. Acest centru constituie un
model pentru ministere, agentii sau alte organe ale administratiei publice care vor infiinta structuri
similare.

Imbunatatirea relatiilor dintre administratie si utilizatorii de servicii publice

Imbunatatirea relatiilor dintre administratie si utilizatorii serviciilor publice are loc, pe de o parte,
prin descentralizarea si deconcentrarea serviciilor si cresterea autonomiei decizionale, prin
debirocratizare si instituirea unei administratii eficace si, pe de alta parte, prin facilitarea
participarii cetatenilor la luarea deciziilor.

In vederea transpunerii in practica a acestor deziderate vor fi luate masuri privind:

a) Codificarea procedurilor administrative
Componenta importanta a reformei administratiei publice, codificarea textelor este necesara
pentru a permite cetateanului accesul simplu la administratie. Existenta a numeroase coduri
specifice profilului de activitate al fiecarui minister, precum si a codurilor de interes national – al
administratiei si al functiei publice – conduce in mod necesar la implicarea tuturor ministerelor si
la crearea unui coordonator la nivel national pentru realizarea acestei activitati.
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b) Carta calitatii serviciilor publice
Reforma administratiei publice, al carei obiectiv fundamental consta in simplificarea relatiilor
dintre cetatean si administratie, dublata de cresterea calitatii serviciilor oferite utilizatorilor, se
concretizeaza intr-o serie de masuri importante care urmaresc eliminarea verigilor birocratice
intermediare si cresterea gradului de profesionalism al administratorilor in relatia cu administratia.
Carta calitatii serviciilor publice va defini ansamblul de principii coerente al demersurilor necesare
imbunatatirii activitatii serviciilor administratiei centrale sau serviciilor descentralizate, al caror
scop este rezolvarea necesitatii de a raspunde la solicitarile/asteptarile cetateanului.

c) Dezvoltarea sistemului de servicii de proximitate
Pentru satisfacerea cerintelor cetatenilor de a avea servicii publice polivalente si usor accesibile, in
zonele in care se constata o insuficienta implantare a serviciilor administrative se are in vedere
crearea de servicii de proximitate.

Obiectivele urmarite: reunirea in acelasi sediu a unui numar de servicii publice de natura diferita
(servicii ale administratiei publice centrale, ale colectivitatilor locale, de asigurari sociale sau
industriale si comerciale), asigurarea unei polivalente in preluarea si rezolvarea dificultatilor prin
cooperarea intre aceste servicii, folosirea comuna a mijloacelor fixe si a echipamentelor si oferirea
unei palete mai ample de prestatii prin personalizarea situatiilor si instituirea unui sistem
operational de luare a deciziilor rapide, vor imbunatati si accelera relatia utilizator – administratie.

d) Campanii de informare pe teme de interes major
Campaniile de informare urmaresc constientizarea si sensibilizarea publicului pe teme de interes
major privind politicile sociale, de sanatate, de educatie, economice, privind protectia mediului
etc.

Campaniile de informare sunt bazate in principal pe reteaua oficiilor postale si sustinute de
campanii publicitare (ziare si reviste, presa locala, spoturi TV si Radio). Este necesara efectuarea
de sondaje privind audienta diferitelor subiecte ale campaniilor de informare.

e) Dezvoltarea serviciilor de informatii telefonice
Un alt instrument pentru a veni in sprijinul unei corecte si prompte informari a cetateanului
privind relatia lui cu administratia publica este linia telefonica permanenta, unde se pot afla
informatiile dorite, oferite de specialisti pe diferite probleme, fara ca cetateanul sa fie nevoit sa se
deplaseze daca acest lucru nu este absolut necesar.

Intarirea capacitatii de luare a deciziilor la nivel guvernamental

Capacitatea de luare a deciziilor la nivel guvernamental este influentata de existenta unui aparat de
lucru, capabil sa parcurga rapid si eficient etapele premergatoare procesului de luare a deciziilor
politice. Cresterea capacitatii de luare a deciziilor la nivel guvernamental este determinata de
imbunatatirea procesului interministerial de luare a deciziei.

Astfel, Primul Ministru, in functie de natura si complexitatea problemei, poate decide constituirea
unei structuri cu caracter consultativ, de regula comisie interministeriala, care analizeaza, coreleaza
si armonizeaza interferentele sectoriale generate de rezolvarea problemei. Activitatea structurii cu
caracter consultativ parcurge etape legate de identificarea si analiza problemelor, formularea
optiunilor posibile si alegerea optiunilor viabile, premergatoare procesului efectiv de luare a
deciziilor.

Totodata, intarirea capacitatii de luare a deciziilor la nivel guvernamental este strans legata de
perfectionarea sistemului informational si a sistemului de pregatire a personalului din
administratia publica centrala.
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Dezvoltarea sistemului de servicii publice locale aflate sub autoritatea consiliilor judetene sau
locale; transformarea regiilor autonome de interes local in societati comerciale privatizabile

Crearea unui sistem de servicii publice locale sub autoritatea consiliilor judetene sau locale este
reglementata potrivit proiectului legii serviciilor publice de gospodarie comunala, care stabileste
cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, coordonarea si controlul serviciilor publice de
gospodarie comunala in judete, municipii, orase si comune in scopul satisfacerii nevoilor sociale
ale locuitorilor acestora.

Serviciile publice de gospodarie comunala reprezinta ansamblul activitatilor si actiunilor de
utilitate publica sau de interes public, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, prin
care se asigura: alimentarea cu apa, salubrizarea localitatilor, alimentarea cu energie termica,
transportul public local s.a. In functie de necesitati, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv
prin hotarare a consiliului local, se pot infiinta si alte servicii publice de gospodarie comunala.
Proiectul de lege stabileste atributiile si raspunderile autoritatilor publice locale, modul de
organizare si functionare a serviciilor publice de gospodarie comunala, si reglementeaza
modalitatile potrivit carora societatile comerciale de gospodarie comunala aflate sub autoritatea
administratiei publice locale, precum si societatile comerciale de profil, cu capital mixt sau privat,
pot furniza servicii publice de calitate in conditiile cadrului concurential asigurat de legislatia in
domeniu.

De asemenea, legea stipuleaza elemente de tarifare a serviciilor de gospodarie comunala si
precizeaza ca in aplicarea acesteia urmeaza a se emite norme metodologice aprobate prin
Hotarare a Guvernului. Prin transformarea regiilor autonome de interes local in societati
comerciale privatizabile si privatizarea societatilor comerciale care presteaza servicii de gospodarie
comunala se introduc elementele sistemului concurential care vor asigura imbunatatirea calitatii
ofertei de servicii publice.

4.2. Puterea judecătorească

Situatia actuala

In ultimii ani, a fost acordata o importanta deosebita organizarii si functionarii autoritatii
judecatoresti. Masurile luate de autoritatile romane au fost directionate, in special, spre
consolidarea statutului magistratilor si spre dezvoltarea unui sistem judiciar format din magistrati
independenti, impartiali si competenti.

Acest statut, care a fost stabilit prin Legea nr. 92/1992, a fost consolidat prin Legea nr. 89/1996
si reprezinta o garantie a independentei totale a puterii judecatoresti fata de executiv. Acest lucru
garanteaza faptul ca in actul de justitie nu poate exista nici o imixtiune si ca locul de munca al
unui judecator nu poate fi schimbat fara acordul acestuia. Asigurarea respectarii statului de drept
si intarirea independentei magistratilor s-au realizat si prin modificarile aduse Legii nr. 92/1992
privind organizarea judecatoreasca, prin Legea nr. 142/1997, prin Legea nr. 104/1999, precum si
prin ultimele modificari ale Legii nr. 50/1996 privind salarizarea aduse prin Legea nr. 154/1998.

Astfel, art. 1 din Legea nr. 142/1997 consacra separatia puterii judecatoresti de celelalte puteri ale
statului, afirmand ca aceasta are atributii proprii ce sunt exercitate prin instantele judecatoresti, in
conformitate cu principiile si dispozitiile prevazute de Constitutie si de celelalte legi ale tarii.

Pentru aceasta au fost promovati magistrati tineri la judecatorii si la instantele superioare, fara ca
aceasta sa se realizeze in detrimentul pregatirii profesionale. Intotdeauna, inaintea avansarii
profesionale a unui magistrat, o comisie alcatuita din magistrati inspectori ai Curtilor de Apel si ai
Ministerului Justitiei a analizat calitatea solutiilor pronuntate si a redactarii hotararilor (au fost
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promovati un numar de 453 judecatori). In acelasi timp, a crescut numarul de judecatori, la
inceputul anului 2000 existand 3462 de judecatori.

Au fost constituite dosare profesionale ale personalului instantelor judecatoresti si din Ministerul
Justitiei, urmarindu-se ca intemeierea carierei profesionale sa fie ghidata de criterii obiective:
calificare, integritate, competenta.

Veniturile magistratilor au crescut cu 30%, salariul mediu al unui magistrat cu o vechime de peste
2 ani fiind in prezent de 400 EURO.

Cresterea veniturilor magistratilor a diminuat pericolul coruptiei in acest domeniu, avand in
vedere ca nivelul veniturilor este mai mare decat venitul mediu pe economie de aproximativ 100
EURO si, in acelasi timp, este comparabil cu cele mai mari venituri inregistrate la nivel bugetar.

Si in anul 1999, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) si-a exercitat atributiile de control
asupra competentei profesionale si eticii magistratilor. Astfel, din cele 14 actiuni disciplinare
promovate de Ministrul Justitiei, CSM a respins 4 actiuni, iar celelalte 8 au fost admise, 6
judecatori fiind sanctionati disciplinar, iar 2 indepartati din magistratura. In aceeasi perioada de
timp, 6 procurori au fost sanctionati disciplinar.

Consolidarea autoritatii judecatoresti a avut in vedere si asigurarea resurselor adecvate pentru
buna desfasurare a activitatii de justitie. Au fost date in folosinta 4 sedii de instante si au fost
renovate sau extinse un numar de 42 de sedii de instanta.

In aceste conditii s-a inregistrat o scadere continua a stocului de dosare aflate pe rolul instantelor
mai ales in materie civila, de la 357.307 la inceputul anului 1998 la 284.942 in 1999 si 233.778 la
inceputul anului 2000.

Inclusiv in materie penala, stocul de dosare aflate pe rol au scazut de la 84.981 in anul 1998, la
69.750 in 1999 si la 56.478 la inceputul anului 2000.

Au fost intocmite studii pentru asigurarea aplicarii uniforme a legilor in materii precum
proprietatea publica, dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, aplicarea si
individualizarea pedepselor ce au fost comunicate instantelor si au fost introduse in sistemul
informatizat al autoritatii judecatoresti.

Problemele privind unificarea practicii judiciare au fost discutate, alaturi de cele privind
organizarea si administrarea instantelor in cadrul reuniunilor cu presedintii Curtilor de Apel,
procurorii generali ai Parchetelor de pe langa aceste Curti si conducerea Ministerului Justitiei.

In cursul anului 1999, problemele mentionate anterior, precum si cea a combaterii criminalitatii
economico-financiare s-au dezbatut in cadrul a 4 reuniuni organizate cu presedintii sectiilor civile,
penale si comerciale de la Curtile de Apel si Tribunale.

Avand in vedere concluziile Raportului Comisiei din anul 1999, autoritatile romane au pus un
accent deosebit asupra pregatirii profesionale a magistratilor, aspect care s-a concretizat in cursuri
de pregatire a 45 magistrati in domeniul managementului judiciar, a 90 magistrati in lupta
impotriva coruptiei si a 50 magistrati in domeniul protectiei drepturilor de autor, cursuri ce vor
continua si in anii urmatori si se vor extinde la nivelul intregii autoritati judecatoresti.

Incepand cu 15 noiembrie 1999 a demarat programul de infratire institutionala prin sosirea in
Ministerul Justitiei a primului consilier de pre-aderare.
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Prioritati pe termen scurt

- Imbunatatirea pregatirii continue a magistratilor, auditorilor de justitie si personalului auxiliar
prin intermediul Institutului National al Magistraturii, in special in domenii precum dreptul
concurentei, dreptul de proprietate intelectuala si protectia consumatorilor;

- Imbunatatirea functionarii sistemului judiciar prin adoptarea proiectelor pentru modificarea
Codului Penal, Codului de Procedura Penala, Codului de Procedura Civila si cel privind
organizarea si functionarea profesiei de executor judecatoresc. Aplicarea modificarilor si
proiectelor de legi urmareste simplificarea procedurilor civile si comerciale, reducerea duratei
proceselor si executarii hotararilor judecatoresti. Vor fi prevazute sanctiuni pentru folosirea
cu rea credinta a drepturilor procedurale, indeosebi pentru cei care urmaresc prelungirea
litigiilor. Unele dintre materiile date in competenta judecatoriilor vor fi trecute in competenta
tribunalelor astfel incat Curtea Suprema de Justitie va deveni instanta de ultima jurisdictie in
cele mai multe materii. Aceasta va conduce la unificarea jurisprudentei. Totodata, aplicarea
modificarilor va determina infiintarea institutiei judecatorului cu atributii in faza de urmarire
penala, ca magistrat independent ce are competenta de a decide cu privire la masurile care
restrang libertatea persoanei; controlul judecatoresc complet asupra masurilor luate de
procuror in faza de urmarire penala; introducerea limitei de timp pentru desfasurarea urmaririi
penale (1 an); alte masuri in acelasi sens, inclusiv redeschiderea procedurilor ulterior
pronuntarii unei hotarari de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului;

- Extinderea sistemului informational al autoritatii judecatoresti, precum si imbunatatirea
conditiilor de acces la justitie.

Prioritati pe termen mediu

- Imbunatatirea pregatirii continue a magistratilor, auditorilor de justitie si personalului auxiliar
prin intermediul Institutului National al Magistraturii, in special in domenii precum dreptul
concurentei, dreptul de proprietate intelectuala si protectia consumatorilor;

- Extinderea sistemului informational al autoritatii judecatoresti, precum si imbunatatirea
conditiilor de acces la justitie;

- Imbunatatirea pregatirii in drept comunitar a magistratilor.

4.3. Cadrul instituţional şi sistemul de coordonare a activităţii de integrare
europeană

Situatia actuala

Decizia Consiliului European de la Helsinki de invitare a Romaniei pentru inceperea negocierilor
de aderare la Uniunea europeana a dat un nou impuls eforturilor de imbunatatire a sistemului de
coordonare a activitatii de integrare europeana, astfel incat, intr-o perioada scurta de timp s-au
inregistrat schimbari de substanta in acest domeniu. Au fost puse bazele unui parteneriat pe baze
profesionale intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, accentuandu-se capacitatea tarii de
a actualiza permanent constructia institutionala in vederea compatibilizarii ei cu exigentele etapei
si la nivelul partenerilor occidentali.

Modificarea institutionala cea mai importanta a vizat insusi nucleul sistemului de coordonare la
nivel national a activitatii de integrare europeana. Pana la inceputul anului 2000 interfata intre
institutiile europene si structurile din Romania din sfera integrarii europene a fost realizata de



290

Departamentul pentru Integrare Europeana din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, avand
ca obiect de activitate fundamentarea si coordonarea politicii de pregatire a aderarii la Uniunea
Europeana. Odata cu inceperea negocierilor si in scopul asigurarii unei mai mari coerente intre
demersurile de politica externa si masurile de politica interna si eliminarii oricaror forme de
paralelism in activitate, Departamentul pentru Integrare Europeana a fost inclus in structura
Ministerului Afacerilor Externe prin Hotararea de Guvern nr. 41/20 ianuarie 2000. S-a asigurat,
astfel, continuitatea si stabilitatea procesului de coordonare la nivel national a pregatirii intensive a
integrarii europene, prin valorificarea experientei institutionale acumulate in perioada anterioara.

In prezent, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe functioneaza Departamentul pentru Afaceri
Europene (DAE), condus de un secretar de stat sprijinit in activitate de un subsecretar de stat si
de secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe. Modificari importante au fost efectuate si
in ce priveste structura departamentului, urmarindu-se atat adaptarea acesteia la exigentele
calitative si la volumul activitatilor ce trebuie derulate in etapa de pregatire intensiva a aderarii, cat
si asigurarea unui sistem de lucru interinstitutional operativ, flexibil si eficient. In acest sens,
conform capitolelor de examinare analitica (screening), problematica acquis-ului comunitar a fost
repartizata in doua directii sectoriale  organizate pe principiul verticalei, iar problemele de sinteza
sunt tratate in doua directii, de asistenta pentru aderare si de  monitorizare si probleme orizontale.
De asemenea, in cadrul DAE au fost transferate din celelelte structuri MAE si directiile de relatii,
atat cu statele membre UE si AELS, cat si cu statele candidate si nemembre. Aspectele de
cooperare politica si dezvoltari institutionale in cadrul Uniunii Europene sunt gestionate de o
directie specializata a DAE.

O activitate deosebit de importanta pentru completarea reformei sistemului institutional de
coordonare a pregatirii Romaniei pentru aderare in lumina noii etape deschise de decizia
Consiliului European de la Helsinki si corespunzator obiectivului concret stabilit prin programul
de guvernare consta in crearea in cadrul DAE si al administratiei publice centrale a structurilor
tehnice de pregatire si desfasurare a negocierilor, sub conducerea Negociatorului-Sef, cu rang de
secretar de stat in MAE. Procesul este condus de unitatea centrala de pregatire a negocierilor,
organizata ca directie in cadrul DAE, cu atributii de coordonare a activitatii celor 31 de echipe
sectoriale interministeriale formate pe capitolele de negocieri. O reglementare de esenta pentru
viitorul stil de munca interinstitutional vizeaza ca solicitarile si transmiterea de catre institutiile
romane a informatiilor necesare bunei desfasurari atat a procesului de evaluare analitica a
adoptarii si aplicarii acquis-ului comunitar cat si a procesului de negocieri, adresate institutiilor
europene, statelor membre sau statelor candidate sa se faca numai prin intermediul DAE din
cadrul MAE. In plus, institutiile participante la aceste doua procese sunt obligate sa puna la
dispozitie negociatorului-sef si DAE toate informatiile si documentele relevante pentru buna lor
desfasurare, precum: strategii sectoriale, programe de lucru, proiecte de acte normative, date
statistice, analize, studii de impact etc. Echipele sectoriale pentru evaluarea adoptarii si aplicarii
acquis-ului comunitar si de negociere sunt alcatuite din specialisti din cadrul institutiilor de resort,
cu prioritate dintre cei care au participat la rundele anterioare de examinare analitica a acquis-ului
comunitar, fiind numiti prin ordin si sub conducerea directa a conducatorului institutiei
respective. Documentele de pozitie si mandatele pentru negocieri vor fi elaborate de echipele
sectoriale, avizate de negociatorul-sef si supuse spre aprobare ministrului de stat, ministrul
afacerilor externe si Guvernului Romaniei.

Reforma institutionala la nivelul ministerelor, agentiilor nationale si celorlalte institutii ale
administratiei publice centrale, precum si al prefecturilor vizeaza, in principal, intarirea
substantiala a compartimentelor pentru integrare europeana (sau constituirea lor, dupa caz) si
aplicarea efectiva  a  subordonarii directe a lor conducatorului institutiei respective. Prin aplicarea
principiului subsidiaritatii se vor suplimenta considerabil atributiile care revin acestor
compartimente in procesul de pregatire a aderarii, dandu-se curs urmatoarei prevederi din
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Programul de guvernare: ”se impune dezvoltarea rolului strategic al compartimentelor pentru
integrare europeana.”

Pe aceeasi linie, a dinamizarii si sporirii eficientei actiunilor de pregatire a aderarii la Uniunea
Europeana se inscrie si prevederea de modificare a structurii si de modernizare a atributiilor ce
revin Comitetului Interministerial pentru Integrare Europeana (CIIE), forumul de dezbatere in
acest domeniu cu cea mai larga reprezentativitate la nivelul administratiei si societatii romanesti.
Membrii CIIE sunt ministrii, conducatorii agentiilor nationale si altor institutii publice cu atributii
in procesul de aderare, iar in calitate de invitati participa reprezentantii patronatelor, sindicatelor
si altor organizatii ale societatii civile. Presedintele CIIE este Primul ministru al Romaniei, iar
presedintele executiv este ministrul de stat, ministrul afacerilor externe. Secretariatul, responsabil
cu pregatirea reuniunilor CIIE, functioneaza in cadrul MAE si este asigurat de DAE impreuna cu
Ministerul Industriei si Comertului (MIC). Reorganizarea CIIE vizeaza crearea conditiilor pentru
adoptarea cu promptitudine a deciziilor politice optime impuse de etapa negocierii aderarii. In
acest scop, in cadrul CIIE a fost creat un birou executiv condus de presedintele executiv si
compus din ministrii raspunzatori de conducerea unor procese orizontale, cu relevanta pentru
toate domeniile implicate in pregatirea pentru aderare – ministrul de stat, presedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiara, ministrul de stat, ministrul justitiei si din ministrii
industriei si comertului, de interne, finantelor si functiei publice. Pentru analizarea unor
probleme, in special a celor inter-sectoriale si adoptarea operativa de masuri, biroul executiv
formeaza grupuri de lucru formate din specialisti cu inalta calificare din institutiile cu competente
in domeniu. Grupurile de lucru inter-ministeriale sunt sub responsabilitatea unui minister cu
pozitie dominanta in cadrul problematicii abordate, sau, dupa caz, sub responsabilitatea DAE.
Secretariatul fiecarui grup de lucru este asigurat de DAE. Pe baza acestei noi structuri, CIIE isi
desfasoara activitatea si la nivel de experti in cadrul grupurilor de lucru, avand atributii specifice
noi, de asigurare a bunei desfasurari a activitatilor de programare, urmarire si raportare pe care le
necesita inceperea negocierilor si pregatirile intensive pentru aderare. Reiese ca noua structura si
noile metode de pregatire a reuniunilor comitetului, ale biroului executiv si ale grupurilor de lucru
permit CIIE intrunirea operativa si luarea de decizii rapide, cu implicarea conducatorilor tuturor
institutiilor competente.

In ultima perioada Romania a acordat o importanta deosebita intaririi sistemului de programare si
monitorizare a tuturor activitatilor de pregatire a integrarii europene. Activitatile de programare
sunt cele desfasurate pentru elaborarea PNAR, a PND si a altor programe sectoriale, pentru
programarea utilizarii asistentei financiare nerambursabile acordata Romaniei de Uniunea
Europeana si de statele membre, precum si pentru elaborarea altor documente programatice
similare. Activitatile de monitorizare sunt cele desfasurate pentru urmarirea si evaluarea modului
de aplicare a Acordului European, realizarea de rapoarte periodice, nationale sau sectoriale,
privind progresele inregistrate in pregatirea aderarii, a armonizarii legislatiei, in crearea noilor
structuri institutionale etc. Dat fiind rolul esential al DAE in sistemul national de coordonare a
acestei complexe activitati, prin restructurarea sa recenta s-a realizat integrararea procesului de
programare si monitorizare pe verticala (sectorial) cu cel pe orizontala (armonizarea legislativa,
constructie institutionala, asistenta financiara, acorduri europene, programe europene, screening,
politici economice si sociale etc.). Directiile de monitorizare si evaluare sectoriala din cadrul DAE
colaboreaza in mod direct cu compartimentele pentru integrare europeana din ministere, institutii
publice centrale si organe ale administratiei publice locale. La randul lor si aceste structuri
sectoriale se organizeaza pe principiul monitorizarii proceselor pe orizontala din domeniul lor de
activitate (armonizare legislativa, asistenta financiara, programe europene etc.). DAE
monitorizeaza activitatile din cadrul grupelor de lucru sectoriale sau inter-ministeriale direct, sau
prin intermediul unitatilor de coordonare din ministere. Prin acest sistem se asigura conducerea
unitara, dar flexibila, a procesului la nivel national si sectorial sau local, DAE fiind in acelasi timp



292

coordonatorul, catalizatorul si moderatorul procesului in ansamblu, precum si pe componentele
sale sectoriale sau trans-sectoriale.

Cresterea substantiala, incepand cu anul 2000, a volumului asistentei de pre-aderare Phare
acordata Romaniei de Uniunea Europeana si reorientarea alocarii fondurilor respective,
introducerea a doua noi instrumente suplimentare – ISPA si SAPARD, participarea la noi
programe comunitare si extinderea exercitiului de twinning au impus importante modificari
institutionale in vederea asigurarii unui management adecvat al proiectelor de asistenta externa. In
acest scop, Romania a adoptat o abordare institutionala bazata pe descentralizarea sistemului de
implementare a proiectelor si de corelare directa a lor cu prevederile legislative si cu programele
sectoriale aferente. In plus, pentru proiectele de twinning, cu un buget mult majorat si cu un
numar sporit de sectoare vizate, s-a urmarit o mai buna corelare si sincronizare  cu celelalte forme
de asistenta, atat in ce priveste obiectivele, cat si implementarea lor. In cadrul Ministerului de
Finante a fost creat Oficiul pentru Plati si Contractare PHARE, cu atributii de autorizare si
efectuare a platilor pentru  toate fondurile nationale de pre-aderare, inclusiv ISPA si SAPARD. A
fost desemnata si o banca specializata pentru operarea in EURO. In cadrul acestui complex
sistem, pentru intreaga asistenta de pre-aderare acordata Romaniei de Uniunea Europeana
coordonatorul la nivel national este MAE, prin DAE. MAE reprezinta, in acelasi timp, si punctul
national de contact pentru dialogul dintre autoritatile romane si Comisia Europeana.

Un pas important pe linia completarii si mai ales a ridicarii nivelului calitativ al activitatii
desfasurate de toate componentele cadrului institutional pentru integrare europeana a fost facut
prin inceperea (la 3 ianuarie 2000) a functionarii efective a Institutului European din Romania
(IER), institutie publica sub autoritatea Guvernului,  cu atributii specifice similare institutelor cu
acest profil din statele membre ale Uniunii Europene. Obiectivele principale ale IER sunt:
participarea la elaborarea elementelor de fundamentare a politicilor in domeniul integrarii
europene, aplicarea politicilor constructiei institutionale aferente, contributia la dezvoltarea
spiritului si valorilor europene.

Pentru atingerea acestor obiective IER coordoneaza, elaboreaza sau contracteaza cu cercetatori
romani si straini, la cererea Parlamentului, Guvernului, ministerelor si a altor institutii publice,
studii de impact privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Datele furnizate vor permite
mai buna intelegere a cerintelor si exigentelor impuse de adoptarea si transpunerea in practica a
acquis-ului comunitar, precum si formularea celor mai adecvate strategii si politici prin care
Romania poate valorifica mai bine calitatea de viitor stat membru cu drepturi depline al Uniunii
Europene.

De asemenea, IER concepe, contracteaza si coordoneaza proiecte de formare profesionala in
afaceri europene, oferind functionarilor publici direct implicati in procesul de aderare informatii
la zi, studii de caz, analize de impact si expertiza pentru negocieri. Proiectele sunt implementate
sub forma unor serii de seminare, cu un pronuntat caracter aplicativ si interactiv. DAE analizeaza
propunerile de proiecte in corelare cu necesitatile pregatirii corespunzatoare a negocierilor de
aderare si cu programul de armonizare si avizeaza aplicarea si includerea lor in PNAR. Se
prevede, totodata,  constituirea unei retele de centre educationale si de formare in domeniul
politicilor Uniunii Europene cu specializare sectoriala: agricultura, mediu, transport, dezvoltare
regionala, justitie si afaceri interne etc.

In calitate de coordonator national al activitatii de traducere a acquis-ului comunitar si institutie
care verifica si valideaza traducerile si care alcatuieste glosare de termeni pe domenii, IER
contracteaza si coordoneaza proiectele de traducere a legislatiei comunitare in limba romana si a
legislatiei romanesti relevante in limbile de lucru ale institutiilor Uniunii Europene pe baza
prioritatilor necesarului de pregatire pentru aderare, stabilite cu DAE. De asemenea, IER creeaza
si administreaza baza de date continand traducerile, fiind depozitarul acestora.
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In acelasi timp, IER concepe si coordoneaza actiuni de promovare a valorilor si spiritului
european, la nivelul administratiei publice, al cercurilor de afaceri si al opiniei publice. Pentru a
promova valorile  si spiritul european si a constientiza problematica procesului de integrare
europeana la nivelul opiniei publice, IER va elabora o strategie de comunicare in domeniu. In
plus, conform prevederilor legislative, IER prezinta Parlamentului si Guvernului, periodic, prin
intermediul DAE, rapoarte de analiza a situatiei, tabele de corespondenta si evaluare a modului de
implementare a legislatiei armonizate. Institutul asigura, gratuit si in limita resurselor financiare
disponibile, organelor administratiei publice centrale si locale si institutiilor publice servicii care
deriva din atributiile proprii.

In ce priveste structura sa organizatorica, IER este compus din patru directii de specialitate (studii
europene, formare in afaceri europene, coordonare traduceri, resurse si administratie) si este
condus de un consiliu de administratie format din sapte membri, dintre care: presedintele si alti
doi membri sunt numiti de Primul Ministru la propunerea DAE, iar ceilalti cinci sunt numiti de
Comisia pentru Integrare Europeana a Parlamentului, de Academia Romana, de organizatiile
patronale si sindicale reprezentative la nivel national. Delegatia Comisiei Europene in Romania
poate numi un observator pe langa consiliul de administratie al Institutului. Conducerea operativa
este exercitata de directorul general, numit de consiliul de administratie. Prin decizia directorului
general se constituie consiliul stiintific consultativ, format din maximum noua membri,
personalitati de prestigiu in domeniile pe care le reprezinta. Acesta contribuie la elaborarea
strategiei pe termen mediu si lung si a programelor anuale de activitate ale institutului.

In concluzie se poate afirma ca noul cadru institutional in functiune in Romania, ierarhizat la
nivel national, sectorial si teritorial, ce poate fi completat, daca va fi nevoie, cu forme flexibile de
organizare inter-departamentale, precum si sistemul de coordonare a intregii activitati de integrare
europeana - elemente esentiale ale programului de pregatire a aderarii si prioritate a programului
de guvernare – vor conferi cu certitudine un nou dinamism, transparenta si eficienta sporita
tuturor demersurilor pe care tara le va intreprinde pentru a deveni membru al Uniunii Europene.

Prioritati pe termen scurt

Obiectivul fundamental al actiunilor pe termen scurt il constituie continuarea reformei in vedera
intaririi cadrului institutional nou creat si perfectionarii capacitatii DAE de a coordona si
monitoriza eficient procesul de pre-aderare. Concretizarea acestui obiectiv se va realiza prin
urmatoarele masuri mai importante:

- intarirea substantiala a compartimentelor pentru integrare europeana din institutiile
administratiei publice centrale si din prefecturi;

- formarea si pregatirea profesionala continua a functionarilor publici in integrare europeana, in
general si a echipelor sectoriale de negociatori, in special;

- perfectionarea structurilor de monitorizare si coordonare din cadrul DAE;

- optimizarea relatiilor si fluxurilor informationale intre structura centrala de coordonare si
institutiile de linie;

- instruirea personalului DAE in vederea utilizarii tehnicilor moderne de management,
coordonare, programare si monitorizare;

- dotarea DAE cu echipamentele necesare pentru implementarea unui sistem eficient de
programare si monitorizare a tuturor activitatilor din perioada de pre-aderare;

- asigurarea functionarii IER in conditii corespunzatoare si dotarea acestuia cu infrastructura
informationala aferenta;
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- inceperea de catre IER a activitatii  de coordonare si derulare a programelor de formare
profesionala a functionarilor publici implicati in procesul de pre-aderare;

- crearea de catre IER a unui sistem de coordonare a activitatii de traducere a legislatiei
comunitare in limba romana;

- demararea actiunilor de contractare, elaborare si coordonare de catre IER a unor studii de
impact privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

Prioritati pe termen mediu

Obiectivul fundamental pentru aceasta perioada il reprezinta consolidarea capacitatii DAE de
coordonare si monitorizare a procesului de negociere a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
si de formare a unei opinii publice favorabile si angajante in eforturile specifice perioadei de pre-
aderare. Pentru realizarea acestui obiectiv se va actiona in urmatoarele directii:

- intarirea capacitatii DAE de a coordona si monitoriza la nivel national procesul de negociere a
aderarii si de a asigura adoptarea si implementarea operativa si eficienta de catre institutii a
concluziilor si recomandarilor facute de Uniunea Europeana pe baza reuniunilor de
examinare analitica, de negociere, ale subcomitetelor, etc.;

- continuarea si actualizarea actiunilor de intarire a cadrului institutional national corespunzator
etapei de desfasurare a negocierilor de aderare;

- completarea dotarii institutiilor de linie cu infrastructuri si echipamente performante, necesare
functionarii la parametri optimi a sistemului de coordonare si monitorizare de catre DAE a
procesului de pre-aderare;

- continuarea pregatirii profesionale a functionarilor publici si crearea unei retele de centre
educationale si de formare in domeniul politicilor comunitare in coordonarea IER;

- consolidarea sistemului de coordonare a traducerii legislatiei comunitare in limba romana si a
legislatiei romane in limbile comunitare (engleza, franceza sau germana, dupa caz) si
dezvoltarea bazei de date in acest domeniu;

- continuarea activitatii de contractare si elaborare de studii de impact privind aderarea
Romaniei la Uniunea Europeana;

- elaborarea unei strategii de comunicare in vederea promovarii valorilor si spiritului european
si urmarirea impactului si, dupa caz, a aplicarii ei la nivelul administratiei publice, al cercurilor
de afaceri si al opiniei publice din Romania.

4.4. Construcţia instituţională

Consiliul European de la Madrid din decembrie 1995 a evidentiat necesitatea ca statele candidate
sa creeze in mod gradual conditiile pentru cresterea calitatii activitatii desfasurate de
administratiile nationale si a adaugat la cele trei criterii stabilite de Consiliul de la Copenhaga
pentru a deveni membru al Uniunii Europene un al patrulea criteriu: capacitatea administrativa de
aplicare si implementare efectiva a acquis-ului.

Parteneriatul pentru Aderare din 1999 prevede ca obiectiv prioritar pentru Romania atat pe
termen scurt, cat si pe termen mediu, necesitatea intaririi capacitatii administrative si judiciare,
inclusiv capacitatea de administrare si control a fondurilor UE si identifica sectoarele si directiile
in care trebuie concentrate eforturile in acest domeniu.
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In actuala varianta a Programului National de Aderare sunt inserate masurile pe care administratia
publica din Romania le va adopta pe linia depasirii dificultatilor identificate in Raportul Comisiei
Europene (13.10.1999) si in cadrul reuniunilor de examinare analitica a acquis-ului comunitar si
care sunt parte componenta a reformei institutionale din perioada urmatoare.

P r i o r i t ă ţ i  p e  t e r m e n  s c u r t

Criteriile politice

Lupta impotriva coruptiei - in cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie va fi
organizata Sectia de combatere a coruptiei, ce va coordona activitatile institutiilor implicate  in
urmarirea faptelor de coruptie; vor fi initiate masurile de dezvoltare a infrastructurii necesare
pentru lupta impotriva coruptiei.

Protectia copilului - se are in vedere restructurarea institutiilor rezidentiale de protectie a
copilului, inclusiv a celor destinate copilului cu handicap si dezvoltarea si diversificarea serviciilor
specializate in domeniu. Va fi creat si dezvoltat un sistem national de monitorizare si evaluare a
intregii activitati de protectie a drepturilor copilului.

Drepturile si protectia minoritatilor - va fi continuat planul de extindere a retelei regionale de
birouri teritoriale ale DPMN si de intarire a mandatului Subcomisiei Interministeriale pentru
Romi din cadrul Comitetului Interministerial pentru Minoritati Nationale.

Drepturile civile si politice - va fi introdusa institutia judecatorului cu atributii in faza executarii
pedepselor cu privare de libertate si se vor organiza pe langa fiecare tribunal servicii de
probatiune si de integrare sociala. Se va reorganiza sistemul penitenciar si se va reforma modul de
executare a pedepselor si regimurile de detentie.

Capacitatea de asumare a obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene

Piata Interna

Libera circulatie a marfurilor
Standardizarea - in vederea integrarii in structurile europene de standardizare va fi definitivata
reorganizarea si dezvoltarea organismului national de standardizare - ASRO - si va fi consolidat
patrimoniul sau. Se va asigura dotarea ASRO in vederea organizarii Centrului de schimb de
informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice si vor fi consolidate structurile de
certificare a conformitatii produselor si serviciilor cu standardele nationale, a sistemelor calitatii si
de management de mediu.

Acreditare - dezvoltarea institutionala a RENAR in vederea cresterii credibilitatii tuturor
componentelor infrastructurii calitatii implicate in evaluarea si certificarea calitatii produselor la
nivelul de exigenta cerut de reglementarile UE privind libera circulatie a bunurilor. Crearea de
comitete sectoriale, in special in domenii reglementate pentru asigurarea dezvoltarii si armonizarii
procedurilor de acreditare.

Metrologie - informatizarea BRML (la nivel central si teritorial) si realizarea infrastructurii
informatice in domeniul metrologiei care sa permita interconectarea tuturor unitatilor din
structura BRML, conectarea BRML la INTERNET, realizarea si mentinerea unui site propriu.

Produse alimentare - crearea unui Centru de Informatii pentru Industria Alimentara si a unui
Centru de Instruire pentru Industria Alimentara si de furnizare de consultanta privind
implementarea legislatiei armonizate.
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Produse farmaceutice de uz uman - consolidarea si dezvoltarea autoritatii nationale independente
in domeniul controlului medicamentelor - Agentia Nationala a Medicamentului.

Produse farmaceutice de uz veterinar - intarirea capacitatii administrative si institutionale de
control de stat a produselor farmaceutice.

Produse industriale - Infiintarea si organizarea unei autoritati competente pentru regimul
produselor chimice - Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice (ANSPC)- ca
institutie publica independenta.

Achizitii publice - proiectarea si implementarea unui sistem de monitorizare completa si operativa
a achizitiilor publice care sa asigure compatibilitatea cu sistemul EU-SIMAP. Elaborarea si
aplicarea unui program de informare a utilizatorilor finali si a publicului prin realizarea unei pagini
de INTERNET care sa prezinte utilizatorilor finali legislatia in domeniu si orice alte informatii
utile pentru aplicarea acesteia.

Libera circulatie a persoanelor
Recunoasterea reciproca a diplomelor si calificarilor - crearea unui grup de lucru interministerial si
cu participerea asociatiilor profesionale in vederea cooperarii intre institutiile implicate in
recunoasterea academica in scopuri profesionale si crearea unui sistem de informare pentru
implementarea celor doua sisteme generale de recunoastere prevazute de directivele europene.

Libera circulatie a serviciilor
Asigurari - intarirea capacitatii de supraveghere a activitatii de asigurare prin constituirea Comisiei
de Supraveghere a Asigurarilor, organism administrativ autonom si dotarea acesteia cu
infrastructura informatica necesara.

Servicii bancare - intarirea capacitatii institutionale a bancii centrale la nivelul standardelor
necesare participarii la sistemul european de banci centrale si dezvoltarea capacitatii sectorului de
a efectua activitati bancare specifice economiei de piata. Implementarea unui Sistem de Avertizare
Timpurie pe baza asistentei primite in cadrul conventiei de infratire institutionala incheiata cu un
consortiu de banci centrale condus de Banca Frantei.

Piete de capital - crearea unui organism de autoreglementare comun al Bursei de Valori Bucuresti
si RASDAQ in vederea impunerii unor  norme unitare de reglementare si control pentru cele
doua piete.

Protectia datelor personale - infiintarea Autoritatii Romane pentru Informatica, institutie
independenta si autonoma, autoritate de control pentru protectia persoanelor fizice fata de
prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul societatilor comerciale
Proprietatea industriala - intarirea capacitatii institutionale prin continuarea dezvoltarii
constructiei sediului OSIM, care sa asigure functionalitatea noilor activitati infiintate ca urmare a
observatiilor din Raportul Comisiei Europene din 1999 privind intarirea capacitatii administartive.

Concurenta
Concurenta (antitrust si ajutor de stat) - imbunatatirea capacitatii administrative pentru controlul
concurentei si supravegherea politicii de acordare a ajutoarelor de stat prin atragerea/formarea de
personal specializat si dotarea cu echipamente pentru conectarea in retea a Consiliului
Concurentei, Oficiului Concurentei si Inspectoratelor Judetene de Concurenta.
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Inovatia

Invatamant, formare profesionala si tineret - definitivarea structurilor administrative si curriculare
ale formelor de invatamant la distanta si de educatie continua, dezvoltarea cercetarii stiintifice
universitare si a centrelor de excelenta si inovare in universitati. Constituirea structurilor
operationale ale Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor pentru a fi capabil sa
sprijine adoptarea standardelor ocupationale in toate sectoarele economice si sa dezvolte o retea
nationala de centre de evaluare a competentelor profesionale. Crearea unui sistem descentralizat
de evaluare si autorizare a furnizorilor de pregatire prin infiintarea unor comisii judetene de
evaluare si a unei comisii nationale care va gestiona Registrul furnizorilor de pregatire autorizati.

Cercetare si dezvoltare tehnologica - extinderea retelei nationale de puncte de contact, formarea
unei structuri dedicate realizarii activitatilor promotionale, de diseminare a informatiilor privind
PC5, precum si pentru cele de consultanta si training in vederea participarii la aceste activitati.
Constituirea a 7 oficii regionale de contact si asigurarea conditiilor pentru informarea, stimularea
si pregatirea cercetatorilor. Constituirea la Bruxelles a unui oficiu de legatura.

Telecomunicatii - transferul de responsabilitati si personal de la ANCI la IGC in vederea
pregatirii conversiei IGC in autoritate de reglementare. Va fi aplicat Sistemul National de
Monitorizare a Calitatii Serviciului Telefonic (NMSQS) si Sistemului National de Gestiune si
Monitorizare a Utilizarii Spectrului Radioelectric (NSMS).

Societatea informationala - infiintarea Autoritatii Romane pentru Informatica si a Secretariatului
de Stat pentru Tehnologiile Informatiei si Comunicatiilor.

Cultura - descentralizarea administratiei culturale, dezvoltarea retelei informatice a Ministerului
Culturii, instruirea pentru dezvoltarea capitalului uman.

Politici economice si fiscale

Uniunea Economica si Monetara - constructia capacitatii de formare si aplicare a politicii
economice pentru Ministerul Finantelor, in vederea sustinerii unei Evaluari Comune cu Comisia
Uniunii Europene. Infiintarea Unitatii de Politica Economica in cadrul Ministerului Finantelor in
vederea intaririi capacitatii Guvernului si in special a MF de a avea un rol mai activ in procesul de
evaluare, implementare si monitorizare a politicilor economice.

Fiscalitatea - dezvoltarea infrastructurii informatice fiscale.

Statistica - infiintarea unui Centru National de Pregatire in Statistica, care va dezvolta diverse
programe de instruire legate de analiza statistica, metode statistice, informatica si limbi
straine.Crearea unei baze de date pentru stocarea indicatorilor regionali in vederea armonizarii cu
normele si standardele europene si crearea infrastucturii pentru cooperarea inter-institutionala
intre CNS si partenerii sectoriali.

Politici sectoriale

Industria - in domeniul industriei miniere intarirea capacitatii institutionale vizeaza largirea
atributiilor Directiei pentru inchideri de mine, scopul fiind atingerea obiectivului principal al
restructurarii sectorului de crestere a competitivitatii, in conditiile reducerii graduale a subventiilor
si a pierderilor si indeplinirii cerintelor comunitare de protectie a mediului. Se vor dota cu
echipamente adecvate institutiile publice implicate in administrarea si monitorizarea activitatilor
miniere si de mediu. Si in industria metalurgica se va asigura cadrul necesar implementarii
prevederilor strategiei de restructurare a unitatilor economice, urmaridu-se ca obiective de baza
cresterea competitivitatii ramurii si protectia mediului.
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Agricultura - dezvoltarea capacitatii institutionale si administrative a Ministerului Agriculturii si
Alimentatiei prin reorganizarea structurilor MAA si a serviciilor corespunzatoare din directiile
judetene in vederea implementarii Politicii Agricole Comune. Continuarea armonizarii politicii
agricole romane si pregatirea infiintarii organizatiilor comune de piata prin acordarea de asistenta
tehnica grupelor de lucru si crearea unor structuri administrative organizate sub forma de Birouri
sau Servicii pe produse sau grupe de produse, corespunzatoare organizatiilor comune de piata.
Crearea capacitatii institutionale necesare coordonarii afacerilor comunitare in cadrul MAA.

In sectorul viticol va incepe organizarea cadastrului si se va face instruirea cadastrala. Se vor
infiinta organisme de control a calitatii vinului – ONDOV.

Vor fi aplicate masurile necesare pentru inceperea organizarii cadastrului agricol pentru stabilirea
unui registru cadastral agricol si a unei piete funciare operationale in acest domeniu.

Se va realiza o mai buna cooperare cu Comisia Nationala de Statistica in ceea ce priveste
obiectivele regionale si se va asigura baza necesara pentru derularea Recensamantului Agricol din
2002, ale carui rezultate vor constitui un punct de referinta in definirea politicilor agricole
nationale aliniate la cerintele PAC.

Intarirea capacitatii administratiei sanitar veterinare pentru preluarea acquis-ului comunitar
prevede instruirea specialistilor din administratia centrala si teritoriala si controlul granitelor
externe prin realizarea conditiilor aplicarii acquis-ului comunitar in 5 puncte de control veterinar
de trecere a frontierei. Vor fi amenajate in conformitate cu normele comunitare un numar de 3
laboratoare de referinta (Institutul de diagnostic si sanatate animala; Institutul de igiena si sanatate
publica veterinara; Institutul pentru controlul produselor biologice si medicamentelor pentru uz
veterinar) si se va imbunatati capacitatile de detectare, diagnosticare si eradicare a bolilor, inclusiv
prin dotarea laboratoarelor nationale de diagnostic. Se va organiza si implementa un sistem
national de identificare si inregistrare a animalelor in conformitate cu cerintele UE.

In sectorul fitosanitar se va infiinta Laboratorul central pentru determinarea reziduurilor de
pesticide din vegetale si produse vegetale.

Obiectivul de promovare a dezvoltarii durabile si integrate a sectorului agricol si a zonelor rurale
prevede pregatirea si acreditarea Agentiei SAPARD, pregatirea si formarea personalului din
administratia publica (formari tehnice si de analiza economica, monitorizare si evaluare pentru
personalul de la nivelul administratiei locale). Se va asigura pregatirea producatorilor agricoli si a
celorlalti beneficiari, precum si introducerea sistemului de educatie continua pentru acestia in
vederea demararii Programului SAPARD. Se vor deschide unele programe complementare pentru
sustinerea activitatilor din Programul SAPARD.

Pescuitul - organizarea Registrului navelor si ambarcatiunilor de pescuit si acordarea licentelor
pentru desfasurarea activitatii navelor si ambarcatiunilor si crearea sistemului si structurilor de
actualizare permanenta a Registrului. Elaborarea Regulamentului de organizare si functionare si a
Ghidul inspectorului piscicol. Elaborarea si adoptarea Planurilor comune de actiune cu
inspectoratele de politie judetene, Garda de coasta si alte organisme si institutii implicate in
supravegherea si exploatarea resurselor. Elaborarea regulamentului de organizare si functionare a
Companiei de Administrare a fondului piscicol, pescuitului si pisciculturii. Asigurarea actiunilor
de instruire, atestare de personal si dotare cu echipamentele necesare.

Energia - continuarea procesului de consolidare a independentei tehnice a CNCAN.

Transporturi - Acreditarea, de catre organismele relevante, a institutiilor de formare profesionala
(scolarizare si perfectionare) a personalului din domeniul transporturilor si punerea in practica a
unor programe de instruire, atat la nivel managerial, cat si la nivel de executie, in vederea
dobandirii capacitatii de aplicare a acquis-ului comunitar in acest domeniu. Evaluarea capacitatii
institutionale a organismelor tehnice specializate existente si demararea proiectului de asistenta
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tehnica privind activitatea de inspectie tehnica a autovehiculelor. Demararea proiectului de
twinning in domeniul sigurantei maritime.

Intreprinderile mici si mijlocii - simplificarea si cresterea eficientei cadrului administrativ prin
crearea unui mecanism cadru pentru simplificarea procedurilor administrative pentru IMM si
cresterea coerentei politicilor si a capacitatii de coordonare a programelor pentru sprijinirea IMM.
Dezvoltarea serviciilor pentru sprijinirea afacerilor prin furnizarea de servicii pentru IMM
(pregatire profesionala, consiliere si cooperare, acces la informatii)si dezvoltarea retelei
infrastructurii de afaceri.

Coeziunea economica si sociala

Politica sociala si angajarea fortei de munca - se va acorda o atentie deosebita programelor de
organizare de incubatoare de afaceri si programelor de implicare directa in cresterea gradului de
ocupare. Se vor face pregatirile pentru participarea la Strategia Europeana de Ocupare, in
principal prin implementarea Liniilor Directoare ale politicii comunitare de ocupare a fortei de
munca. Va fi creat cadrul institutional necesar gestionarii programelor de tip Fond Social
European.

Se va asigura operationalizarea activitatii Comisiei consultative interministeriale in domeniul
egalitatatii de sanse intre femei si barbati si aplicarea conceptului de abordare integratoare a
egalitatii (mainstreaming) in institutiile administratiei centrale. Se vor organiza programe de
training al personalului din reteaua MMPS si al altor institutii cu responsabilitati in domeniul
egalitatii sanselor (tribunalele muncii, inspectia muncii s.a.). Se va asigura cresterea competentelor
personalului DES prin participarea la stagii de formare interne, precum si in tari cu experienta
bogata in domeniul aplicarii si garantarii egalitatii intre sexe.

Se va organiza un sistem public de pensii unic, garantat de stat, pe principiul redistribuirii prin
organizarea si infiintarea Casei Nationale de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS),
institutie publica autonoma de interes national, care va administra si gestiona sistemul public de
pensii si alte drepturi de asigurari sociale. In plus, aceasta institutie urmează sa colecteze
contributii pentru fondurile administrate de alte organisme cu atributii in domeniul protectiei
sociale, inclusiv pentru fondurile universale de pensii. Vor fi infiintate sectii speciale de asigurari
sociale pe langa tribunale si curti de apel, menite sa rezolve in conditii de competenta si
operativitate crescute litigiile avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale. Va fi
infiintata o institutie care sa asigure resursele financiare necesare si care sa garanteze plata
prestatiilor (Fondul National de Garantare). Se preconizeaza crearea acestei institutii pentru buna
functionare a primelor doua componente ale sistemului de pensii din Romania in situatia in care
angajatorii se afla in incapacitate de plata a contributiilor de asigurari sociale.

Se va asigura dezvoltarea si consolidarea capacitatii institutionale si a serviciilor specializate pentru
promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap prin transferarea de competente si
responsabilitati catre autoritatile locale si societatea civila, in contextul descentralizarii activitatii
de promovare si respectare a drepturilor persoanelor cu handicap.

Politica regionala si coeziunea - dezvoltarea capacitatii institutionale a ANDR si ADR de a
identifica si atrage surse financiare suplimentare, interne si internationale, in vederea finantarii
unui numar cat mai mare de actiuni de dezvoltare regionale si punerea in aplicare a Programului
operational de formare profesioanla in acest domeniu. Dezvoltarea parteneriatelor regionale in
sprijinul actiunilor de dezvoltare si sustinerea capacitatii institutionale in vederea identificarii si
pregatirii actiunilor corespunzatoare cerintelor instrumentelor de pre-aderare ISPA si SAPARD.
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Calitatea vietii si a mediului

Protectia mediului - crearea unor structuri in cadrul MAPPM care sa contribuie la accelerarea
procesului de armonizare a acquis-ului comunitar de mediu (Directia privind controlul poluarii
industriale, Directia de management al deseurilor). Crearea unei structuri cu personalitate juridica
care sa coordoneze Fondul de Mediu, precum si a unui mecanism viabil de finantare a investitiilor
de mediu. Consolidarea capacitatii institutionale, atat la nivel national cat si local, pentru
implementarea efectiva a legislatiei transpuse.

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare va finaliza transpunerea acquis-ului
comunitar in domeniul radioprotectiei si al pregatirii interventiei in caz de urgenta radiologica sau
de accident nuclear, precum si al supravegherii radioactivitatii mediului si va asigura automatizarea
Retelei Nationale de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului pentru indeplinirea cerintelor art.
35 si 36 din Tratatul EURATOM. Va fi continuat procesul de consolidare a CNCAN.

Protectia consumatorilor - reorganizarea OPC prin completarea structurii existente cu unele
compartimente si atributii noi, care sa raspunda cerintelor specifice de protectie a consumatorilor,
inclusiv intarirea colaborarii cu societatea civila si cresterea capacitatii de preluare a acquis-ului
comunitar. Crearea  si dezvoltarea unui Comitet al consumatorilor, cuprinzand o Comisie de
Securitate si o Comisie de Clauze Abuzive, pentru stabilirea unui parteneriat cu reprezentanti ai
cercurilor de afaceri si ai societatii civile. Dezvoltarea unui sistem de informatii, utilizand baze de
date, la nivel central si local, care sa ofere elemente cu privire la evolutia factorilor de risc ai
produselor si serviciilor oferite pe piata, precum si asupra istoricului unor operatori economici,
inclusiv echipamente si dezvoltarea si modernizarea laboratoarelor. Organizarea unei campanii
nationale pentru educarea si informarea consumatorilor, prin seminarii, emisiuni radio-TV,
articole in presa si prin publicarea de materiale de specialitate destinate consumatorilor.
Acordarea de asistenta tehnica din partea OPC pentru infiintarea si dezvoltarea, cu sprijinul
administratiei publice centrale si locale si al asociatiilor de consumatori, a unor Centre teritoriale
de consultanta destinate informarii si consilierii consumatorilor. Crearea unui Sistem
prejudecatoresc de rezolvare a plangerilor consumatorilor.

Sanatatea publica - dezvoltarea serviciilor de prevenire a îmbolnavirilor si supravegherea lor la
nivel national si a serviciilor de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate.

Justitia si Afacerile Interne

Azilul - crearea unui sistem centralizat de obtinere a datelor si informatiilor privind tarile de
origine ale solicitantilor de azil, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, institutiile de
cercetare specializate, organizatiile abilitate cu protectia drepturilor omului, ONG-uri etc. Crearea
in subordinea Oficiului pentru Refugiati a unor structuri teritoriale specializate in domeniul
azilului. Infiintarea, in cadrul Oficiului pentru Refugiati, a unei structuri care sa preia rolul si
functiile Comisiei de Decizie si reducerea perioadei de analizare a cererilor de azil prin infiintarea
unor instante speciale si a procedurilor accelerate. Continuarea procesului de crestere a gradului
de pregatire a personalului ce desfasoara activitati in domeniul azilului.

Imigratia si controlul frontierelor - cresterea gradului de pregatire a personalului ce desfasoara
activitati in domeniul migratiei, precum si a celui cu atributiuni in centrele de cazare a migrantilor
depistati cu sedere ilegala, conform practicii comunitare.

Reorganizarea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera prin reducerea aparatului central si
redimensionarea structurilor teritoriale si implementarea programelor de pregatire si specializare a
personalului cu asistenta internationala. Infiintarea unor structuri de cooperare institutionala intre
fortele cu competente la frontiera, coordonate de institutiile abilitate ale Ministerului de Interne,
in scopul combaterii si eliminarii fenomenelor infractionale la frontiera si intarirea capacitatii
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institutiilor abilitate cu managementul frontierelor in combaterea coruptiei si crimei organizate,
inclusiv intarirea supravegherii in portul Constanta. Realizarea structurilor teritoriale ale noului
Inspectorat General al Politiei de Frontiera prin implementarea programului national de
restructurare a fortelor cu competente la frontiera si a programului multianual de modernizare a
frontierei de stat.

Cooperarea politieneasca - realizarea retelei informatice locale la nivelul Biroului National
INTERPOL si facilitarea comunicarii cu alte institutii.

Combaterea drogurilor si a crimei organizate - asigurarea functionarii Centrului Regional SECI si
a Centrului Informational Roman (CIR).

Politici externe

Vama - AVR va creea cadrul instituţional şi mecanismele adecvate de recrutare, selecţie, pregătire
profesională, evaluare şi alocare a resurselor umane prin elaborarea strategiei globale de formare,
pregătire şi perfecţionare a personalului vamal în concordanţă cu criteriile de integrare europeană
în domeniu şi asigurarea funcţionalităţii optime a noilor structuri create in acest scop. AVR va
asigura consolidarea, stabilizarea şi dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat Vamal în vederea
eficientizării activităţii vamale. Prin aceasta se urmăreşte definitivarea strategiei informatice,
statistice şi de comunicaţie în scopul susţinerii funcţiei de informatizare şi comunicare, precum şi
dezvoltarea de noi aplicaţii în vederea extinderii sistemului informatic existent cu noi
funcţionalităţi informatizate.

Chestiuni financiare

Controlul financiar si prevederi bugetare - crearea infrastructurii necesare pentru aplicarea acquis-
ului comunitar privind resursele proprii si proiectarea unui sistem de training al auditorilor interni
din structurile descentralizate ale Ministerului Finantelor precum si din celelalte institutii publice.

P r i o r i t ă ţ i  p e  t e r m e n  m e d i u

Criteriile politice

Lupta impotriva coruptiei - va fi continuata dezvoltarea infrastructurii necesare pentru lupta
impotriva coruptiei.

Protectia copilului - se va dezvolta un sistem eficient de asistenta sociala, in vederea monitorizarii
situatiei copiilor aflati in dificultate si a celor plasati in familii adoptive.

Drepturile si protectia minoritatilor - va fi continuat procesul de consolidare institutionala prin
extinderea si informatizarea retelei regionale de birouri teritoriale ale DPMN si de implementare a
unor programe socio-medico-educative pentru comunitatile de romi.

Drepturile civile si politice - va fi dezvoltata in continuare infrastructura necesara pentru
personalul din penitenciare si serviciul de probatiune. In vederea asigurarii accesibilitatii institutiei
Avocatului Poporului si facilitarii efectuarii anchetelor la fata locului, se vor infiinta 5-6 birouri
regionale ale acestei institutii. Sub egida Secretariatului de Stat pentru Culte si patronajul
Academiei Romane va fi constituit un Centru National pentru Studierea Fenomenului Religios.
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Capacitatea de asumare a obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene

Piata Interna

Standardizare - organizarea de catre ASRO a unui sistem pertinent de servicii pentru agentii
economici care sa faca fata presiunii concurentei specifice Pietii Interne. Continuarea
reorganizarii administartive a ASRO, redefinirea atributiilor personalului si identificarea unor
servicii si produse noi oferite clientilor sai.

Metrologie - intarirea capacitatii de preluare si punere in aplicare a cerintelor tehnice din
directivele europene prin intrarea in functiune a Comitetelor Tehnice de Metrologie si exercitarea
deplina a atributiilor acestora.

Produse alimentare - intarirea capacitatii administrative de control a produselor alimentare si
promovarea unei cooperari mai eficiente intre ministerele si agentiile responsabile cu
monitorizarea aplicarii cerintelor legislative in vigoare privind calitatea alimentelor. Vor fi echipate
5-6 laboratoare ale autoritatii de control pentru a fi capabile sa execute proceduri de testare
aliniate la cerintele UE.

Produse farmaceutice de uz veterinar - extinderea, dotarea si modernizarea Institutului de control
pentru produse biologice si medicamente de uz veterinar, in vederea indeplinirii conditiilor de
acreditare.

Achizitii publice - fundamentarea si elaborarea unui proiect pentru introducerea in Romania a
sistemului de achizitionare “pe cale electronica” (prin INTERNET), in scopul imbunatatirii
activitatii de achizitionare a autoritatilor contractante.

Libera circulatie a persoanelor
Libera circulatie a lucratorilor - infiintarea Centrului de informare si documentare privind
drepturile si obligatiile lucratorilor migranti.

Recunoasterea reciproca a diplomelor si calificarilor - crearea unei retele institutionale care sa
asigure fluxul de informatii si cooperarea intre furnizorii de educatie si cei de formare
profesionala si a unui sistem de informare privind recunoasterea profesionala.

Asigurari - intarirea capacitatii de supraveghere a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in
conformitate cu planul de actiune elaborat de experti UE in cadrul proiectului PHARE.

Servicii bancare - intarirea capacitatii institutionale si administrative a bancii centrale prin
implementarea masurilor ce decurg din audit-ul operational si financiar.

Piete de capital - realizarea unui sistem unic de compensare si decontare pentru piata de capital,
care sa asigure serviciile specifice din cadrul Bursei de Valori Bucuresti si a pietei RASDAQ.
Perfectionarea Sistemului Electronic de Administrare a Informatiei, inlocuirea Sistemului
Electronic de Supraveghere a Pietei si crearea unui Sistem Electronic de Tranzactionare a
Derivatelor.

Dreptul societatilor comerciale
Proprietatea intelectuala - dezvoltarea capacitatii de asumare a obligatiilor de membru cat si a
capacitatii administrative de implementare prin revizuirea Regulamentului de organizare si
functionare a ORDA si monitorizarea activitatii organismelor de gestiune colectiva si a celei de
constituire a noi organisme de gestiune colectiva.

Proprietatea industriala - dezvoltarea capacitatii institutionale si imbunatatirea procesului de
management prin dotarea cu echipamente si dezvoltarea de programe soft in vederea asigurarii
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deplinei compabilitati cu sistemul european de brevete (ESP@CENET) si care sa permita un
nivel de protectie a inventiilor in Romania similar cu cel existent in UE.

Concurenta
Concurenta (antitrust si ajutor de stat) - evaluarea structurilor institutionale existente in cadrul
Oficiului Concurentei si Consiliului Concurentei si operarea imbunatatirilor necesare
compatibilizarii cu structurile UE.

Inovatia

Invatamant, formare profesionala si tineret - dezvoltarea unei retele nationale de invatamant la
distanta in vederea imbunatatirii accesului la educatie si dezvoltarea capacitatii de adaptare la
schimbarile tehnologice aparute pe piata muncii. Dezvoltarea si sustinerea cercetarii stiintifice
universitare si diversificarea structurilor domeniilor de aplicabilitate si activitate a centrelor de
inovare si de excelenta din institutiile de invatamant in vederea participarii la programele
europene de cercetare si de formare profesionala.

Telecomunicatii - infiintarea Autoritatii Nationale de Reglementare (ANR) in comunicatii
(independenta) prin conversia Inspectoratului General al Comunicatiilor (IGC). Pentru
indeplinirea acestui obiectiv este necesara implementarea procesului de conversie a IGC in
Autoritate Nationala de Reglementare in comunicatii, cu ajutorul unei agentii similare de
reglementari. Constructia si dezvoltarea capacitatii de operare a Autoritatii Nationale de
Reglementare in comunicatii. Pentru indeplinirea acestui obiectiv este necesara achizitionarea de
servicii de asistenta tehnica (consultanta) si realizarea unui transfer de know-how pentru
“Ingineria si planificarea (gestionarea) spectrului radioelectric” (SEMOS), precum si pentru
“Metode de licentiere orientate catre piata” (MOL), implementarea unor infrastructuri de
monitorizare si control pentru retele cablate (Sistem de laboratoare regionale pentru
monitorizarea si controlul retelelor cablate) si implementarea unui laborator EMC, pentru
verificarea/certificarea compatibilitatii electromagnetice. Infiintarea unui centru de
pregatire/perfectionare profesionala pentru personalul Autoritatii Nationale de Reglementare in
comunicatii. Reducerea decalajelor de dezvoltare existente in plan regional prin dezvoltarea
infrastructurii de telecomunicatii in zonele defavorizate (mai putin dezvoltate), in principal in
mediul rural.

Societatea informationala - dezvoltarea cadrului institutional pentru sustinerea societatii
informationale in Romania prin infiintarea Unitatii pentru achizitii publice a produselor si
serviciilor din domeniul TIC si a unitatii pentru administrarea nucleului de coerenta
informationala. Crearea cadrului institutional pentru utilizarea cardurilor.

Audiovizualul - continuarea activitatii de intarire a capacitatii institutionale a CNA prin
reorganizare si dezvoltare a biroului de monitorizare Bucuresti, serviciului de inspectie teritoriala,
directiei de control, serviciului de integrare europeana si serviciului de reglementari si dotarea
acestora cu echipamente specifice. Formarea si perfectionarea profesionala a personalului CNA.

Politici economice si fiscale

Uniunea Economica si Monetara - dezvoltarea si perfectionarea instrumentelor politicii monetare
prin completarea infrastucturii si diversificarea instrumentarului de interventii in dublu sens ale
bancii centrale, optimizarea managementului strategic al rezervelor valutare si imbunatatirea
capacitatii institutionale a BNR de transpunere corecta a datelor contabile in situatii statistice
compatibile cu standardele internationale.
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Fiscalitatea - realizarea retelei de comunicatii proprii MF ce vor ingloba toate unitatile teritoriale
ale acestuia si vor oferi facilitati de acces la dosarul fiscal on-line din orice punct al tarii.

Statistica - crearea bazei pentru un sistem armonizat de statistici regionale, aliniat la statisticile
regionale comunitare, prin organizarea a 8 oficii regionale de statistica si dotarea cu infrastructura
computerizata necesara, asigurandu-se astfel premisele producerii si prelucrarii indicatorilor
statistici la nivel regional. In cadrul fiecarui oficiu regional de statistica va fi creata o baza de date
conectata la baza centrala de date existenta in CNS.

Politici sectoriale

Industria - obiectivul principal al restructurarii si de crestere a competitivitatii va fi continuat. Se
va continua procesul de restructurare a societatilor comerciale mari, cu profil complex din cadrul
industriei. In domeniul electronic si electrotehnic va fi stimulata utilizarea produselor informatice
performante din domeniul proiectarii produselor si tehnologiilor de catre intreprinderile mici si
mijlocii (IMM) si vor fi create centre de proiectare a produselor competitive. La nivel national vor
fi dezvoltate atributiile “societatii informationale” si tehnologiile informatiei si comunicatiilor
(produse, produse program si servicii).

Agricultura - cresterea capacitatii de expertiza, inclusiv cea economica, a expertilor la nivel central
si teritorial in vederea elaborarii si implementarii de politici agricole de piata. Infiintarea Agentiei
pentru Politici Agroalimentare si Dezvoltare Rurala, prin armonizarea legislativa, crearea cadrului
institutional, instruirea personalului, dotarea cu echipamentele necesare. Aceasta agentie
reprezinta cadrul institutional necesar alinierii la mecanismele Politicii Agricole Comune.

In sectorul viticol se vor continua masurile de organizare a cadastrului viticol, instruire cadastrala
si se vor face investitii pentru echiparea laboratoarelor de control a calitatii vinului.

Se va continua organizarea registrului cadastral si actualizarea permanenta a acestuia in functie de
evolutia exploatatiilor.

In ce priveste statistica agricola se va continua alinierea la metodele si practicile statistice UE,
inclusiv prin instruirea personalului si efectuarea de investitii si vor fi promovate metode
moderne de statistica privind utilizarea terenului prin folosirea serviciilor de teledetectie CRUTA.

In sectorul fitosanitar se va urmari alinierea metodelor de diagnostic, prin modernizarea
echipamentelor, reorganizarea si extinderea retelei de laboratoare existente si instruirea
specialistilor fitosanitari in metodele de diagnostic practicate in UE. Se va imbunatati sistemul
facilitatilor de comunicare si a surselor de informare stiintifica. Se va continua extinderea
sistemului informational computerizat la nivelul celor 42 de Directii Fitosanitare si 32 de
Inspectorate de Carantina Fitosanitara Vamala, se va moderniza Laboratorul Central de Carantina
Fitosanitara si se vor dota cu echipamentele necesare laboratoarele de control al calitatii
pesticidelor si laboratoarele de prognoza si avertizare.

Energia - Dezvoltarea interconexiunilor cu retelele energetice europene. Reglementarea
mecanismelor de functionare si de supraveghere a bursei de energie electrica si crearea bazei de
informatii pentru cooperarea interna si internationala in sectorul energiei electrice si termice. In
domeniul gazelor naturale se vor dezvolta interconexiunile cu retelele de transport europene.

Transporturi - continuarea actiunii de acreditare, de catre organismele relevante, a institutiilor de
formare profesionala (scolarizare si perfectionare) a personalului din domeniul transporturilor si
continuarea programelor de instruire, atat la nivel managerial, cat si la nivel de executie, in
vederea dobandirii capacitatii de aplicare a acquis-ului comunitar in acest domeniu. Finalizarea
proiectului de asistenta tehnica privind activitatea de inspectie tehnica a autovehiculelor.
Finalizarea proiectului de twinning in domeniul sigurantei maritime.
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Intreprinderi mici si mijlocii - simplificarea si cresterea eficientei cadrului administrativ, cresterea
coerentei politicilor si a capacitatii de coordonare a programelor pentru sprijinirea IMM.
Dezvoltarea serviciilor pentru sprijinirea afacerilor prin furnizarea de servicii pentru IMM
(pregatire profesionala, consiliere si cooperare, acces la informatii)si stimularea infiintarii si
dezvoltarii de IMM.

Coeziunea economica si sociala

Politica sociala si angajarea fortei de munca - Continuarea  procesului de monitorizare si evaluare
a politicii de ocupare si punerea in aplicare a ajustarilor structurale si institutionale ale pietei
muncii necesare pentru participarea la coordonarea europeana a politicilor de ocupare in baza
“Liniilor Directoare”. Dezvoltarea serviciilor de recuperare si imbunatatirea bazei materiale
existente in cadrul sistemului public de pensii, in vederea reinsertiei socio-profesionale a
persoanelor care si-au pierdut partial sau total capacitatea de munca. Crearea unui sistem integrat
si unitar de acordare a prestatiilor, care sa raspunda nevoilor familiilor in dificultate si dezvoltarea,
diversificarea si ridicarea nivelului calitativ, in toate judetele tarii, a serviciilor specializate de
asistenta sociala. Imbunatatirea asistentei sociale pentru persoane varstnice prin amenajarea,
adaptarea si dotarea caminelor pentru persoane varstnice, conform standardelor minime de
calitate si infiintarea, organizarea, dezvoltarea si diversificarea serviciilor de ingrijire la domiciliu
pentru persoane varstnice dependente.

Pentru realizarea prestatiilor si serviciilor de prevenire a accidentelor de munca si bolilor
profesionale si de reabilitare si compensare a victimelor acestora, se va infiinta Fondul National
de Asigurari la accidente de munca si boli profesionale, institutie publica de interes national, cu
personalitate juridica. Structura organizatorica propusa va asigura constituirea unui sistem mixt
public si privat coordonat de un organism public, statul devenind garantul prestatiilor si serviciilor
prevazute. Angajatii Inspectiei Muncii si cei ai Fondului National de Asigurare vor fi formati si
instruiti pentru cunoasterea legislatiei si a metodelor si tehnicilor noi de inspectie.

Continuarea reformei institutionale si a sistemului de servicii adresate persoanelor cu handicap
prin dezvoltarea sistemului de monitorizare si evaluare a respectarii drepturilor persoanelor cu
handicap si promovarea integrarii sociale prin integrarea in munca a persoanelor cu handicap. Se
va urmari dezvoltarea alternativelor la institutionalizarea persoanelor cu handicap si restructurarea
institutiilor de tip rezidential pentru asistenta medico-sociala a acestor persoane.

Politica regionala si coeziunea - dezvoltarea capacitatii institutionale a ANDR si ADR de a
identifica si atrage surse financiare suplimentare, interne si internationale, in vederea finantarii
unui numar cat mai mare de actiuni de dezvoltare regionala si intarirea parteneriatelor regionale in
sprijinul actiunilor de dezvoltare. Continuarea aplicarii Programului operational de formare
profesionala in domeniul dezvoltarii regionale.

Calitatea vietii si a mediului

Protectia mediului - dezvoltarea capacitatii de monitorizare si aplicare, in principal prin
descentralizarea activitatii MAPPM si prin implicarea agentiilor pentru protectia mediului in acest
proces, dotarea cu echipament performant pentru realizarea unei monitorizari adecvate
implementarii si controlului aplicarii prevederilor noii legislatii. Realizarea de investitii in
infrastructura de mediu si continuarea instruirii personalului din MAPPM si APM. Implementarea
cadrului legislativ necesar largirii transferului sarcinilor CNCAN prin desemnarea organismelor
notificate pentru domeniul nuclear.

Protectia consumatorilor - dezvoltarea Comitetului consumatorilor, cuprinzand o Comisie de
Securitate si o Comisie de Clauze Abuzive. Continuarea campaniei nationale pentru educarea si
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informarea consumatorilor. Dezvoltarea sistemului informatic. Dezvoltarea si modernizarea
laboratoarelor (echipamente). Acordarea de asistenta tehnica din partea OPC pentru infiintarea si
dezvoltarea, cu sprijinul administratiei publice centrale si locale si al asociatiilor de consumatori, a
unor Centre teritoriale de consultanta destinate informarii si consilierii consumatorilor.

Sanatatea publica - dezvoltarea serviciilor de sanatate publica, a medicinii preventive în cadrul
asistentei medicale primare, sustinerea actiunilor intersectoriale cu caracter comunitar. Intarirea
capacitatii serviciilor de sanatate publica, in vederea identificarii si monitorizarii grupelor
populationale cu risc crescut si dezvoltarea programelor de prevenire a bolilor, programelor de
educatie pentru sanatate si promovarea sanatatii. Dezvoltarea serviciilor de sanatate publica prin
modificarea raportului intre componenta prespitaliceasca si cea intraspitaliceasca prin
imbunatatirea sistemelor de supraveghere si control a principalelor boli transmisibile si
dezvoltarea programelor de educatie pentru sanatate.

Justitia si Afacerile Interne

Azilul - infiintarea unui ''Centru Model'' pentru integrarea refugiatilor, care sa includa facilitati
speciale pentru punerea in aplicare a unor programe derulate in cooperare cu ONG-urile, precum
si 100 de locuri de cazare pentru refugiati. Acest centru va fi situat in Bucuresti si va functiona si
ca Centru de pregatire a personalului specializat din tarile Europei centrale si de est. Infiintarea
unui centru de documentare care sa utilizeze un sistem centralizat de obtinere a datelor si
informatiilor din tarile de origine ale solicitantilor de azil, in colaborare cu Ministerul Afacerilor
Externe, institutii de cercetare specializate, organizatii internationale abilitate in domeniul
protectiei drepturilor omului si ONG-uri. Crearea unui sistem informatic centralizat al
amprentelor digitale ale solicitantilor de azil, compatibil cu Sistemul EURODAC si Sistemul
Informatic Schengen.

Imigratia si controlul frontierelor - realizarea a inca trei Centre de primire, triere si cazare a
strainilor depistati cu sedere ilegala pe teritoriul. Continuarea procesului de restructurare a
institutiilor care se ocupa cu problema migratiei si functionarea acestora la standardele similare
comunitare. Introducerea unui sistem on-line de procesare a vizelor, care sa integreze consulatele
Romaniei, Directia Relatii Consulare din Ministerul Afacerilor Externe si respectiv Ministerul de
Interne - Directia Generala de Pasapoarte, Straini si Probleme de Migrari prin formatiunile sale
teritoriale.

Finalizarea sistemului de paza, supraveghere si control de tip politienesc al frontierelor si
constituirea unor structuri mobile de interventie la frontiera de stat. Optimizarea si modernizarea
sistemului de control si supraveghere a frontierei de stat. Restructurarea invatamantului in
domeniul controlului frontierei si perfectionarea pregatirii profesionale a cadrelor cu competente
la frontiera. Proiectarea si realizarea unui sistem informatizat integrat al institutiilor cu
competente la frontiera, astfel incat acestea sa poata fi conectate si la sistemele informatice ale
organismelor cu care colaboreaza, atat pe plan intern cat si international, in vederea realizarii unui
schimb operativ de date si informatii. Extinderea cooperarii inter-institutionale intre fortele cu
competenta la frontiera, atat pe plan intern cat si in relatiile cu autoritatile de frontiera ale statelor
vecine, precum si in plan regional.

Cooperarea politieneasca - continuarea activitatii de optimizare a structurilor Aparatului Central al
IGP si infiintarea de noi sectii de politie in municipiul Bucuresti si alte municipii mari din tara.
Evaluarea raporturilor dintre prefecturi, structurile teritoriale ale ministerului si organele centrale
ale administratiei publice si initierea demersurilor in vederea includerii institutiei prefecturii in
structura Ministerului de Interne. Imbunatatirea capacitatii fortelor de politie de a coopera cu
INTERPOL si EUROPOL. Sporirea capacitatii de lucru a sistemelor informatice si achizitionarea
de mijloace si echipament pentru supraveghere, control, comunicatii si asigurarea ordinii publice.



307

Dotarea cu echipament de tehnica de calcul si transmisie date pentru reteaua informatica locala la
nivelul Biroului National INTERPOL si la nivelul Directiei Generale a Politiei Municipiului
Bucuresti si asigurarea legaturii cu toate sectiile de politie din Bucuresti si cu Centrul de calcul din
cadrul IGP. Dezvoltarea si completarea sistemului AFIS 2000 de codificare, stocare, comparare si
examinare automata a urmelor si impresiunilor papilare, cat si stabilirea legaturilor cu alte baze de
date (AFIS, evidenta populatiei, politia rutiera, controlul pasapoartelor) ale institutiilor similare
din tara si strainatate. Trecerea unor structuri si competente de ordine publica, ce revin in prezent
Corpului Gardienilor Publici, in structurile Politiei de Siguranta Publica, si continuarea
programelor de pregatire a personalului politienesc de toate gradele.

Combaterea drogurilor si a crimei organizate - infiintarea a doua laboratoare teritoriale pentru
controlul drogurilor, in municipiile Oradea si Iasi si dezvoltarea infrastructurii Centrului Regional
SECI si a CIR. Formarea personalului Centrului pentru Analiza informatiei financiare si realizarea
infrastructurii necesare.

Politici externe

Vama - vor fi consolidate structurile create anterior în scopul realizării unui echilibru între
eficientizarea vămuirii mărfurilor, controlului la frontieră şi protecţiei cetăţenilor şi facilitarea
comerţului. In acest scop se va dezvolta în continuare  infrastructura vamala, se va asigura dotarea
cu echipamentelor specifice de supraveghere şi control vamal si corelarea pregătirii resurselor
umane cu nivelul standardelor echipamentelor şi al dotărilor specifice, precum şi cu noua
concepţie de acţiune la frontierele de Nord şi Est. Va fi creata o reţea de laboratoare vamale
capabile să sprijine procesele de vămuire prin stabilirea naturii clasificării tarifare, originii şi valorii
mărfurilor în scopul sprijinirii procesului de colectare a taxelor vamale şi impozitelor şi pentru
prevenirea traficului ilicit de mărfuri contrafăcute.

Politica Externa si de Securitate Comuna - ridicarea nivelului general de cunostinte al personalului
diplomatic al MAE privind problematica PESC, crearea unui corp propriu de experti si
negociatori si cresterea capacitatii de gestionare a problematicii ce face obiectul PESC. Adaptarea
institutionala necesara gestionarii presedintiei OSCE in anul 2001.

Chestiuni financiare

Controlul financiar si prevederi bugetare - crearea unei Camere Nationale a Auditorilor Interni
(CNAI) care sa cuprinda totalitatea auditorilor interni agreati de Ministerul Finantelor. Crearea
unui centru permanent de pregatire si perfectionare in domeniul auditului intern si controlului
financiar preventiv. Continuarea actiunilor de formare profesionala pentru controlorii delegati si
pentru auditorii interni din Ministerul Finantelor, in concordanta cu standardele Uniunii
Europene si cu cea mai buna practica in domeniul gestiunii financiare.
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5. NECESITĂŢI FINANCIARE
Programul National de Aderare a Romaniei (PNAR) la Uniunea Europeana, varianta 2000, a
devenit instrument pentru a dezvolta mecanismele de legatura dintre obiectivele specifice
strategiei de aderare, pe termen scurt si mediu, planificarea bugetara si programarea asistentei
financiare externe, in primul rand cea a Uniunii Europene.

Necesitatile financiare s-au stabilit avandu-se in vedere pe de o parte, contextul macroeconomic
care limiteaza posibilitatile de previziune multianuala, iar pe de alta parte capacitatea de a elabora
si implementa politici corelate si lipsa mecanismelor si previziunilor pentru programarea bugetara
multianuală.

Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana pe anul 2000 s-a elaborat prin
cooperarea dintre institutiile nationale, indeosebi intre organismele responsabile in domeniul
bugetar si al integrarii europene.

Dialogul intern a fost orientat in mod prioritar spre:

a) identificarea necesitatilor si corelarea acestora cu politicile sectoriale;

b) evaluarea capacitatii de implementare a proiectelor (obiective/masuri) in contextul acoperirii
multianuale a asistentei financiare;

c) evaluarea efortului bugetar propriu, inclusiv capacitatea de cofinantare, in conditiile
restrictiilor bugetare;

d) noile orientari PHARE care au in vedere ca din asistenta nerambursabila PHARE 30% revine
dezvoltarii institutionale si 70% pentru investitii care presupun aproximativ 25% cofinantare.

Cadrul multianual al programarii asistentei Uniunii Europene care a fost luat in considerare la
stabilirea necesitatilor financiare se prezinta astfel:
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-MEURO-
Necesitati orientative Credite de plata corespondenteNr.

crt.

Surse

de

finantare

Autori-

zare de

program

(I)

Autori-

zare de

program

2000

2001 2002 2003 1999

si

anii

ante-

riori

2000 2001 2002 2003 2004

si

anii

ulte-

riori

1. Bugetul de stat 509,2 487,2 358,6 349,6 195,2 98,3 177,9 388,5 418,9 480,2 336,0

509,2 x x x x 98,3 142,9 116,1 85,9 60,0 6,0

x 487,2 x x x - 35,0 185,2 92,4 133,7 40,9

x x 358,6 x x - - 87,2 143,0 61,4 67,0

x x x 349,6 x - - - 97,6 170,7 81,3

x x x x 195,2 - - - - 54,4 140,8

2. Uniunea Europeana

din care:

450,2 883,3 882,8 697,6 406,4 64,8 184,3 762,8 816,6 782,1 709,7

a. PHARE 413,6 240,5 309,8 215,4 134,3 53,1 157,4 322,5 262,4 252,3 265,9

413,6 x x x x 53,1 143,4 154,3 52,8 10,0 -

x 240,5 x x x - 14,0 101,9 90,2 34,4 -

x x 309,8 x x - - 66,3 104,0 103,4 36,1

x x x 215,4 x - - - 15,4 95,9 104,1

x x x x 134,3 - - - - 8,6 125,7

b. ISPA - 490,8 418,8 331,6 121,5 - - 225,7 395,8 373,9 367,3

- x x x x - - - - - -

x 490,8 x x x - - 225,2 99,5 110,4 55,7

x x 418,8 x x - - 0,5 232,4 72,5 113,4

x x x 331,6 x - - - 63,9 191,0 76,7

x x x x 121,5 - - - - - 121,5

c. SAPARD - 150,6 150,6 150,6 150,6 - 20,0 205,9 150,6 150,6 75,3

- x x x x - - - - - -

x 150,6 x x x - 20,0 130,6 - - -

x x 150,6 x x - - 75,3 75,3 - -

x x x 150,6 x - - - 75,3 75,3 -

x x x x 150,6 - - - - 75,3 75,3

(I) Autorizare din anii anteriori si în curs de derulare

Necesitatile financiare pe care le suporta Romania sub forma cofinantarii in vederea realizarii
obiectivelor de adoptare a acquis-ului comunitar au fost corelate cu asistenta financiara
nerambursabila pe care o primim de la Uniunea Europeana, iar pentru anul 2000 ea a fost deja
cuprinsa in prevederile bugetare.
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Romania are capacitatea de a finanta/cofinanta obiectivele legate de aderare la Uniunea
Europeana.

Aceasta impune faptul ca Romania trebuie sa acorde o atentie speciala, pe de o parte, in cadrul
exercitiilor PNAR, Parteneriat de Aderare, programare a asistentei financiare si elaborare a
bugetului national, corelarii politicilor sectoriale si prioritizarii obiectivelor, iar pe de alta parte,
implementarii eficiente a acestor politici si atingerii obiectivelor.

La stabilirea necesitatilor financiare s-au avut in vedere si sursele externe rambursabile pe care
Romania le primeste de la organizatiile financiare internationale, surse care incepand cu anul 2001
trebuie sa fie atrase mai mult pentru asigurarea cofinantarii.

Necesitatile financiare privind cofinantarea au fost corelate cu efortul bugetar pe care trebuie sa-l
suporte bugetul public pentru sustinerea:

a) politicilor de acompaniament social;

- asigurari sociale si asistenta sociala:

- pensiile de asigurari sociale care incep sa devina o problema critica ca urmare a
raportului intre mana de lucru ocupata si numarul de pensionari;

- ajutoarele de somaj, platile compensatorii pentru concedieri colective din
sectoarele restructurate, alocatiile de sprijin pentru cei care nu mai beneficiaza de
ajutor de somaj si nici nu au gasit inca loc de munca;

- masurile specifice de sprijinire a familiilor cu venituri mici;

- masurile descentralizate de asistenta sociala (cantine, refugii de noapte);

- protectia copilului;

- masuri active de combatere a somajului:

- imprumuturile pentru infiintarea intreprinderilor mici;

- programele de reconversie profesionala.

b) politicilor bugetare sectoriale in industrie, agricultura, energie, transporturi, intreprinderi mici
si mijlocii, calitatea mediului inconjurator.

Prin Programul National de Aderare a Romaniei s-a asigurat o baza stabila pentru prioritizarea,
monitorizarea si actualizarea obiectivelor, precum si identificarea resurselor aferente acestora,
astfel incat obiectivul strategic al pregatirii pentru aderare la Uniunea Europeana sa nu fie afectat
de dificultatile conjuncturale prin care trece Romania.

Sintezele necesitatilor financiare pe surse de finantare, pe obiective si in cadrul acestora pe masuri
sunt prezentate in anexele nr.1-4 la prezentul program.

Tabelele din anexele nr.1-4 se refera la finantarea obiectivelor de transpunere legislativa si de
dezvoltare a capacitatii administrative, precum si din alte domenii legate de acquis-ul comunitar,
care au caracterul unor obiective de dezvoltare/restructurare economica, care au fost ordonate pe
structura programului national de aderare.

De precizat ca pentru obiectivele din sectorul transporturilor si protectiei mediului, care necesita
resurse financiare considerabile, pentru a ne incadra in restrictiile bugetare a trebuit sa procedam
la o selectie foarte riguroasa a prioritatilor.

In mecanismul de planificare financiara asociata obiectivelor si masurilor din PNAR s-a acordat
prioritate selectarii de obiective si masuri a caror implementare poate fi asigurata cu un grad
ridicat de certitudine potrivit estimarilor diverselor autoritati responsabile de politici.
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In acest scop pentru anul bugetar 2000 prin bugetul public s-au asigurat resursele necesare
finantarii/cofinantarii obiectivelor.

Metodologia utilizata la evaluarea necesitatilor financiare.
Pentru o evaluare cat mai realista a necesitatilor financiare, pentru asigurarea unei corelari cu
resursele financiare disponibile, precum si pentru a prioritiza finantarea fiecaruia dintre
obiectivele procesului de pregatire pentru aderare, s-a folosit urmatoarea metodologie:

a) Pentru fiecare obiectiv cuprins in capitolele 1, 3 si 4 ale PNAR s-a intocmit o fisa de
fundamentare.

b) Prin fisa de fundamentare s-a realizat:

- verificarea corespondentei dintre obiectivele indicate in capitole si principalele documente
si instrumente ale parteneriatului pentru aderare;

- separarea masurilor legislative si de constructie institutionala de masurile cu caracter de
investitii pentru dezvoltare/restructurare.

c) Prin fisa de fundamentare a bugetului fiecarui obiectiv prioritar al PNAR s-a urmarit
identificarea necesitatilor anuale de finantare:

- pentru finantarea PHARE s-au avut in vedere sumele care au fost autorizate prin
memorandumurile deja incheiate (exemplu PHARE 1998, PHARE 1999), precum si cele
aferente programarii (PHARE 2000), sume considerate ca surse sigure; solicitarile de
finantare PHARE care fac obiectul programarii in anii 2001, 2002 si 2003 au fost
considerate ca necesitati orientative;

Necesitatile totale de finantare din surse Phare pentru perioada 2001-2003 se incadreaza
in plafonul multianual stabilit (659,48 MEURO, fata de un nivel orientativ de 720
MEURO). Defalcarea pe ani releva insa o concentrare asupra primului an al intervalului,
existand riscul ca necesitatile identificate sa nu poata fi acoperite integral prin
programarea 2001. In acest caz, unele proiecte vor fi incluse in finantarea aferenta
programelor 2002 si, respectiv, 2003.

Motivul pentru care s-a optat pentru o prioritizare mai flexibila a nevoilor de finantare
Phare 2001 rezida in experienta exercitiilor anterioare de programare, care au relevat:

- dezirabilitatea existentei unui “pool” de proiecte eligibile mai larg decat
disponibilitatile de finantare anuale;

- dificultatea identificarii cu precizie a gradului de maturitate a proiectelor propuse spre
finantare anterior elaborarii de fise detaliate de proiect.

- pentru finantarea externa rambursabila s-au avut in vedere contractele de credit semnate
si esalonarile primirii acestora in anii perspectivei financiare;

- pentru finantarea de la bugetul de stat s-au avut in vedere sumele necesare
finantarii/cofinantarii cuprinse in bugetul pe anul 2000, iar pentru perspectiva financiara a
anilor 2001-2003 acestea vor fi actualizate an de an in functie de rezultatele obtinute.
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