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PROIECT  DE  OPINIE 

asupra recomandărilor specifice de ţară pentru România  

în 2013 

 
 

 În conformitate cu Memorandumul intern nr.51/574/16.04.2013, aprobat 

în şedinţa Biroului permanent cu nr.532/16.04.2013 privind organizarea unor 

dezbateri referitoare la Semestrul european, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a fost sesizată cu dezbaterea fondului asupra Recomandărilor specifice 

de ţară pentru România, document adoptat de Comisia Europeană la 29 mai 

2013. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 4 iunie 2013. 

 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că în contextul Semestrului european, 

toate statele membre (SM) ale Uniunii Europene (UE) transmit Comisiei 

Europene (CE), în luna aprilie a fiecărui an, programe de 

stabilitate/convergenţă actualizate, respectiv programe naţionale de reformă 

(PNR) actualizate, care încorporează elemente ale Analizei anuale a creşterii şi 

măsuri pentru implementarea recomandărilor specifice de ţară din anul 

anterior. Astfel, pe baza informaţiilor cuprinse în cele două documente 

menţionate mai sus, precum şi a altor date relevante, CE a elaborat câte un 

document de lucru pentru fiecare SM, în care sunt evaluate progresele 

înregistrate în implementarea reformelor. Totodată, pe baza acestei evaluări, 



Comisia a pregătit, pentru fiecare SM, un set de propuneri de Recomandări 

specifice de ţară (RST), care constituie îndrumări privind direcţii de reformă, 

destinate să stimuleze reluarea creşterii economice nivelul UE. Acestea vor 

trebui transpuse în liniile bugetului pentru anul 2014, în reformele structurale 

din domeniile-cheie indicate, cu un accent deosebit pe politicile de ocupare a 

forţei de muncă şi de protecţie socială. 

 România, ca SM beneficiar al unui acord cu instituţiile financiare 

internaţionale, a primit, în 2011 şi 2012, o singură recomandare specifică: 

implementarea prevederilor acordului.  

 Din punct de vedere tehnic, acordul de tip preventiv semnat cu UE a 

expirat la 31 martie 2013, în timp ce perioada de implementare a măsurilor 

corective convenite cu FMI a fost prelungită până la finele lunii iunie 2013. Prin 

urmare, în relaţia cu UE, România este considerată SM fără un statut de 

semnatar al unui acord de finanţare externă şi, ca urmare, în cadrul 

Semestrului european 2013, este tratată de către CE ca orice alt SM.  

 În consecinţă, CE a publicat, la data de 29 mai 2013, o propunere de 

Recomandare a Consiliului privind Programul Naţional de Reformă al României 

pentru anul 2013 (ce cuprinde 8 recomandări specifice de ţară) şi un 

Document de lucru al Serviciilor Comisiei. Aceste documente evaluează 

progresele înregistrate în procesul de implementare a programului de asistenţă 

financiară preventivă, încheiat cu instituţiile financiare internaţionale (FMI, UE 

şi BM), precum şi progresele înregistrate în implementarea Programului 

Naţional de Reformă şi a Programului de convergenţă, pe parcursul ultimelor 

douăsprezece luni. De altfel, fiecare SM a primit un astfel de “pachet” de 

recomandări. 

 Adoptarea acestor recomandări marchează încheierea în 2013 a 

Semestrului european, care constituie instrumentul de coordonare a politicilor 

economice ale SM. 

 

 Recomandările adresate României pot fi considerate ca fiind într-o 

tonalitate constructivă, rezonabilă, fundamentarea acestora pornind de la 

premisa progreselor realizate de România. Concret, recomandările specifice de 

ţară adresate României vizează următoarele teme şi domenii: programul de 
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asistenţă financiară cu UE/FMI, politica fiscală, sănătatea publică, ocuparea 

forţei de muncă şi asistenţa socială, educaţia, administraţia publică şi absorbţia 

fondurilor europene, mediul de afaceri, legătura între cercetare – dezvoltare – 

inovare, concurenţa în industriile de reţea, infrastructura, transporturile şi 

interconectarea reţelelor energetice transfrontaliere.  

 În ansamblu, recomandările corespund priorităţilor Guvernului României, 

reprezentând un instrument util în orientarea şi planificarea politicilor 

instituţiilor responsabile cu implementarea Programului Naţional de Reformă. 

 Printre aspectele pozitive înregistrate de RO, documentul de lucru al 

Comisiei Europene menţionează: reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB, 

în termeni ESA, onorarea – în mare măsură – a angajamentelor privind cel de-

al treilea pachet legislativ privind piaţa internă a energiei, respectiv din 

domeniul transporturilor, respectarea angajamentelor privind emisiile de gaze 

cu efect de seră, respectiv a acelora privind sursele regenerabile de energie. 

 În privinţa aspectelor care necesită eforturi suplimentare, Comisia 

menţionează: nivelul ridicat al arieratelor, progresele insuficiente în reformarea 

întreprinderilor cu capital majoritar de stat, inclusiv în ceea ce priveşte numirea 

unor echipe profesioniste de management, ritmul lent al implementării 

reformelor în domeniul sănătăţii, infrastructura de transport subdezvoltată, 

considerată obstacol în calea creşterii economice şi ocupării forţei de muncă, 

rezultatele slabe în implementarea legii uceniciei, întârzierea în aplicarea 

strategiei naţionale privind integrarea populaţiei de etnie romă, nivelul redus al 

absorbţiei fondurilor europene, slaba integrare a sistemelor de cercetare-

inovare-industrie, instabilitatea legislativă, mai ales pentru mediul de afaceri, 

accesul redus la finanţare în cazul IMM-urilor, capacitate administrativă redusă. 

Recomandările specifice pentru România şi evaluări preliminare ale acestora 

1. Să ducă la bun sfârşit programul de asistenţă financiară UE/FMI. 

2. Să asigure o consolidare fiscală favorabilă creşterii economice şi să pună în 

aplicare strategia bugetară pentru anul 2013 şi pentru perioada ulterioară 

conform calendarului prevăzut, asigurând astfel atingerea obiectivului pe 

termen mediu (OTM) până în 2015; să îmbunătăţească sistemul de 

colectare a impozitelor prin aplicarea unei strategii cuprinzătoare de 

asigurare a conformităţii fiscale şi să combată munca nedeclarată. În 
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paralel, să exploreze modalităţile prin care să recurgă într-o mai mare 

măsură la taxele de mediu; să egalizeze vârsta de pensionare pentru femei 

şi pentru bărbaţi şi să susţină reforma pensiilor prin promovarea şanselor de 

angajare a lucrătorilor vârstnici; 

3. Să continue reformele în sistemul sănătăţii pentru a spori eficienţa, calitatea 

şi accesibilitatea acestuia, în special pentru persoanele defavorizate şi 

pentru comunităţile îndepărtate şi izolate; să reducă recurgerea la 

spitalizarea excesivă a pacienţilor, inclusiv prin îmbunătăţirea serviciilor de 

tratament ambulatoriu. 

4. Să asigure o mai bună participare pe piaţa muncii şi să sporească 

capacitatea de inserţie profesională şi productivitatea forţei de muncă prin 

revizuirea şi consolidarea politicilor active în domeniul pieţei forţei de 

muncă, prin asigurarea de servicii de formare şi îndrumare individualizate şi 

prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii; să consolideze capacitatea 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru a spori calitatea 

şi acoperirea serviciilor acesteia; pentru a combate şomajul în rândul 

tinerilor, să pună în aplicare fără întârziere Planul naţional pentru încadrarea 

în muncă a tinerilor, inclusiv, de exemplu, printr-o garanţie pentru tineri; să 

combată sărăcia, să îmbunătăţească eficacitatea şi eficienţa transferurilor 

sociale, acordând o atenţie deosebită copiilor; să ducă la bun sfârşit reforma 

serviciilor de asistenţă socială prin adoptarea legislaţiei relevante şi prin 

combinarea sistematică a acesteia cu măsuri de activare; să asigure 

aplicarea pe teren a Strategiei naţionale de integrare a romilor. 

5. Să accelereze reforma sistemului de învăţământ, inclusiv prin consolidarea 

capacităţii administrative atât la nivel central, cât şi la nivel local, şi să 

evalueze impactul reformelor; să accelereze reformele în domeniul 

învăţământului profesional şi al formării; să alinieze şi mai mult 

învăţământul universitar la cerinţele pieţei muncii şi să îmbunătăţească 

accesul persoanelor defavorizate; să pună în aplicare o strategie naţională 

cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a şcolii, punând accentul pe 

îmbunătăţirea accesului copiilor preşcolari, inclusiv al romilor, la o educaţie 

de calitate; să accelereze tranziţia de la îngrijirea instituţională la îngrijirea 

alternativă pentru copiii lipsiţi de îngrijire părintească. 
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6. Să consolideze guvernanţa şi calitatea instituţiilor şi a administraţiei publice, 

în special prin îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi bugetară, 

prin sporirea profesionalismului funcţionarilor publici printr-o mai bună 

gestionare a resurselor umane şi prin întărirea mecanismelor de coordonare 

între diferitele niveluri de guvernare; să îmbunătăţească semnificativ 

calitatea actelor legislative, prin utilizarea evaluărilor impactului şi a 

evaluărilor sistematice; să depună eforturi suplimentare pentru asigurarea 

unei absorbţii mai rapide a fondurilor UE, în special prin consolidarea 

sistemelor de gestiune şi de control şi prin îmbunătăţirea procedurilor de 

achiziţii publice. 

7. Să îmbunătăţească şi să simplifice mediul de afaceri, în special prin 

reducerea sarcinii administrative pentru IMM-uri şi prin punerea în aplicare 

a unei strategii coerente în materie de e-guvernare; să faciliteze şi să 

diversifice accesul IMM-urilor la finanţare; să asigure realizarea unei asocieri 

mai strânse între cercetare, inovare şi întreprinderi, în special prin 

acordarea unui statut prioritar activităţilor de cercetare şi dezvoltare care 

sunt susceptibile să atragă investiţii private; să intensifice eforturile în 

sensul îmbunătăţirii calităţii şi independenţei sistemului judiciar, precum şi a 

eficienţei acestuia în materie de soluţionare a cauzelor şi de combatere a 

corupţiei; 

8. Să promoveze concurenţa şi eficienţa în industriile de reţea, prin asigurarea 

independenţei şi a capacităţii de acţiune a autorităţilor naţionale de 

reglementare şi prin continuarea reformei guvernanţei corporative în cadrul 

întreprinderilor deţinute de stat din sectoarele energiei şi transporturilor; să 

adopte un plan cuprinzător şi pe termen lung în domeniul transporturilor şi 

să îmbunătăţească infrastructura de comunicaţii în bandă largă; să continue 

să dereglementeze preţurile la gaze şi la electricitate şi să îmbunătăţească 

eficienţa energetică; să îmbunătăţească integrarea transfrontalieră a 

reţelelor energetice şi să accelereze punerea în aplicare a proiectelor de 

interconectare a reţelelor de gaze. 

 

 În privinţa egalizării vârstei de pensionare pentru femei şi pentru 

bărbaţi, având în vedere că reforma sistemului de pensii publice este în 
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implementare şi că menţinerea unui cadru de reglementare stabil este un 

criteriu prioritar (solicitat şi de Comisia Europeană), această recomandare 

poate fi luată în considerare pentru viitor, după evaluarea rezultatelor 

prezentei reforme.  

 În 2011, pentru a aborda flexibilitatea limitată a pieţei muncii, 

România a modificat Codul muncii şi legislaţia privind dialogul social, reforma 

continuând prin adoptarea legii privind organizarea Consiliului Economic şi 

Social, în martie 2013.  

 În ceea ce priveşte îmbunătăţirea gradului de participare pe piaţa 

muncii, România implementează măsuri de stimulare a ocupării finanţate din 

bugetul asigurărilor de şomaj şi din Fondul Social European.  

 În scopul îmbunătăţirii inserţiei tinerilor la piaţa muncii, guvernul a 

adoptat Planul naţional pentru stimularea ocupării tinerilor ce include măsuri 

de facilitare a tranziţiei tinerilor de la şcoală la piaţa muncii, fiind demarată 

implementarea unei scheme pilot de tip “garanţia pentru tineri”, cu finanţare 

din Fondul Social European. 

 În contextul implementării reformei sistemului de asistenţă 

socială, Guvernul a adoptat OUG nr. 42/2013 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi 

pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei. Prin aceasta se urmăreşte protecţia consumatorului vulnerabil prin 

compensarea cheltuielilor cauzate de eliminarea tarifului social şi de creşterea 

preţurilor la energie electrică şi la gaze naturale.  

 România pregăteşte unificarea a trei beneficii de asistenţă socială, 

respectiv a venitului minim garantat, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a 

măsurilor de protecţie socială în perioada sezonului rece (ajutoarele pentru 

încălzire), într-un singur beneficiu de asistenţă socială - venitul minim de 

inserţie. În ceea ce priveşte reducerea excluziunii sociale în rândul 

copiilor proveniţi din medii defavorizate, România are în vedere o serie de 

măsuri de asigurare a tranziţiei de la îngrijirea instituţională la îngrijirea 

alternativă. Proiectul “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de 

familia sa şi instruirea personalului aferent” va conduce la crearea a 200 de 

servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familie. 
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 Unele măsuri de răspuns au fost asumate prin PNR 2011-2013 şi puse 

deja în practică, acestea vizând atât implementarea reformei strategice pentru 

îmbunătăţirea eficacităţii administraţiei publice pe baza analizei BM, cât şi 

continuarea măsurilor orientate către o mai bună reglementare la nivelul 

administraţiei publice centrale, profesionalizarea funcţionarilor publici, 

creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune. 

Implementarea celor mai multe măsuri se realizează prin proiecte cu finanţare 

din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axate pe 

simplificarea şi flexibilizarea sistemului politicilor publice, îmbunătăţirea 

credibilităţii bugetului şi a disciplinei fiscal-bugetare, consolidarea capacităţii 

administrative a instituţiilor etc. 

 În contextul pregătirii viitoarei perioade de programare 2014-2020, se 

află în curs de elaborare Strategia privind consolidarea capacităţii 

administraţiei publice (care abordează inclusiv aspecte referitoare la evaluările 

de impact), document menit să contribuie la eliminarea principalelor blocaje 

instituţionale şi legislative identificate în domeniu. Liniile sale strategice vor fi 

definite până în luna iunie 2013, în cadrul grupului de lucru interministerial 

constituit special în acest scop la nivelul Cancelariei Primului-ministru. În 

vederea îmbunătăţirii calităţii reglementărilor, sunt avute în vedere 

actualizarea Strategiei pentru o reglementare mai bună (cu includerea de 

măsuri pentru exerciţiul financiar 2014-2020) şi revizuirea procedurilor de 

evaluare preliminară a impactului documentelor de politici publice şi proiectelor 

de acte normative. 

 

 În urma analizei recomandărilor specifice, membrii comisiei au adresat o 

serie de întrebări reprezentanţilor guvernamentali, prezenţi la dezbateri, 

referitor la posibilele dificultăţi pe care le-ar putea întâmpina statul român în 

aplicarea recomandărilor Comisiei, având în vedere că orice efort întreprins de 

statul român este subordonat măsurilor de consolidare fiscală foarte mari şi 

constrângerii bugetare (bugetul de stat fiind singura sursă care ar putea 

permite statului să susţină recomandările iniţiate de Comisie).  
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 Membrii comisiei apreciază  că recomandările adresate României pot fi 

considerate ca fiind într-o tonalitate constructivă, rezonabilă, fundamentarea 

acestora pornind de la premisa progreselor realizate de România. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi 

transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului 

permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar. 

 

 

   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

   Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

       

  

 

 

 

 
Întocmit, 

Expert parlamentar Adriana Breazu 
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