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INTRODUCERE
Lucrarea de fa\` realizeaz` un compendium al rezumatelor tuturor studiilor elaborate în
cadrul proiectului Phare RO 9907-02-01: Pre-Accession Impact Studies, al c`rui obiectiv a fost de a
furniza autorit`\ilor române analize sectoriale ]i recomand`ri de politic` privind aderarea României
la Uniunea European`. Documentul î]i propune s` prezinte într-o manier` sintetic` ]i închegat`
principalele concluzii ]i recomand`ri ale proiectului.
Proiectul s-a desf`]urat între iunie 2001- octombrie 2002. Activitatea de cercetare a fost
derulat` de echipe de exper\i români selec\iona\i pentru fiecare studiu în parte ]i coordona\i de
echipa de management a proiectului. Din fiecare echip` de cercetare a f`cut parte ]i câte un expert
str`in. Temele de cercetare au fost stabilite de Ministerul Integr`rii Europene împreun` cu Institutul
European din România.
În vederea ob\inerii unui format unitar al acestei lucr`ri, sintezele prezentate nu sunt în mod
necesar identice cu cele elaborate de c`tre autori pentru fiecare studiu în parte.
Lista tuturor studiilor este prezentat` în paginile urm`toare. Aceste studii nu reprezint`
pozi\ii oficiale, scopul lor fiind în primul rând acela de a furniza opinii documentate factorilor de
decizie, func\ionarilor publici ]i celorlal\i participan\i la procesul de preg`tire a ader`rii României
la Uniunea European`.
Comitetul de Coordonare a Proiectului, reprezentan\i ai Institutului European din România
]i echipa de management a proiectului ]i-au exprimat în mod constant pozi\ia privind la modul de
derulare a proiectului ]i a rezultatelor cercet`rii. Îns`, în ultim` instan\`, fiecare studiu reprezint`
exclusiv opiniile autorilor s`i.
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STUDII INI|IALE
Studiul 1A ]i 1B:
LIBERA CIRCULA|IE A BUNURILOR }I SERVICIILOR DIN
PERSPECTIVA ADER~RII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEAN~
Studiul evalueaz` implica\iile liberei circula\ii a serviciilor (studiul 1A) ]i persoanelor
(studiul 1B) asupra României.
Termenii de referin\` pentru acest studiu au solicitat realizarea unei inventarieri a
principiilor liberei circula\ii a serviciilor ]i persoanelor ]i a cerin\elor acquis-ului care trebuiesc
îndeplinite înc` înainte de aderarea României la Uniunea European`. Una dintre solicit`ri s-a referit
în mod particular la libera circula\ie a serviciilor financiare ]i în special a celor bancare, de valori
mobiliare, ]i asigur`ri. Aceste aspecte sunt abordate în studiul 1A. Partea a doua a studiului 1B
abordeaz` aspecte legate de libera circula\ie a persoanelor.
În aceast` etap` ini\ial`, s-a considerat mai oportun ca fiecare din cele dou` aspecte s` fie
examinat de sine st`t`tor. Îns`, în mod evident, abordarea comun` a acestor dou` libert`\i este
esen\ial` pentru consisten\a procesului de elaborare a politicilor în timpul ]i dup` negocierile de
aderare. Sunt dou` motivele majore care justific` leg`tura strâns` dintre libera circula\ie a
serviciilor financiare ]i a persoanelor.
Primul este dat de leg`tura direct` dintre migra\ie ]i aceste activit`\i economice. Exist` o
rela\ionare mai strâns` între furnizarea de servicii ]i migra\ia for\ei de munc` decât fa\` de produc\ia
de bunuri, a]a dup` cum dovedesc situa\iile: (i) migra\ia persoanelor în vederea începerii unei noi
activit`\i, (ii) exportul de servicii al liber-profesioni]tilor, ]i (iii) angaja\ii trimi]i de companii s`
lucreze în alt` \ar`.
Al doilea este rela\ia îndelung dezb`tut` dintre mobilitatea interna\ional` a for\ei de munc`
]i fluxurile interna\ionale de capital (în diverse forme: investi\ii str`ine directe, investi\ii de
portofoliu, investi\ii pe termen scurt). Cu privire la aceast` corela\ie, se ridic` întrebarea dac`
migra\ia for\ei de munc` ]i investi\iile str`ine sunt complementare sau se substitutie.
Studiul privind libera circula\ie a serviciilor inventariaz` legisla\ia existent`, identific`
m`surile care trebuie luate pentru adoptarea acquis-ului ]i realizeaz` o analiz` cost-beneficiu
pentru fiecare din sectoarele bancar, al pie\ei de capital ]i asigur`rilor.
Studiul privind libera circula\ie a persoanelor analizeaz` semnifica\ia liberei circula\ii
identific` elementele cheie ale acquis-ului, analizeaz` implica\iile pentru România ]i recomand`
m`suri în domeniul migra\iei ]i recunoa]terii reciproce a calific`rilor.

1A: LIBERA CIRCULA|IE A SERVICIILOR FINANCIARE
Acest studiu analizeaz` implica\iile adopt`rii cerin\elor Uniunii Europene cu privire la
serviciile financiare în urm`toarele sectoare: bancar, al pie\elor de capital ]i al asigur`rilor.
Metodologia utilizat` const` în inventarierea ]i evaluarea legisla\iei române]ti existente,
identificarea m`surilor care mai sunt necesare pentru conformarea cu acquis-ul comunitar, ]i
realizarea unei analize cost-beneficiu. Pe baza acestei analize, pentru fiecare sector în parte au fost
elaborate o serie de recomand`ri, astfel:
Pentru sectorul bancar, sunt necesare:
! clarificarea pozi\iei autorit`\ilor române în ce prive]te statutul ]i activit`\ile Eximbank
(Banca Român` de Import-Export) ]i ale Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) ]i luarea unei
decizii cu privire la posibila excludere a acestora de sub inciden\a directivelor bancare
(conform articolului 2, paragraful 3 din Directiva Bancar` Consolidat` (2000/12/CE))
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! reconcilierea defini\iilor existente în legea bancar` ]i introducerea a noi defini\ii
! introducerea prohibi\iei pentru institu\iile de credit de a-]i reduce fondurile proprii sub
cerin\ele minime de capital
! implementarea normelor europene privind de\inerile calificate de ac\iuni la b`nci
! armonizarea legisla\iei române]ti cu prevederile directivei BCCI
! armonizarea cu regulile privind investi\iile institu\iilor de credit în societ`\i nebancare
! autorit`\ile române s` aib` în vedere neobligativitatea adopt`rii modelului „b`ncii
universale”. Ca atare, decizia de a adopta acest model trebuie s` se bazeze pe analiza
avantajelor ]i dezavantajelor modelului, ca ]i pe faptul c` discriminarea invers` va fi în
dezavantajul b`ncilor na\ionale în contextul pie\ei unice.
! emiterea de c`tre BNR de reguli pentru supravegherea consolidat` a fondurilor proprii,
solvabilit`\ii ]i expunerilor mari ale institu\iilor de credit
! emiterea de c`tre BNR de reguli privind termenii ]i condi\iile pentru conducerea
supravegherii institu\iilor de credit pe o baz` consolidat`
! introducerea de prevederi în legisla\ia bancar` care s` permit` autorit`\ii de supraveghere
s` conduc` supravegherea consolidat` în cazul companiilor financiare ]i s` ob\in` informa\ii
în cazul companiilor mixte
! modificarea legii bancare pentru a asigura adecvarea capitalului bazat` pe riscul de pia\` în
spiritul Directivelor CAD ]i dezvoltarea legisla\iei secundare în acest domeniu
! participarea obligatorie a tuturor institu\iilor de credit, inclusiv a CEC, la o schem` de
garantare a depozitelor; clarificarea statului CAR-urilor cu privire la calitatea acestora de
institu\ii de credit
! implementarea principiului modificat privind garantarea depozitelor bancare din \ara de
origine
! l`rgirea sferei de cuprindere a depozitelor protejate la persoanele juridice ]i stabilirea unui
prag minim de garantare reprezentând echivalentul a 20 000 Euro
! excluderea de la garantare a depozitelor legate de tranzac\ii de sp`lare a banilor ]i
introducerea unei defini\ii mai exacte privind „depozitul indisponibil” în concordan\` cu
reglement`rile Uniunii Europene
! introducerea de prevederi care s` permit` Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul
Bancar s` limiteze utilizarea în scopuri publicitare a informa\iilor pentru deponen\i
Pia\a de capital
Cele trei ordonan\e de urgen\` adoptate în Martie 2002 care împuternicesc Comisia
Na\ional` a Valorilor Mobiliare s` stabileasc` reglement`rile necesare pentru armonizarea cu
directivele europene reprezint` doar faza de început a procesului de aliniere la cadrul legislativ al
Uniunii Europene. Autorii recomand` ca CNVM s` adopte în continuare m`surile în acest sens.
Ordonan\a de urgen\` 28/2002 din 13 martie 2002 privind valorile mobiliare, serviciile de
investi\ii financiare ]i pie\ele reglementate las` pe seama reglement`rilor ulterioare ale CNVM
stabilirea nivelului minim ]i a calit`\ii informa\iilor care trebuie s` fie incluse în prospect, precum ]i
al documenta\iei ce trebuie s` fie ata]at` prospectului în vederea autoriz`rii. Este de o deosebit`
importan\` ca prospectul s` r`spund` tuturor cerin\elor impuse de standardele IOSCO, de
directivele Uniunii Europene referitoare la informa\iile non-financiare ]i de Standardele
Interna\ionale de Contabilitate.
Aceea]i ordonan\` prevede înfiin\area unui fond de compensare a investitorilor (Titlul IV Capitolul 4). Fondul va compensa investitorii în cazul în care societatea de valori mobiliare se
g`se]te în incapacitatea de a returna investitorilor cel pu\in un procent minim din plasamentul
acestora. (Regulile de func\ionare ]i organizare ale fondului vor fi stabilite de c`tre CNVM într-un
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interval de ]ase luni de la intrarea în vigoare a ordonan\ei astfel c` momentan nu este cunoscut
nivelul contribu\iilor ini\iale ]i anuale ale societ`\ilor de valori mobiliare la fond). Directiva
Consiliului 97/9/EC instituie o compensa\ie minim` de 20.000 de euro pentru fiecare investitor.
Probabil c` neconcordan\a dintre aceast` sum` ]i cifra de afaceri medie a societ`\ilor de brokeraj
active pe pia\a româneasc` de capital au f`cut ca guvernul s` solicite aprobarea unei perioade de
tranzi\ie de cinci ani (care se va sfâr]i la 1 ianuarie 2012) pentru implementarea acestei cerin\e.
Autorii recomand` cre]terea progresiv` a plafonului de garantare pe parcursul perioadei de
tranzi\ie.
Ordonan\a de urgen\` 28/2002 las` la latitudinea CNVM s` stabileasc` nivelul capitalului
minim net pentru societ`\ile de brokeraj, care la ora actual` se încadreaz` sub limitele minime
instituite prin Directiva Consiliului 93/6/EEC. Recomandarea autorilor este de a accelera pe cât
posibil armonizarea cerin\elor legisla\iei române]ti privind adecvarea capitalului cu cele ale
directivelor Uniunii Europene. Perioada de tranzi\ie (necesar` pentru atenuarea efectelor
nefavorabile) ar trebui redus` la minim.
Pachetul de ordonan\e de urgen\` ale pie\ei de capital continu` s` ignore cerin\ele
implement`rii no\iunii de banc` universal`. De interes pentru aceast` sec\iune este acceptarea
b`ncilor comerciale ca operatori pe pia\a de capital. Ordonan\a de urgen\` privind valorile
mobiliare, serviciile de investi\ii financiare ]i pie\ele reglementate prevede de altfel: „Societ`\ile
bancare ]i alte institu\ii de credit supuse supravegherii B.N.R. vor putea presta servicii de investi\ii
financiare pe pie\ele reglementate, pe cont propriu ]i pe contul ter\ilor, începând cu data de 1
ianuarie 2005. Ele pot participa la capitalul social al societ`\ilor de servicii de investi\ii financiare
reglementate de prezenta ordonan\` de urgen\` atât pân` la data de 1 ianuarie 2005, cât ]i dup`
aceast` dat`” (Art 149). În fixarea acestui termen s-a pornit cel mai probabil de la considerentul
protej`rii cotelor de pia\` ale actualilor actori de pe pia\a de capital (firmele de brokeraj). În timp ce
costurile pentru industrie sunt relativ mari (operatori ineficien\i cu costuri ridicate ]i cu posibilit`\i
reduse de a servi clien\i mari), beneficiile par a fi destul de mici. În opinia autorilor, organismele de
reglementare ar trebui s` reduc` în mod semnificativ intervalul de timp dup` care b`ncile vor avea
drept de operare pe pia\a de capital.
Pia\a asigur`rilor
Autorii recomand` ca libertatea de stabilire ]i libertatea de a presta servicii pe baza
principiului autoriza\iei ]i supravegherii unice s` fie avute în vedere numai în momentul în care
negocierile de aderare vor fi mai avansate. Între timp, acest lucru va permite dezvoltarea societ`\ilor
de asigurare autohtone ]i înt`rirea supravegherii activit`\ii de asigur`ri. În acela]i timp, trebuie
adoptate m`surile legislative care s` asigure egalitatea de tratament pentru toate companiile de
asigur`ri care ac\ioneaz` pe pia\a româneasc`, indiferent de \ara lor de origine. În opinia autorilor,
aceast` condi\ie ar putea fi îndeplinit` la sfâr]itul anului 2002, f`r` efecte negative pentru pia\a de
asigur`ri din România.
În vederea ader`rii la Uniunea European`, una din cerin\ele cele mai dificil de îndeplinit în
ce prive]te asigur`rile va fi cea privind asigurarea obligatorie de r`spundere civil` pentru
autovehicule, care va avea efecte mai greu de suportat pentru marea majoritate a posesorilor de
automobile. De aceea autorii recomand` negocierea unei perioade de tranzi\ie de cel pu\in 5 ani
pentru adoptarea sumelor minime asigurate impuse de Uniunea European` ]i a obligativit`\ii
cump`r`rii C`r\ii Verzi împreun` cu asigurarea de r`spundere civil` auto intern`, m`suri care vor
conduce la cre]terea substan\ial` a primelor de asigurare.
De asemeni, o perioad` de tranzi\ie va trebui negociat` pentru îndeplinirea de c`tre
companiile de asigur`ri a reglement`rilor tehnice ]i contabile stabilite de Comisia de Supraveghere
a Asigur`rilor.
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1B: LIBERA CIRCULA|IE A PERSOANELOR
În elaborarea acestui studiu s-au urm`rit trei direc\ii principale: s` ofere o prezentare
general` a principiilor de baz` asociate liberei circula\ii a persoanelor în cadrul UE, s` analizeze
impactul posibil al implement`rii acquis-ului ]i, în consecin\`, al efectelor economice posibile pe
care le va avea fenomenul de migra\ie în perioada premerg`toare ]i ulterioar` ader`rii României la
Uniunea European`, ]i, pe baza acestor elemente, s` se elaboreze op\iunile referitoare la politicile
ce trebuie adoptate în vederea preg`tirii pozi\iei României în procesul de negociere pentru aderarea
la UE.
Migra\ia din România în procesul ader`rii la UE
România r`mâne singura \ar` candidat` din Europa Central` ]i de Est care nu are frontier`
comun` cu nici una din \`rile UE. Influen\ele pe care aceast` pozi\ionare geografic` le va avea
asupra evolu\iei tipurilor de mobilitate înainte ]i dup` aderarea efectiv` sunt dificil de prev`zut.
Dup` renun\area la controlul strict al emigr`rii specific perioadei comuniste, România a
devenit un câmp extrem de complex al fenomenului de migrare. Principala caracteristic` a constat
în trecerea de la emigrarea pe considerente dominant etnice, la o migra\ie de tip circulator, derulat`
pe termen scurt ]i mediu. Aceasta este adeseori caracterizat` de ac\iuni informale sau ilegale în
diferitele etape ale ciclului migrator (intr`ri legale urmate de prestarea de munc` ilegal`, intr`ri
ilegale urmate de conformarea la mediul legal din respectivele \`ri). Chiar dac` migra\ia temporar`
s-a manifestat în anumite regiuni ale României cu o intensitate considerabil`, valorile generale ale
fenomenului r`mân totu]i reduse. Migra\ia continu` s` reprezinte excep\ia la regula general` a
lipsei de mobilitate.
Migra\ia din România dup` extinderea UE
Nici una din metodele de previziune a fluxurilor migratoare de ie]ire care vor avea loc dup`
aderarea României la UE nu permite estimarea cu acurate\e a ratelor viitoare de emigrare. Cu toate
acestea, ele ofer` detalii relevante cu privire la factorii determinan\i ai evolu\iei dinamice a cifrelor
referitoare la emigrare. De]i pe termen lung migrarea nu va ridica probleme semnificative, impactul
pe termen scurt va stabili termenii negocierii pentru România a liberei circula\ii a persoanelor.
Implica\ia fundamental` a cercet`rilor empirice derulate în prezent cu privire la poten\ialul
de migrare est-vest este c` fluxurile viitoare care vor urma ader`rii \`rilor din Europa Central` ]i de
Est la UE vor fi relativ reduse. Aceste concluzii sunt valabile în primul rând în situa\ia \`rilor care
vor adera mai devreme la UE, nefiind înc` sigur dac` ]i România va înregistra modele de
comportament asem`n`toare.
Intr`rile de cet`\eni europeni în România ]i pe pia\a for\ei de munc` a acesteia dup` aderarea
la UE vor fi probabil de mici dimensiuni. Efectele acestora vor fi astfel pu\in relevante ]i, de regul`,
vor fi asociate unor externalit`\i pozitive. Din acest motiv, nu exist` nevoia de a recomanda
practicarea unor perioade tranzitorii de acces limitat al cet`\enilor din UE pe pia\a for\ei de munc`
din România.
Concluzii de politici
Dup` 1989, migra\ia din România a evoluat din ce în ce mai mult c`tre un fenomen
determinat de cerere. Configura\iile înregistrate au ar`tat o mai mare dependen\` la factorii de
stimulare a intr`rilor decât a ie]irilor.
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Din acest punct de vedere, este util s` separ`m politicile în domeniul migr`rii ]i liberei
circula\ii a persoanelor din/în România în dou` categorii. Prima este legat` de politicile proiectate în
vederea îndeplinirii prevederilor acquis-ului în acest domeniu. A doua se refer` la interven\iile
politice care au drept scop reglementarea mi]c`rii trans-frontaliere înainte ]i dup` aderarea la UE.
În perioada de pre-aderare, aceste dou` categorii de politici pot ]i trebuie s` fie tratate în
mod unitar. M`surile care se refer` la transpunerea acquis-ului comunitar sunt în principal supuse
negocierilor de aderare. Celelalte reprezint` m`suri asumate de Guvernul României pe baze uni sau
bilaterale (spre exemplu, acorduri pentru lucr`torii deta]a\i sau sezonieri). Aceste interven\ii
trebuie s` fie compatibile cu realitatea fenomenului de migrare rezultat ca urmare a interac\iunii
dintre factorii cererii ]i ofertei (sau ie]iri/intr`ri). Toate interven\iile în domeniul politicilor care nu
sunt compatibile cu factorii determinan\i ai acestor interac\iuni ]i care nu sunt justificate de e]ecul
„pie\ei migra\iei” vor determina, de regul`, deregl`ri ]i rezultate opuse celor inten\ionate.
Poten\ialul de migrare
Date fiind evolu\iile demografice previzionate pe termen mediu ]i lung, este pu\in probabil
ca România s` devin` o surs` a unor intr`ri masive de popula\ie în UE. Pe termen scurt, poten\ialul
de migrare reprezint` un subiect delicat în privin\a acord`rii cet`\enilor României dreptului de
liber` circula\ie dup` aderarea la UE.
Cea mai bun` solu\ie pentru a evita ie]irile semnificative ale for\ei de munc` în perioada de
pre-aderare este practicarea unei politici ferme de dezvoltare, care s` con\in` ]i asumarea unui
angajament credibil în direc\ia integr`rii în UE ]i a practic`rii liberei circula\ii a persoanelor într-un
viitor apropiat. În cazul unor politici inconsistente sau al amân`rii dobândirii calit`\ii de membru al
UE, temerile privind impunerea de restric\ii în domeniul imigr`rii vor determina cre]terea
fluxurilor, prin adoptarea unor decizii de migra\ie premature. Cu toate acestea, datorit` faptului c`
valorile agregate vor fi relativ reduse, efectele migr`rii pentru România ]i UE vor fi determinate în
principal de structura calific`rilor ]i concentrarea regional` a celor care formeaz` fluxurile de
ie]ire.
Influen\a asupra pie\ei for\ei de munc` ]i exodului creierelor
Prima recomandare a p`r\ii analitice a studiului este c` România nu trebuie s` promoveze o
politic` de emigrare a for\ei de munc` orientat` spre exportul c`tre \`rile UE. Emigrarea celor cu
calificare redus`, a lucr`torilor ]omeri, poate detensiona pe termen scurt situa\ia de pe pia\a for\ei de
munc`, îns`, datorit` fluctua\iilor ciclice ale activit`\ii economice, aceast` situa\ie se poate dovedi
nefavorabil` dac` va determina apari\ia unui deficit de for\` de munc`. Efectele negative ale
fluxurilor de ie]ire sunt cu atât mai mari cu cât emigran\ii tind s` fie concentra\i în anumite sectoare,
dar ]i în raport de caracteristicile de vârst`, educa\ie ]i situa\ia câ]tigurilor. Imaginea de ansamblu
reflect` faptul c` migra\ia este dominat` de persoane bine preg`tite, tineri din zone cu venituri
ridicate, cu leg`turi de natur` etnic` sau familial` în str`in`tate care dispun de posibilitatea de a se
muta definitiv.
Migra\ia circulatorie din mediul rural nu este dependent` de caracteristicile capitalului
uman ]i de calificare. În schimb, emigra\ia din zonele urbane tinde s` fie determinat` pe termen
mediu ]i lung de caracteristicile capitalului uman ]i social: migran\ii din zonele urbane sunt mult
mai atra]i de acele \`ri care practic` o politic` de reglementare a accesului la intrare - spre exemplu,
SUA, Canada ]i Australia, dar ]i Germania (cartea verde pentru cei care lucreaz` în domeniul IT) ]i
Fran\a (legea imigra\iei adoptat` în 1998 a avut drept scop simplificarea condi\iilor de intrare pentru
anumite categorii profesionale înalt calificate).
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Influen\a asupra regiunilor care export` migran\i
Situa\ia poate fi agravat` de faptul c` emigran\ii tind s` fie concentra\i ]i în profil geografic:
selec\ia pozitiv` induce o configura\ie de emigrare cu rate ridicate în regiunile cu venituri ridicate.
În plus, reducerea fluxurilor interne de migra\ie ]i a naveti]tilor (este vorba despre deficitul de for\`
de munc` în regiunile cu o dezvoltare rapid`, datorit` emigr`rii) nu va face decât s` determine într-o
anumit` m`sur` fluxuri interne dinspre regiunile mai pu\in dezvoltate cu rate ridicate ale ]omajului.
Perioadele de tranzi\ie ]i acordurile cu privire la cote
Propunerea Comisiei Europene de a amâna fenomenul de migra\ie prin instituirea unei
perioade tranzitorii îndelungate, nu va face decât s` amâne poten\ialul de migrare din România ]i s`
men\in` incertitudinea în privin\a consecin\elor liberei circula\ii. Acest tip de politic` poate avea ]i
un efect negativ asupra compozi\iei fluxurilor migratoare din Est, din punctul de vedere al
calific`rilor ]i aptitudinilor. În opozi\ie cu aceast` propunere, acordurile pentru stabilirea de cote
pot determina reducerea incertitudinii în privin\a fluxurilor migratoare, atenuarea presiunilor
exercitate de migra\ie ]i stabilirea unei compozi\ii neutre sau chiar favorabile a calific`rilor ]i
aptitudinilor emigran\ilor.
Situa\ia acordurilor bilaterale
Practicarea în continuare a acordurilor bilaterale reprezint` un instrument de politic` util
înaintea etapei de liberalizare a circula\iei for\ei de munc`, în mod deosebit în rela\ia cu \`rile care
sunt identificate ca principale destina\ii ale migra\iei: în primul rând ca încercare de a canaliza
fluxurile existente ]i în al doilea rând ca sprijin în vederea legaliz`rii unei p`r\i a lucr`torilor
ilegali/informali români din \`rile UE.
Încerc`rile de a regulariza migra\ia circulatorie a lucr`torilor informali vor ilustra
magnitudinea real` a acestor fluxuri. Introducerea de cote ]i m`sura în care acestea vor fi respectate
în \`rile alese ca destina\ie va permite ob\inerea unor informa\ii de o mai bun` calitate cu privire la
înclina\ia de a emigra în condi\iile liberaliz`rii complete a circula\iei.
Recunoa]terea calific`rilor profesionale: concluzii ]i recomand`ri
! o mai mare aten\ie asupra implic`rii asocia\iilor profesionale în procesul de recunoa]tere
profesional`.
! crearea unei re\ele de birouri de informare în vederea disemin`rii informa\iilor cu privire
la avantajele ]i dezavantajele recunoa]terii reciproce a practicienilor na\ionali.
! crearea unei structuri competente sub auspiciile Ministerului Muncii ]i Solidarit`\ii
Sociale (MMSS) ]i ale Centrului Na\ional de Recunoa]tere ]i Echivalare a Diplomelor
(CNRED), care î]i vor asuma responsabilitatea recunoa]terii profesionale (în mod separat de
recunoa]terea academic`).
Din perspectiva fluxurilor de ie]iri ale cet`\enilor români c`tre UE:
! negocierea recunoa]terii calific`rilor profesionale dobândite înainte de 1989;
! stabilirea/proiectarea strategiilor, programelor ]i politicilor na\ionale pentru preg`tirea
profesional` permanent` a speciali]tilor forma\i înainte de 1989, prin eliberarea de certificate
]i diplome care s` ateste competen\ele acestora.
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Din perspectiva intr`rilor de cet`\eni ai UE:
! reducerea taxelor de ]colarizare pentru studen\ii str`ini la nivelul celor percepute
studen\ilor români.
! ameliorarea transparen\ei procedurilor ]i informa\iilor, prin constituirea de protocoale de
cooperare cu centrele de informare deja existente (conectate la re\elele europene) ]i
eliminarea discrimin`rii în cadrul procedurilor de recunoa]tere a diplomelor ob\inute de
cet`\enii români ]i de reziden\ii altor \`ri.
Politica în domeniul migra\iei
Pentru a rezolva, pe de-o parte, problema liberei circula\ii a cet`\enilor UE, iar pe de alt`
parte, pe cea a imigr`rii cet`\enilor din ter\e \`ri, va fi necesar` o intens` coordonare la nivel interministerial. Corelarea într-o mai mare m`sur` a diferitelor capitole de negociere care trateaz`
probleme specifice migra\iei ar putea îmbun`t`\i coordonarea inter-ministerial` ]i ar reduce
costurile de tranzac\ie de ordin politic legate de adoptarea acquis-ului relevant.
Pentru o evaluare corect` a m`surilor de politic` în domeniul migra\iei, este necesar`
îmbun`t`\irea datelor referitoare la acest proces. Aceasta se refer` în mod deosebit la datele care îi
privesc pe cei deta]a\i (la MMSS) ]i cei care se deplaseaz` în str`in`tate pentru educa\ie ]i preg`tire
profesional` (la Ministerul Educa\iei ]i Cercet`rii).
Documentul de pozi\ie al României citeaz` un num`r important de studii de impact cu
privire la efectul liberei circula\ii ]i transpunerii acquis-ului din acest domeniu asupra sistemului
pie\ei for\ei de munc` ]i a asigur`rilor sociale. Aceste studii insist` asupra fundament`rii
elementelor strategiilor de aderare ]i ale politicilor complementare pornind de la realit`\ile
fenomenului migra\iei din România.
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Studiul 2:
POLITICA AGRICOL~ COMUN~ - CONSECIN|E ASUPRA ROMÂNIEI
Cu 14,8 milioane hectare de teren agricol, România este al doilea mare produc`tor agricol
din Europa Central` ]i de Est, dup` Polonia ]i la nivel mediu comparativ cu Uniunea European`
(UE). Studiul analizeaz` situa\ia actual` a agriculturii ]i implica\iile ader`rii la UE. Analiza este
structurat` în trei sec\iuni:
Sec\iunea I: O privire de ansamblu a situa\iei curente din sectorul agroalimentar românesc
Sec\iunea II : Dinamica Politicii Agricole Comune
Sec\iunea III: Etape necesare adopt`rii cu succes a acquis-ului comunitar
Sec\iunea I.
Ponderea agriculturii ]i silviculturii în PIB este considerabil`. O analiz` integrat` a ponderii
agriculturii în PIB ]i a popula\iei ocupate în agricultur`, semnaleaz` dezechilibre majore în
agricultura românesc` precum ]i o eficien\` global` sc`zut` (în 2000, 41% din popula\ia ocupat`
producea 11,4% din PIB ]i 12,8% din VAB).
Surplusul semnificativ de for\` de munc` împreun` cu lipsa cronic` a capitalului
reprezint` una din principalele caracteristici ale agriculturii române]ti din perioada de
tranzi\ie. Acesta a determinat adâncirea ]i l`rgirea ineficien\ei în alocarea resurselor cu consecin\e
asupra cre]terii ]i competitivit`\ii fermierilor români deci implicit asupra competitivit`\ii.
Pia\a for\ei de munc` în rural poate fi caracterizat` prin:
- un declin accentuat al veniturilor reale ale popula\iei;
- un declin al gradului de angajare comparativ cu economia urban`.
- o cre]tere a popula\iei ocupate în agricultur`;
- o îmb`trânire a popula\iei ocupate în agricultur` ;
- o excesiv` dependen\` de activit`\ile agricole a popula\iei din mediul rural;
- un nivel educa\ional sc`zut ;
Principalele probleme ale spa\iului rural în România cu implica\ii directe asupra structurii
for\ei de munc` sunt legate de “mo]tenirea problematic`” ]i de “dependen\`” structural` indus` de
alocarea ineficient` a resurselor precum ]i de baza economic` precar` la nivel microeconomic;
toate acestea determin` un profil puternic al s`r`ciei precum ]i evolu\ia lent` ]i contradictorie a
for\ei de munc` rurale. Agricultura de subzisten\` joac` un rol major pentru popula\ia rural` precum
]i pentru rudele din mediul urban.
Structura propriet`\ii ]i a exploata\iei în agricultur` reflect` efectele procesului de decolectivizare ]i de privatizare. Sectorul privat este majoritar (85% din totalul terenurilor agricole)
incluzând : 10,9 mii societ`\i agricole, cu o medie de 227,1 ha (19% din suprafa\`) ]i 4170,3 mii
gospod`rii individuale, cu o suprafa\` medie de 2,47 ha fiecare, ceea ce înseamn` c` 81% din
suprafa\a total` este fragmentat` în parcele mici. Companiile comerciale din agricultur` ofer`
oportunit`\i pentru o dinamizare a pie\ii funciare. Sectorul de stat înc` mai reprezint` 15% din
1
suprafa\a total` dar trendul va fi decresc`tor (pân` la 5-6%) dup` aplicarea Legii nr. 1/2000.
Pentru sectorul agricol românesc sunt specifice patru tipuri de exploata\ii: societ`\i
agricole (10% din totalul suprafe\ei agricole), asocia\ii familiale (6% din totalul suprafe\ei
agricole), exploata\ii individuale (68% din totalul suprafe\ei agricole) ]i societ`\i comerciale (doar
1%). Dimensiunea medie a unei exploata\ii agricole cu func\ie de pia\` în România este de 21 ha.

1

Legea nr. 1/2000 stipuleaz` reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole ]i p`durilor cerute conform
Legii nr. 18/1991 ]i Legii nr. 169/ 1997, amendat` ]i extins` prin Ordonan\ade Urgen\` nr. 102/2001
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Agricultura individual` este cea mai preferat` modalitate de a de\ine terenuri ]i de a munci în
agricultur`.
Sectorul vegetal a devansat sectorul zootehnic ca pondere în valoarea produc\iei
agricole, crescând de la 54.4% in 1989 la 61.1% în 2000. În consecin\` ponderea sectorului
zootehnic în VAB a sc`zut cu 7% în aceia]i perioad`.
Comer\ul agricol românesc în perioada 1990-2001 indic` o schimbare considerabil` a
pozi\iei României pe pie\ele agricole interna\ionale, de la cea de exportator net înainte de 1990 la
cea de importator net (cu un deficit de peste USD 4,6 mld în ultimii 12 ani). Dup` 1989 cel mai
important partener comercial al României a fost Uniunea European`, cu o pondere de 54% în 2001.
Principalele produse exportate în UE sunt materiile prime (animalele vii ]i produsele vegetale) care
au reprezentat sistematic în ultimii ani 2/3 din totalul valorii exporturilor. Importurile de produse
agroalimentare din UE au avut un u]or trend descresc`tor dup` 1997, anul intr`rii României în
CEFTA2. Din 1994 România a [nceput s` importe produse agroalimentare cu un grad înalt de
prelucare (produse alimentare, b`uturi ]i tutun).
Perspectivele evolu\iei comer\ului cu produse agroalimentare pe termen mediu (2008)
pentru unele sectoare agricole importante, eviden\iaz` faptul c` Rom@nia va r`mâne importator net
la unele produse importante (produse lactate, carne de vit` ]i vi\el, carne de pas`re ]i zah`r , dac` se
va p`stra acela]i trend de dezvoltare (80-85% din pia\a intern` ar putea fi acoperit` din importuri).
Sec\iunea II
Agenda 2000 a reconsiderat substan\ial instrumentele actuale de dezvoltare rural` în scopul
consolid`rii sectorului agricol ]i forestier pentru îmbun`t`\irea competitivit`\ii zonelor rurale ]i
protej`rii mediului ]i mo]tenirii rurale. Împreun` cu primul “pilon tradi\ional” - sus\inerea
pie\elor - politica de dezvoltare rural` a devenit o parte integrant` a modelului agricol european.
Evolu\ia PAC în urm`torii ani se va caracteriza printr-o aten\ie sporit` în ceea ce prive]te societatea
- securitatea alimentar`, mediu înconjur`tor, organizarea teritorial` - ]i angajamentele
interna\ionale viitoare, ambele în contextul extinderii UE, ]i negocierilor OMC.
Concluziile Consiliului European de la Göteborg au stipulat c` “traseul de urmat” clar
stabilit pentru fiecare \ar` în parte, reprezint` cadrul care va permite negocieri fructuoase în vederea
extinderii UE. Parte din problemele cele mai dificile r`mân spre a fi negociate; acestea includ
capitolele agricultura ]i pia\a funciar`, pia\a for\ei de munc` ]i politicile de dezvoltare regional`.
Este semnificativ faptul c` nici o \ar` candidat` nu a închis înc` dosarul agricol, iar România l-a
deschis cu mare întârziere comparativ cu alte state (la sfâr]itul lunii septembrie 2002).
Cele mai dificile probleme de negociat sunt :
- problemele veterinare ]i fitosanitare ]i perioadele de tranzi\ie;
- aspectele tehnice ale Organiz`rii Comune de pia\` (perioadele de referin\` pentru
produc\ii, eligibilitatea pentru pl`\i directe, stabilirea cotelor de produc\ie)
- Politica Agricol` Comun` va fi cu siguran\` revizuit` reformat`, în acela]i timp cu
derularea negocierilor de extindere. Acesta va avea un puternic impact asupra disciplinei
financiare comunitare, astfel c` se vor stabili noi plafoane financiare pentru perioada 20072013 iar modul de acordare a subven\iilor în agricultur`, va fi rediscutat (2004 -2005) ]i
probabil modificat dup` primul val de extindere.
Sec\iunea III
Armonizarea politicilor na\ionale cu Politica Agricol` Comun`, ea îns`]i o “\int` mobil`”
reprezint` un subiect de dezbateri intense în mediile ]tiin\ifice ]i academice precum ]i un obiectiv
2

Acordul de Liber Schimb Central European
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important al administra\iei. Exist` o serie de “sarcini” dificile necesare adopt`rii acquisului. În
ordinea priorit`\ilor acestea ar putea fi urm`toarele:
! Definirea unei politici agricole na\ionale cu obiective clare pe termen mediu ]i lung
care s` eviden\ieze rolul principalilor actori implica\i:
Obiective - printre obiectivele politicii agricole unul ar putea fi stimularea (selectiv`) prin
diverse mecanisme a produselor agro-alimentare poten\ial competitive.
Rolul principalilor actori - principalii actorii implica\i direct în definirea politicii agricole
sunt deciden\ii politici ]i administra\ia. Înt`rirea capacit`\ii institu\ionale ]i administrative s-ar
putea realiza printr-o mai mare deschidere ]i transparen\`, implicând activ în definirea politicilor o
palet` divers` de exper\i (func\ionari publici, cercet`tori, produc`tori, procesatori, politicieni etc).
Produc`torii ]i procesatorii - Încurajarea ]i stimularea form`rii organiza\iilor profesionale
(exist` organiza\ii profesionale ale produc`torilor, dar înc` acestea nu sunt destul de puternice în
cadrul dialogului social cu administra\ia public`).
! Revizuirea ]i amendarea legisla\iei existente referitoare la “fermele comerciale” (în
sensul comensur`rii dimensiunii economice) ]i definirea conceptului de ferm` familial`,
eventual prin includerea ei într- un cadru legislativ. O astfel de definire devine indispensabil`
pentru identificarea actorilor eligibili ce pot beneficia de subven\ii dup` aderare. Probabil c` în
momentul ader`rii vor exista trei tipuri de exploata\ii: ferme comerciale/competitive (cu o
dimensiune economic` care le ofer` direct statutul de exploata\ie eligibil` înc` din prima zi dup`
aderare), ferme familiale (care pot deveni în timp eligibile dac` sunt asistate ]i stimulate (eventual
prin instrumentele de preaderare ]i anume unele m`suri din programul SAPARD), ]i fermele de
subzisten\` care vor fi încurajate (prin diverse programe de preaderare ]i politici de stimulare a unor
surse alternative de venituri) s` devin` pluriactive.
! Implementarea instrumentelor de politic` agricol`. Cele mai importante ac\iuni care
trebuie s` reprezinte în acela]i timp ]i priorit`\i sunt : rezolvarea problemelor legate de cadstru,
identificarea animalelor (pa]apoarte ]i crotalii), crearea Sistemului Integrat de Administrare ]i
Control, al Agen\iei de Pl`\i, ]i nu în ultimul rând îmbun`t`\irea nivelului educa\ional al
fermierilor.
Principalele coordonate ale pricipiilor politicilor agricole ]i de dezvoltare rural` pe care ar
trebui luate în considerare sunt urm`toarele:
! implementarea cu prioritate a politicilor structurale (o reform` consistent` a
întreprinderilor, apari\ia ]i dezvoltarea pie\elor competitive), ]i renun\area treptat` la politicile
de interven\ie (eventual într-o prim` etap` aplicarea selectiv` a unor astfel de politici produselor
competitive)
! glisarea accentului de la o politic` exclusiv agricol` c`tre o politic` de dezvoltare
rural`, în scopul cre]terii num`rului de angaja\i neagricoli pe seama for\ei de munc` agricole.
Rom@nia va adera la UE în al doilea val (se presupune în 2007), dup` expirarea Agendei
2000 ]i dup` reformarea PAC (deci nu va fi implicat` activ în negocierile de reformare a PAC) ]i nu
va participa la viitoarea rund` de negocieri OMC în calitate de Stat membru UE. Pe lâng` aceste
dezavantaje ale valului doi pot exista îns` ]i unele avantaje: România poate folosi în mod util
experien\a altor state din primul val (\`rile care vor adera în 2004) referitoare la armonizarea
legislativ` ]i construc\ia institu\ional` necesar` adopt`rii acquisului (de exemplu Polonia care are
multe similarit`\i cu agricultura româneasc`).Deasememea România ar putea beneficia de fonduri
mai mari de pre-aderare (de exemplu SAPARD ]i PHARE), neutilizate de alte state.
România trebuie s` înceap` s` utilizeze eficient timpul r`mas pân` la aderare prin adoptarea
unei politici agricole coerente care s` m`resc` capacitatea institu\ional` f`r` de care nu se poate
aplica Polica Agricol` Comun`. În acest sens men\ion`m implementarea Sistemului Integrat de
Administrare ]i Control ]i înfiin\area Agen\iei de Pl`\i, care trebuie s` fie func\ional` din momentul
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ader`rii. Îndeplinirea acestor obiective extrem de costisitoare necesit` ]i o perioad` considerabil`
de timp pentru implementare.
Documentul de pozi\ie prezentat de România este rezonabil ca document ini\ial dar probabil
c` va trebui ajustat \inând cont de urm`toarele :
! revizuirea perioadelor de referin\` utilizate ca baz` pentru pl`\ile directe ]i stabilirea
cotelor (perioadele de referin\` pentru zah`r ]i lapte nu sunt sustenabile ]i credibile în actualele
condi\ii)
! reconsiderarea cerin\elor privind derog`rile ]i perioadele de tranzi\ie (mai ales privind
procesarea c`rnii ]i a laptelui, deoarece dup` aderare probabil c` nu se vor face concesii în acest
domeniu)
Exist` o serie de probleme/întreb`ri deja conturate, de care trebuie s` se \in` seama în
conturarea unei strategii pentru sectorul agroalimentar ]i a spa\iului rural românesc, necesare
pentru preg`tirea acestui sector în vederea ader`rii. Una dintre probleme se refer` la posibilitatea
apari\iei unor discrepan\e majore în mediul rural (între fermieri ]i popula\ia rural` care nu lucreaz`
în sectorul agroalimentar) în ipoteza c` PAC nu se va schimba semnificativ dup` expirarea Agendei
2000. În acest sens trebuie acordat` o importan\` mai mare aloc`rii eficiente a fondurilor structurale
comparativ cu focusarea aten\iei spre pl`\ile directe destul de incerte pentru noile \`ri candidate?
Monitorizarea politicilor agricole ]i crearea Agen\iei de Pl`\i necesit` eforturi financiare
considerabile ]i în acela]i timp o perioad` lung` de implementare. Unde va fi plasat` aceast`
agen\ie ]i cum va fi implementat`? Nivelul educa\ional al fermierilor este corespunz`tor cu
cerin\ele organiz`rii comune de pia\`? Cât de mult con]tientizeaz` fermierii români efectele
ader`rii ]i care este percep\ia lor?
Pentru g`sirea unor r`spunsuri adecvate ar fi util` ini\ierea unor studii specifice referitoare
la competitivitatea poten\ial` a produselor agroalimentare, sus\inute prin studii de caz pentru
produsele principale (culturi arabile, carne de vit`, porc, pas`re, zah`r ]i lapte) ]i a unui studiu
(bazat pe anchet`) prin care se vor putea identifica oportunit`\ile unor poten\iale alternative de
ocupare non agricole, pentru popula\ia din zonele rurale.
Este extrem de dificil s` se contureze o strategie pe termen lung pentru sectorul
agroalimentar dup` o “\int` mobil`”: Politica Agricol` Comun`, ea îns`]i pe calea c`ut`rilor. De
aceea poate ar fi de dorit ca pentru început s` se aib` în vedere sectoarele agroalimentare
competitive care se pot adapta mai u]or la cerin\ele pie\ei comune. Pentru succesul negocierilor
România trebuie s`-]i preg`tesc` administra\ia (continuitatea în acest sens este extrem de
important`), fermierii, procesatorii ]i nu în ultimul rând consumatorii.
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Studiul 3:
LIBERALIZAREA PIE|ELOR DE UTILIT~|I PUBLICE DIN
PERSPECTIVA ADER~RII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEAN~
Principalul obiectiv al acestui studiu a fost acela de a evalua impactul liberaliz`rii pie\elor
de utilit`\i publice în România. În acest scop, studiul s-a concentrat asupra a trei industrii de re\ea, ]i
anume energia electric`, gazele naturale ]i telecomunica\iile.
Acquis-ul comunitar în domeniul electricit`\ii cuprinde totalitatea actelor legislative, a
regulamentelor ]i politicilor din UE. Cadrul legal este alc`tuit, în principal, din directivele
Consiliului European. Astfel, Directiva 96/92/EC stabile]te regulile comune ]i cerin\ele minimale
ce trebuie îndeplinite în scopul liberaliz`rii pie\ei de electricitate. În ciuda a]tept`rilor, Directiva
electricit`\ii - a]a cum este aceasta cunoscut` - a fost implementat` mai rapid decât era necesar de
c`tre majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, unele deosebiri continu` s` existe în ceea ce
prive]te gradul ei de implementare în diferite state membre, ceea ce a determinat ]i apari\ia unor
propuneri de accelerare a liberaliz`rii pie\ei electricit`\ii în Europa.
Prevederile Directivei 96/92/EC au fost deja transpuse în legisla\ia româneasc`. Acest fapt
demonstreaz` dorin\a autorit`\ilor române de a încuraja liberalizarea ]i concuren\a pe pia\a energiei
electrice. Principiul de baz` în aceast` privin\` este acela de a încuraja, ori de câte ori este posibil,
apari\ia concuren\ei în p`r\ile poten\ial concuren\iale ale acestei industrii (adic` generarea,
furnizarea etc.). Acest principiu se bazeaz` pe recunoa]terea beneficiilor pe care liberalizarea ]i
concuren\a le pot aduce în leg`tur` cu promovarea inova\iei, reducerea costurilor, dar ]i cre]terea
calit`\ii activit`\ii de reglementare.
Obiectivul principal al directivei gazului (Directiva 98/30/EC) îl constituie crearea unei
pie\e unice integrate a gazului în UE. Astfel, ea permite apari\ia concuren\ei în segmentele care nu
mai prezint` caracterisitici de monopol natural, impune eliminarea drepturilor exclusive de importexport de gaz ale companiilor care deja exist` pe pia\`, cere deschiderea gradual` la concuren\` a
segmentelor de produc\ie ]i a pie\ei de gros ]i, în fine, permite reglementarea eficient` a acelor
activit`\i cu caracteristici de monopol natural.
România a acceptat în întregime acquis-ul în domeniul gazelor naturale ]i a deschis, pân` în
acest moment, pia\a la un procent de 25%. Gradul efectiv de deschidere este totu]i de numai 20%,
datorit` faptului c` num`rul consumatorilor eligibili s-a dovedit a fi mai mic decât se anticipase.
În anul 2000, România a ini\iat un proces de restructurare în industria gazului natural, cu
scopul de a înlocui tradi\ionala integrare vertical` din acest sector cu o structur` divizat` pe
vertical`. Produc\ia, transportul ]i distribu\ia de gaze nu mai sunt concentrate în acela]i monopol
integrat (Romgaz), monopol care a fost considerat ca un factor ce limita concuren\a ]i accesul altor
firme pe pia\`. De]i separarea pe vertical` nu determin`, în mod automat, apari\ia concuren\ei,
totu]i, ea are meritul c` realizeaz` o mai mare transparen\` administrativ`.
Concuren\a pe pia\a gazului natural din România se afl` într-un stadiu înc` incipient,
limitându-se practic, doar la segmentul de pia\` de\inut de consumatorii eligibili. Posibilit`\ile de
apari\ie ]i dezvoltare a concuren\ei sunt asociate în principal, pie\ei cu ridicata (produc\ia ]i
furnizarea gazului). Un cadru concuren\ial real ]i efectiv în acest segment are ]anse s` se dezvolte
doar c`tre anii 2007-2008, iar pe pia\a cu am`nuntul, nu mai devreme de anul 2010.
Progresele rapide înregistrate în tehnologiile din comunica\ii au anulat barierele tehnice ]i
tehnologice la intrarea pe pia\a serviciilor telefonice de baz` ]i au amplificat substan\ial mijloacele
]i eficien\a livr`rii acestora. Pia\a european` a telecomunica\iilor a fost complet liberalizat` la 1
ianuarie 1998 (cu excep\ia unor amân`ri în câteva \`ri). Ulterior, în 2002, a fost adoptat un nou cadru
de reglementare, pentru a c`rui implementare în legisla\ia na\ional` statele membre dispun de un
interval de 15 luni.
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Comisia consider` c` progresele înregistrate în acest domeniu de România sunt limitate.
Principalul eveniment din ultimii doi ani s-a petrecut în ianuarie 2001 ]i a constat în desfiin\area
Agen\iei Na\ionale pentru Comunica\ii ]i Informatic` ]i înlocuirea acesteia cu Ministerul
Comunica\iilor ]i Tehnologiei Informa\iei (MCTI). Acesta a preluat toate atribu\iile fostei agen\ii,
inclusiv cele de formulare de politici ]i strategii, precum ]i func\iile de reglementare.
MCTI realizeaz` progrese în implementarea acquis-ului comunitar, îns`, în preajma
liberaliz`rii pie\ei serviciilor de baz`, numeroase aspecte legate de modul de reglementare r`mân
înc` de elucidat. În general, aceste aspecte sunt aspecte de prima genera\ie, ca de exemplu:
înfiin\area autorit`\ii de reglementare, amendarea Legii Telecomunica\iilor, asigurarea
transparen\ei procedurilor de eliberare a noilor licen\e pentru efectuarea de servicii de baz`,
continuarea privatiz`rii Romtelecom, politica de pre\uri ]i tarife, problemele legate de serviciul
universal ]i de protec\ia utilizatorilor.
Studiul încearc` s` identifice - în termeni de costuri ]i beneficii - ]i implica\iile pe care le va
avea adoptarea de c`tre România a sec\iunilor relevante ale acquis-ului comunitar ]i, de
asememena, s` formuleze recomand`ri privind op\iunile de politic` economic` ce stau în fa\a
factorilor de decizie.
Astfel, pentru sectorul de electricitate, aceste recomand`ri includ:
! rafinarea strategiei guvernamentale de dezvoltare a industriei de energie electric`, prin
includerea unui calendar explicit al procesului de liberalizare.
! prevenirea interferen\elor politice în activitatea autorit`\ii de reglementare.
Principiul de a permite apari\ia concuren\ei poate fi aplicat în cazul sectorului de generare.
Din aceast` perspectiv`, separarea vertical` a gener`rii, transmisiei ]i distribu\iei a constituit un
semnificativ pas înainte. Totu]i, în prezent, acest progres trebuie consolidat prin renun\area la orice
fel de coordonare a comportamentului concuren\ial al produc`torilor de energie. În acela]i timp, se
observ` c` simpla separare vertical` nu a creat ]i structurile concuren\iale necesare ]i aceasta se
datoreaz`, în primul rând, cotei substan\iale de pia\` pe care o de\ine Termoelectrica. De aceea,
studiul recomand`:
! continuarea diviz`rii în sectorul de electricitate. Una dintre solu\ii ar putea consta în
divizarea atât a Termoelectrica, cât ]i a Hidroelectrica. Studiul subliniaz` c` separarea
vertical` deja realizat` va r`mâne ineficient` (iar costurile implicate vor dep`]i beneficiile),
atâta vreme cât nu se reu]e]te introducerea concuren\ei în acele segmente ale industriei care
se preteaz` la acest lucru.
! începerea privatiz`rii termocentralelor ]i a unor mici hidrocentrale. Divizarea propus`
trebuie realizat` în a]a fel încât s` fie un factor stimulator al privatiz`rii. Studiul recomand` o
abordare flexibil` a procesului de privatizare. Astfel, trebuie acceptate eventualele oferte ale
unor investitori care ar vrea s` cumpere pachete combinate termocentrale - mine (cu oferirea
unor termeni genero]i de concesionare a exploat`rii) sau termocentrale - hidrocentrale.
! acceptarea unui sistem de pre\uri stimulativ, care s` permit` dezvoltarea concuren\ei pe
pia\a negocierilor bilaterale dintre generatorii de electricitate ]i consumatorii eligibili. Este
necesar`, de asemenea, ]i dezvoltarea pie\ei spot.
! principala surs` de distorsiuni pentru pia\a româneasc` a gazului a constituit-o politica
pre\urilor artificial sc`zute c`tre popula\ie (în raport cu cele c`tre industrie). România a ini\iat
o reform` a pre\urilor în anul 2001, prin egalizarea nivelurilor de pre\ practicate pentru
consumatorii casnici ]i cei industriali, la valoarea de 82,5 $/1000 m.c.; aceasta a implicat o
cre]tere important` a pre\ului c`tre popula\ie, concomitent cu reducerea pre\ului c`tre
industrie. Reforma pre\urilor trebuie s` continue, în scopul alinierii treptate a pre\ului intern
al gazului la nivelul celor interna\ionale. Subven\iile încruci]ate trebuie treptat eliminate prin
aplicarea unor tarife diferen\iate, func\ie de categoria de consumatori ]i de solu\ia tehnic` de
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conectare (la SNT sau la re\eaua de distribu\ie).
! operatorul de Pia\` trebuie desprins din structura „Transgaz”, iar Transgaz trebuie
deposedat de func\ia sa comercial`, p`strându-]i-o doar pe aceea de baz`, de operator tehnic
al Sistemului Na\ional de Transport (SNT).
! privatizarea companiilor de distribu\ie, trebuie s` aib` loc, a]a cum se inten\ioneaz`, în
cursul anului 2003.
Opinia general` (]i practica existent`) este aceea c` în procesul de privatizare din industria
gazului trebuie acordat` prioritate privatiz`rii companiilor de distribu\ie, de]i aceasta s-ar putea
dovedi o sarcin` dificil` în plan politic. Astfel, guvernul trebuie s` majoreze pre\urile la niveluri
care s` asigure recuperarea costurilor, s` elimine subven\iile încruci]ate ]i s`-i oblige pe
consumatori s`-]i achite facturile de gaz. Argumentul pentru privatizarea cu prioritate ]i mai rapid`
a companiilor de distribu\ie îl constituie faptul c` acestea sunt relativ mai u]or de reglementat ]i
evaluat decât alte p`r\i ale industriei. Principalele avantaje ce ar decurge din privatizarea acestor
companii sunt, pe de o parte, faptul c` vor putea fi puse în func\iune mecanisme care s` asigure plata
la timp a facturilor, iar pe de alt` parte, faptul c` vor putea fi asigurate fluxurile de lichidit`\i
necesare pentru finan\area moderniz`rii ]i reabilit`rii sistemului de distribu\ie.
Practica interna\ional` a ar`tat c` separarea orizontal` a companiilor de distribu\ie, înainte
de privatizare, este un proces de dorit. De]i acesta nu se concretizeaz` în concuren\a direct` dintre
firme, totu]i are darul de a permite autorit`\ilor o mai bun` reglementare a sectorului. Astfel,
autoritatea de reglementare poate s` compare costurile ]i beneficiile diferitelor firme de distribu\ie,
cu scopul de a-i identifica pe cei mai buni performeri sau, dimpotriv`, pe cei cu costurile cele mai
mari.
Privatizarea sectorului de produc\ie nu înseamn` neap`rat c` toate activele Romgaz trebuie
vândute. Exist` ]i forme par\iale de privatizare, cum ar fi concesiunea sau crearea unor societ`\i în
comun cu firme str`ine. Un acord de concesiune, prin aceea c` transfer` anumite drepturi, are
meritul de a diminua rolul statului în acest sector.
Avantajele privatiz`rii produc\iei de gaz sunt legate în principal de îmbun`t`\irea eficien\ei,
deoarece în aceast` opera\iune sunt implicate, de regul`, companii mari, multina\ionale în domeniul
petrolului ]i gazelor, ca investitori strategici. Totu]i, privatizarea devine fezabil` atunci când
pre\urile la gura de extrac\ie sunt liberalizate, astfel încât produc`torii s` poat` concura cu gazul din
import ]i cu al\i produc`tori.
Reforma în sectorul de telecomunica\ii va avea drept rezultat atât beneficii, cât ]i costuri.
Printre beneficiile ce pot fi întrev`zute sunt: (i) sc`derea tarifelor la convorbirile interna\ionale ]i la
cele pe distan\e lungi; totu]i, aceste sc`deri pot fi anulate într-o anumit` m`sur` de cre]terea
tarifelor la convorbirile locale, ceea ce face ca beneficiile ob\inute de consumatori de pe urma
liberaliz`rii pie\ei s` nu poat` fi generalizate. Se poate doar spune c` aceia care apeleaz` mai mult la
convorbiri pe distan\e lungi sau interna\ionale (în general, sectorul de afaceri) vor avea de câ]tigat,
iar cei care folosesc mai mult convorbirile locale (sectorul casnic) vor avea de pierdut; (ii) crearea
de locuri de munc` în sectorul de telecomunica\ii, datorit` în special procesului de dezvoltare a
re\elelor, cu efecte de multiplicare în alte ramuri; (iii) perfec\ionarea infrastructurilor din sector, în
a]a fel încât acestea s` fac` fa\` cerin\elor economiei informa\ionale, ceea ce va avea un efect
benefic asupra competitivit`\ii interna\ionale a României; (iv) o gam` mai larg` de servicii ]i (v) o
calitate superioar` a acestor servicii.
Costurile ce vor trebui suportate au în vedere: (i) cre]terea tarifelor la convorbirile locale;
(ii) diminu`ri de personal la Romtelecom, generate de o reducere a cotei sale de pia\`; (iii) cre]terea
tarifelor de acces, relativ la tariful convorbirilor, problem` ce poate fi îns` rezolvat` prin prevederile
referitoare la serviciul universal; (iv) în lipsa unei activit`\i de reglementare profesioniste,
consumatorii pot avea ]i altfel de suferit: prin facturi care s` con\in` pl`\i pentru servicii pe care ei
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nu le-au comandat, facturi insuficient de detaliate, cre]teri de abonamente etc. Studiul propune
urm`toarele recomand`ri de politic` economic` în acest sector:
! în scopul asigur`rii transparen\ei procesului de liberalizare, s` se decid`, cât mai curând
posibil, care tarife vor mai r`mâne în continuare controlate de c`tre stat (dac` vor mai
r`mâne), clarificându-se astfel care va fi viitoarea politic` în acest domeniu.
! lansarea unei campanii eficiente de prezentare public` a modific`rilor ce vor interveni în
sistemul de control al tarifelor o dat` cu liberalizarea pie\ei, atât pentru popula\ie, cât ]i pentru
firmele care pot intra pe aceast` pia\`.
! ar fi bine ca noua autoritate de reglementare s` fie alc`tuit` ca o comisie ]i nu ca o structur`
ierarhic` în care pre]edintele decide. De asemenea, fo]tilor angaja\i ai operatorilor afla\i pe
pia\` nu ar trebui s` li se permit` s` fie numi\i în fruntea autorit`\ii de reglementare. În plus, ar
fi de dorit ca autoritatea de reglementare ]i ministerul de ramur` s` nu se g`seasc` în aceea]i
cl`dire.
Acceptarea unei rebalans`ri graduale a tarifelor (între convorbirile locale ]i cele
interna\ionale) înainte de liberalizare.
! statul trebuie s` renun\e cât mai curând la proprietatea pe care o de\ine în sectorul de
telecomunica\ii, în scopul de a realiza o separare real` a propriet`\ii de aspectele de
reglementare a sectorului.
Studiul încearc` ]i o cuantificare a impactului pe care reforma în sectoarele de utilit`\i
publice o poate avea asupra societ`\ii în ansamblu, precum ]i dezagregat, asupra produc`torilor ]i,
respectiv, a consumatorilor. Liberalizarea, reglementarea ]i privatizarea pot fi analizate ca
alternative de reform` distincte, secven\ialitatea lor fiind una dintre cele mai importante probleme
de rezolvat; de aceea, sunt men\ionate costurile ]i beneficiile fiec`ruia dintre aceste procese, f`r` a
sc`pa îns` din vedere posibilitatea ca eventuala lor simultaneitate s` produc` sinergii cu efecte
diferite de cele eviden\iate în cazul analiz`rii lor separate.
Referitor la costurile ]i beneficiile reformei, teoria microeconomic` elementar` arat` c`
atunci când pre\urile sunt men\inute sub nivelul costurilor (cum a fost cazul României), atunci
cre]terile de pre\ au drept efect o cre]tere a bun`st`rii generale la nivelul de ansamblu al societ`\ii ]i
nu o sc`dere a acesteia. Cu toate acestea, este evident c` ajustarea c`tre niveluri eficiente de pre\ va
avea un impact substan\ial asupra consumatorilor. Mai mult, cre]terile de pre\ se impun nu numai
într-un singur sector, ci în mai multe (electricitate, gaze, înc`lzire, ap`, telecomunica\ii etc.), ceea ce
face ca impactul lor - în cazul în care aceste ajust`ri sunt simultane - s` fie considerabil.
Rezultatele ob\inute arat` c` energia electric` este sectorul prin care se realizeaz` cea mai
substan\ial` parte din redistribuirea veniturilor prin „subven\ionarea” pre\urilor la consumator. De
aceea, cre]terile de pre\ la electricitate vor avea impactul cel mai mare. Trebuie men\ionat c`,
într-adev`r, controlul pre\urilor este util celor s`raci, dar c`, în acela]i timp, de efectele lui
beneficiaz` ]i cei boga\i. Mai mult, în cazul serviciilor telefonice de exemplu, cei boga\i consum`
mai mult nu numai în termeni absolu\i, ci ]i în termeni relativi, ca procent din totalul veniturilor lor.
Acesta este, de altfel, principalul argument împotriva amân`rii cre]terilor de pre\uri în cazul
utilit`\ilor, demonstrând c` utilizarea unor criterii legate de bun`starea social` nu este o alternativ`
viabil` dintr-o perspectiv` pe termen mediu. Politica de pre\uri trebuie s` aib` în vedere criterii
legate de eficien\`, în vreme ce politica de protec\ie social` este cea care trebuie s` aib` în vedere
criterii alocative.Este adev`rat c`, pe termen scurt, cheltuielile consumatorilor vor cre]te, datorit`
caracterului inelastic al cererii în sectoarele analizate. Pe termen lung îns`, cererea poate deveni
elastic`, ceea ce ar avea drept efect unele economii în bugetul consumatorilor. Experien\a
interna\ional` arat` cu limpezime c` beneficiile pe termen lung ale renun\`rii la controlul pre\urilor
dep`]esc cu mult costurile.
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Studiul 4:
ADAPTAREA POLITICILOR ROMÂNIEI LA CERIN|ELE UE CU
PRIVIRE LA TAXELE VAMALE }I POLITICA COMERCIAL~
Acest studiu î]i propune ca principal obiectiv s` analizeze implica\iile interne, economice ]i
sociale, ale îndeplinirii cerin\elor politicilor Uniunii Europene (UE) în domeniul comer\ului
exterior ]i al politicii comerciale pentru România.
I. Mecanismul institu\ional ]i decizional din Uniunea European`
Politica comercial` a UE presupune transferul de responsabilitate cu privire la impunerea
taxelor vamale ]i managementul politicii comerciale dinspre statele membre înspre nivelul
comunitar, ca ]i aplicarea deciziilor în materie ale Comunit`\ii. Statele membre continu` totu]i s`
joace un rol decisiv în situa\ii care privesc dificult`\i economice ]i sociale cauzate direct de natura
comer\ului. Liberalizarea comercial` pentru bunurile industriale se desf`]oar` într-un ritm
continuu, eviden\iat de cuprinderea larg`, pe produs ]i geografic`, a acordurilor preferen\iale.
Sunt doi piloni principali ai politicii UE în domeniul rela\iilor comerciale externe: politica
comercial` comun` (PCC) ]i tariful vamal comun (TVC). Politica comercial` comun` are menirea
de a contribui la „dezvoltarea armonioas` a comer\ului mondial, abolirea progresiv` a restric\iilor
din comer\ul interna\ional ]i reducerea barierelor vamale“ ]i este reprezentat` de instrumente de
politic` comercial`, respectiv m`suri de ap`rare comercial`, credite la export, comer\ cu bunuri cu
utilizare dubl` ]i acorduri de recunoa]tere reciproc`. Tariful vamal comun reprezint` „un cod de
legi” bazat pe Tratatul de la Roma, care constituie bariera vamal` extern` a UE.
II. Identificarea cerin\elor de acquis pentru România
Obiectivul ader`rii la României la UE la 1 ianuarie 2007 este ambi\ios, dat` fiind misiunea
dificil` de adoptare a acquis-ului în sfera uniunii vamale ]i a politicilor comerciale, dar în acela]i
timp, rezonabil. Reu]ita adopt`rii acquis-ului va necesita mai multe resurse decât cele disponibile
în prezent, în special în domeniul instruirii ]i al management-ului modern, precum ]i luarea urgent`
de m`suri care s` îmbun`t`\easc` normele de procedur` vamal`. În ceea ce prive]te politica
comercial` (sau de tarif vamal), probleme serioase se ridic` în contextul folosirii instrumentelor de
protec\ie comercial` (anti-dumping, anti-subven\ie ]i salvgardare).
Cu toate acestea, la momentul ader`rii la UE, România trebuie s` fi adoptat PCC ]i TVC,
aceasta având ca rezultat modificarea politicilor comerciale în dou` aspecte majore:
! România trebuie s` liberalizeze comer\ul în cadrul UE extinse ]i s` adopte TVC al UE în
1
rela\iile cu \`rile ter\e (tarife aplicate );
! angajamentele asumate de România în cadrul Organiza\iei Mondiale a Comer\ului
(OMC), vor fi înlocuite cu o nou` list`, valabil` pentru Uniunea vamal` extins` (aceast` list`
2
include tarifele consolidate ).
La ora actual`, media aritmetic` a taxelor vamale consolidate ale României este, pe
ansamblu, mult mai mare decât aceea a UE. Num`rul de vârfuri tarifare (taxe mai mari de 100%)
însumeaz` 5,7% din totalul liniilor tarifare, pe când în UE acestea reprezint` doar 0,3%. În România
vârfuri tarifare exist` mai ales pentru produsele agricole, ca ]i pentru textile ]i îmbr`c`minte.
1

"taxe vamale aplicate" - taxele vamale care sunt stabilite pentru a fi efectiv aplicate, pe categorii de produse de import, prin
legea Codului Tarifar
2
"taxele vamale consolidate" - nivelul maxim care poate fi aplicat taxelor vamale pentru \`rile care sunt membre ale OMC
(i.e. acele \`ri care au statutul CNF - clauza na\iunii celei mai favorizate)
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Prin adoptarea de c`tre România a tarifului vamal al UE, pentru \`rile ter\e pot ap`rea
urm`toarele situa\ii:
! regimul tarifar va r`mâne acela]i (CNF- clauza na\iunii celei mai favorizate sau SGP schema generalizat` de preferin\e)
! partenerii comerciali care beneficiaz` de regim comercial preferen\ial î]i vor pierde acest
statut (se va aplica regimul vamal al CNF);
! al\i parteneri se vor supune unui acord comercial preferen\ial diferit;
! partenerii comerciali vor trece de la regimul CNF la regimul comercial preferen\ial
III. Comer\ul exterior al României ]i impactul asupra pie\ei interne
Câteva dintre estim`rile autorilor privind tendin\ele poten\iale ale evolu\iei comer\ului
României ]i a politicilor comerciale sunt:
! compararea tarifului vamal al UE ]i al României sugereaz`, în ambele variante ale
estim`rilor, prin medie aritmetic` ]i medie ponderat` c`, pe ansamblu, în România va avea loc o
diminuare a protec\iei, atât pentru produsele industriale, cât ]i pentru cele agricole. Numai pentru
acele \`ri care beneficieaz` acum de SGP, taxele vamale vor cre]te pentru ansamblul produselor
agricole.
! deprotec\ia global` pentru România va fi ilustrat` ]i prin num`rul mare de pozi\ii tarifare
(aproximativ 76%) pentru care taxele vamale vor sc`dea. Acest rezultat nu este surprinz`tor,
deoarece România a anulat deja taxele vamale sau oricum o va face în rela\ia cu principalii s`i
parteneri comerciali, ]i anume UE ]i \`rile CEFTA(Acordul de Comer\ Liber cu Europa Central`).
! taxele vamale vor cre]te pentru mai pu\in de 3% de perechi produs-\ar`, iar pentru
aproximativ 22% de astfel de perechi nu va avea loc o modificare de taxe vamale. Cele mai
importante modific`ri vor viza produsele agricole, pentru modific`ri în ambele sensuri (pentru
unele produse, taxele vor mai cre]te, dar pentru majoritatea acestea vor sc`dea). Analiza static` a
impactului alinierii tarifare a României la TVC-ul UE arat` c` impactul poten\ial direct asupra
bugetului va fi negativ. Reducerea veniturilor din taxe vamale va reprezenta aproximativ 2% din
PIB (aproximativ 700-800 milioane USD), aceast` pierdere va fi diluat` îns` de-a lungul perioadei
de pre-aderare.
! modific`rile de politic` comercial` legate de aderarea la UE vor influen\a fluxurile
comerciale. Estim`rile autorilor sugereaz` c` importurile României vor cre]te cu 8,08 %. Cre]terea
va fi mai pronun\at` pentru produsele agricole (+9,3%), deoarece acest sector se va confrunta cu o
deprotec\ie mai important` prin integrarea gradual` în UE. UE va captura cea mai mare parte din
cre]terea importurilor României.
! impactul asupra comer\ului va depinde nu numai de modificarea protec\iei tarifare, dar ]i
de ajust`rile structurale care vor avea loc în economia româneasc`. Acordurile „zero- zero”3
negociate în 2000 pot stimula comer\ul dintre România ]i TCEE (\`rile central ]i est-europene) ]i
UE; astfel, efectele estimate prin model ar putea fi distribuite de-a lungul perioadei de pre-aderare.
! pe latura exporturilor, produsele române]ti vor trebui s` îndeplineasc` toate standardele în
vigoare în UE, cum ar fi norme tehnice, sanitare ]i fitosanitare, etichetare ]i împachetare etc.
Din punct de vedere macroeconomic, câteva poten\iale efecte ar putea fi:
1. posibile efecte pozitive asupra consumatorilor prin reducerea pre\urilor de import ]i a
celor interne (pentru a deveni mai competitivi, produc`torii interni ar putea fi nevoi\i s` reduc`
adaosurile comerciale).
2. pe termen lung, diminuarea protec\iei tarifare nu va exercita efecte semnificative asupra
produc`torilor interni. Impactul liberaliz`rii comerciale asupra structurii economice ]i asupra
3

acordurile bilaterale ]n care ambii parteneri decid eliminarea taxelor vamale pentru acelea]i categorii de produse
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produc`torilor interni a fost mai pu\in important decât impactul altor politici, cum ar fi reducerea
sau eliminarea subven\iilor acordate unor sectoare industriale, sau liberalizarea sistemului de
pre\uri. Pe cale de consecin\`, a crescut gradul de concentrare a exporturilor ]i industriei
prelucr`toare române]ti, ponderea mai mare în produc\ie ]i în exporturile totale de\inând-o
sectoarele specializate, cum ar fi textilele ]i confec\iile textile, piel`ria ]i înc`l\`mintea, metalurgia,
produsele din lemn. Din nefericire, cele mai multe din aceste sectoare sunt fie industrii care au rate
estimate de cre]tere viitoare sc`zute pe pie\ele mondiale, fie industrii considerate sensibile în UE
(textile ]i metalurgie), fie sunt industrii intensive în for\` de munc` (lemn, textile, înc`l\`minte),
beneficiind în prezent de nivelul foarte sc`zut al salariilor din România. Acesta este un avantaj
comparativ care va disp`rea îns` pe termen mediu ]i lung, o dat` cu cre]terea venitul mediu. Este
posibil ca în unele sectoare cre]terea salariului real s` fie mai mare decât cre]terea productivit`\ii.
Aceasta va determina o reducere a avantajelor comparative revelate specifice industriilor române]ti
intensive în for\` de munc`.
3. cota de impozit pe profit pentru exporturile României va cre]te treptat, pentru a atinge
nivelul maxim de 25% stabilit prin lege (ceea ce este în conformitate cu reglement`rile de pe pia\a
intern` a UE). Acest impozit va fi echivalent cu o sc`dere de competitivitate a pre\ului pentru
exportatorii români. Pe de alt` parte, sc`derea protec\iei tarifare va conduce la cre]terea cererii de
importuri. În plus, prognoza privind economia româneasc` arat` c` aceasta va cre]te mult mai rapid
decât în UE în viitorii ani. De aceea, se prognozeaz` un avânt al importurilor în România, care va
m`ri ]i mai mult deficitul comercial.
IV. Recomand`ri
1. În pofida progreselor recente privind administra\ia vamal`, sunt necesare continuarea
restructur`rii ]i dezvoltarea capacit`\ii administrative.
2. Cre]terea planificat` treptat` a impozitului pe profit pentru exporturile din România
trebuie s` fie sincronizat` cu relansarea economiei UE, pentru a se diminua impactul negativ asupra
exporturilor din România. Dac` ]ocul suplimentar produs asupra nivelului de competitivitate a
pre\ului se va produce într-o perioad` de cerere ridicat` pentru exporturile din România, este posibil
ca efectul negativ al pre\ului s` fie compensat de efectul pozitiv al venitului. Perioada de timp
estimat` pentru luarea unei astfel de m`suri este 2004-2006.
3. Pentru a îngr`di impactul negativ produs de aprecierea real` a cursului de schimb ]i de
cre]terea real` a salariilor, este nevoie de accelerarea atragerii de investi\ii str`ine directe în
România. Este necesar ca factorii de decizie s` se focalizeze asupra îmbun`t`\irii mediului de
afaceri din România, asupra sc`derii ratei infla\iei sub 10% anual, asupra înt`ririi disciplinei
financiare ]i asupra consolid`rii sectorului bancar. Consider`m drept o decizie bun` a actualului
Guvern înfiin\area unei autorit`\i centrale care se ocup` de promovarea exportului, de problemele
legate de investi\iile str`ine directe ]i de toate activit`\ile economice asociate.
4. Modul de abordare a politicilor tarifare pe termen scurt ]i mediu trebuie s` fie diferen\iat
pe sectoare pentru a reduce costurile (impact negativ) de aliniere a taxelor vamale la cele ale UE.
Cele mai multe din ramurile române]ti au preluat deja în bun` parte impactul procesului de aliniere
la ratele tarifare ale UE. Sectoarele care merit` o aten\ie sporit` în abordare sunt: materiile prime
agricole, produsele animale, produsele alimentare, gr`simile ]i uleiurile, produsele chimice,
textilele ]i confec\iile textile.
5. Planul general de aliniere tarifar` trebuie s` ia în considerare criterii cum ar fi: gradul de
concentrare din industrie, ponderea industriei în valoarea ad`ugat` din România ]i în comer\ul
exterior, efectul cumulat asupra produc`torilor ]i consumatorilor.
6. Ar fi deosebit de util s` se purcead` ]i la alte analize de acest tip în viitor, în mod special în
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domeniile agricol ]i alimentar ]i pentru acele industrii cu ponderi mari în importurile române]ti.
7. În cadrul sectorului petrochimic exist` înc` societ`\i mari în proprietatea statului pentru
care s-ar putea s` fie nevoie de scheme de restructurare ]i/sau privatizare. Aceste planuri trebuie s`
con\in` capitole specifice privind evolu\ia viitoare a protec\iei oferite prin diverse canale, pentru a
le face eficiente (redimensionare corect` ]i o mai bun` administrare) înainte de momentul ader`rii.
În concluzie, costurile alinierii la standardele UE în domeniul politicilor vamale nu sunt atât
de ridicate cum sunt în cazul altor capitole ale acquis-ului. Totu]i, ele implic` atât costuri cât ]i
beneficii indirecte, care trebuie analizate cu grij` atunci când se implementeaz` anumite m`suri.
Efectele globale ale liberaliz`rii comer\ului urmeaz` s` se vad` pe termen mediu ]i lung ]i se
propag` în toat` economia intern`.
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Studiul 5:
IMPACTUL IMPLEMENT~RII UNOR DIRECTIVE ALE UE PRIVIND
PROTEC|IA MEDIULUI ÎN ANUMITE SECTOARE INDUSTRIALE DIN
ROMÂNIA
Obiectivul acestui studiu a fost s` evalueze impactul acquis-ului Comunitar în domeniul
protec\iei mediului asupra a 5 sectoare industriale din România pentru a acorda asisten\`
Guvernului României în negocierea anumitor sec\iuni din Capitolul 22. În particular, studiul se
refer` la costurile ]i beneficiile asociate transpunerii acquis-ului comunitar în cinci sectoare
economice:
! industria minier`;
! industria chimic` ]i petrochimic`;
! industria siderurgic`;
! industria materialelor de construc\ie.
Directivele de mediu ale UE cu impact substan\ial asupra industriei sunt: Directivele
privind calitatea aerului: (Directiva privind evaluarea ]i managementul calit`\ii aerului
înconjur`tor 96/62/EC; Directiva IPPC 96/61/EEC; Directiva LCP privind instala\iile mari de
ardere 88/609/EC); Directiva cadru ap` (2000/60/EEC) ]i Directiva Seveso II (96/82/EC).
Studiul se concentreaz` cu prec`dere pe impactul celor dou` directive ale UE care implic`
cele mai mari costuri pentru cele 5 sectoare:
1. instala\iile mari de ardere ( LCP 88/609/EC)
2. prevenirea ]i controlul integrat al polu`rii (IPPC 96/61/EEC). Directiva IPPC vizeaz` s`
realizeze prevenirea ]i controlul integrat al polu`rii rezultate de la emisiile în atmosfer`, ap` ]i
sol.
Autorit`\ile române vor trebui s` adopte, cât mai curând posibil, urm`toarele acte normative
relevante din legisla\ia comunitar` pe orizontal`: Directiva 85/337/EEC, amendat` de Directiva
97/11/EEC privind evaluarea impactului de mediu ]i Directiva Consiliului 90/313/EEC privind
acesul liber la informa\ia de mediu.
Starea celor 5 sectoare industriale în România; costurile conform`rii la directivele UE
]i recomand`ri
În general, capacitatea de utilizare în cele cinci sectoare este foarte sc`zut`, infrastructura
este veche ]i prost între\inut` ]i exist` pu\ine echipamente de control al polu`rii. Produc\ia în cele
cinci sectoare a sc`zut considerabil între 1989 ]i 1999 iar capacitatea de utilizare este foarte sc`zut`
(de ex. 13% pentru îngr`]`minte). Se pare, totu]i, c` produc\ia a început s` creasc` din 1999.
Infrastructura existent` este veche, inadecvat între\inut`, iar cele mai multe instala\ii nu au nici un
echipament de control al polu`rii. Tarifele la electricitate ]i pre\ul unor produse sunt adesea mai
mici decât costurile de operare ]i între\inere, ceea ce indic` faptul c` aceste sectoare nu sunt
profitabile. Situa\ia industriei cimentului este pu\in diferit` de a celorlalte sectoare luate în
considerare, deoarece cele mai multe fabrici au fost privatizate în anul 2000 iar multe dintre acestea
au investit deja în controlul emisiilor de praf.
Pentru conformarea la acquis-ul comunitar, cele cinci sectoare economice trebuie s`
cheltuiasc` suplimentar 650 de milioane de euro pe an. Pentru conformarea la directivele LCP ]i
IPPC, fabricile din cele cinci sectoare economice trebuie s` investeasc` în echipamentul necesar
controlului polu`rii pe care trebuie s`-l pun` în func\iune ]i s`-l între\in`. Pentru estimarea
costurilor de investi\ie, operare ]i men\inere, studiul a identificat cele mai bune tehnologii
disponibile (Best Available Technologies, BAT) pentru fiecare instala\ie ]i a estimat costurile lor pe
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baza unor documente de referin\` realizate de diferite organisme europene. Costul anualizat este de
aproximativ 650 de milioane de euro (între 545 de milioane de euro ]i 748 de milioane de euro ).
Aproape 40 de procente din aceste costuri revin industriei fierului ]i o\elului; cele mai mici costuri
revenind industriei materialelor de construc\ie, care deja a investit în echipament pentru controlul
polu`rii.
Sectorul industrial

Energetic

Costurile de
investi\ie
(milioane €)

Costurile de
men\inere ]i
operare
(milioane €/an)

Costurile
anualizate
(milioane €/an)

382 - 1142

33,7 - 100,3

64,3 - 191,7

Minerit

533

5,6

48,2

Industria chimic` ]i
petrochimic`

1006

118,0

198,5

Industria fierului ]i
o\elului

932 - 1219

127,4 - 162,5

201,9 - 260,0

Industria materialelor de
construc\ii

190 - 269

17,2 - 27,6

32,4 - 49,1

3043 - 4169

301,9 - 414

545,3 - 747,5

TOTAL

Beneficiile rezultate din cre]terea calit`\ii aerului ]i controlul polu`rii industriale ar putea fi
de opt ori mai mari decât costurile conform`rii celor cinci sectoare economice. Din momentul în
care cele cinci sectoare vor implementa acquis-ul comunitar, popula\ia României se va putea
bucura de ap` potabil` curat` ]i va sc`dea num`rul de îmboln`viri, ceea ce va duce la reducerea
num`rului de mor\i premature. Un studiu a estimat c` beneficiile datorate unei calit`\i mai bune a
aerului ]i controlului polu`rii, ca urmare a implement`rii directivelor LCP ]i IPPC, sunt cuprinse
între 0,78 ]i 5,85 miliarde lei pe an. Limita superioar` a acestor beneficii este de aproximativ opt ori
mai mare decât limita superioar` a costurilor de conformare.
Costurile de implementare vor spori semnificativ costurile de produc\ie, iar cele cinci
sectoare economice ar trebui s` înceap` preg`tirea planurilor detaliate de investi\ii. Costurile de
implementare sunt semnificative, ele putând cre]te costul electricit`\ii cu 6 procente, iar costul
fierului ]i o\elului cu aproape 20 de procente. Este posibil ca, pe termen scurt, companiile din aceste
sectoare s` nu creasc` pre\urile produselor din motive sociale sau de pia\`. Împrumuturile
financiare ar putea fi greu de ob\inut pentru unele companii care au avut pierderi mari în trecut.
Totu]i, aceste sectoare ar trebui s` înceap` s`-]i preg`teasc` planuri detaliate de investi\ii în care s`
identifice sursele de finan\are.
Extinderea perioadei de tranzi\ie ar facilita implementarea Directivelor LPC ]i IPPC. În
ultima variant` a documentului de pozi\ie privind Capitolul 22, România a cerut cinci ]i, respectiv,
]apte ani perioad` de tranzi\ie pentru directivele LPC ]i IPPC. Aceste perioade de tranzi\ie sunt prea
scurte având în vedere num`rul mare de instala\ii care trebuie retehnologizate. România ar trebui s`
înceap` s`-]i stabileasc` programul prin care s` evalueze de cât timp are nevoie pentru transpunerea
directivelor UE.
Strategiile industriale trebuie s` \in` cont de costurile ridicate ale conform`rii la acquis-ul
comunitar de mediu. Strategiile curente ale României în sectorul energetic sau în industria fierului
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]i o\elului încearc` s` creasc` profitul prin reducerea costurilor, dar nu \in cont de costurile foarte
ridicate ale conform`rii la acquis-ul comunitar de mediu. România ar trebui s` se asigure c`
documentul de pozi\ie privind Capitolul 22 este în concordan\` cu documentele de pozi\ie pentru
Capitolele 14 ]i 15 ]i s`-]i revizuiasc` strategiile industriale în consecin\`.
Implementarea Directivelor LCP ]i IPPC va genera multe alte beneficii, dar care vor fi mult
mai greu de cuantificat decât cele din domeniul s`n`t`\ii. De pild`, pesc`riile ]i alte industrii bazate
pe domeniul acvatic vor fi beneficiarele diminu`rii emisiilor în ap`. Reducerea polu`rii aerului,
apei ]i solului de la procese de produc\ie industrial` mai curate vor conduce la multe avantaje
sociale, inclusiv la îmbun`t`\irea calit`\ii vie\ii, care rezult` din valoarea estetic` crescut` a calit`\ii
apelor, aerului ]i peisajelor. Directivele LCP ]i IPPC ar trebui, de asemenea, s` aib` un impact
substan\ial asupra industriei de tehnologie a mediului. Ele vor aduce beneficii utilizatorilor celor
mai bune tehnologii disponibile, substan\elor chimice alternative ]i combustibililor ca intr`ri pentru
„produc\ie mai curat`”. În fine, industria turismului va avea câ]tiguri economice acolo unde
îmbun`t`\irea lacurilor, p`durilor, râurilor ]i ora]elor aduce valoare ad`ugat` industriei.
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STUDIUL 6:
IMPACTUL TRANSPUNERII SISTEMULUI CALIT~|II DIN UE ÎN
ANUMITE SECTOARE INDUSTRIALE ROMÂNE}TI
Instrumentele principale care faciliteaz` libera circula\ie a m`rfurilor pe marea pia\`
european` sunt directivele, standardele armonizate, acreditarea, evaluarea conformit`\ii ]i
certificarea de c`tre un ter\ (a sistemului de produc\ie, a produselor ]i a serviciilor), testarea ]i
metrologia. Aceste instrumente au fost concepute pentru a fi puse în aplicare ]i folosite în
concordan\` cu politica economic` liberal`, ce este deschis` concuren\ei ]i presupune participarea
tuturor partenerilor economici ]i sociali, inclusiv a autorit`\ilor publice, care au de jucat un rol
important ca „organ de reglementare“.
Transpunerea sau instituirea acestor instrumente într-un stat nu conduce la o utilizare
deplin` ]i imediat` a lor de c`tre actorii acelui stat. Este nevoie de o aptitudine colectiv`, de
împ`rt`]irea aceleia]i culturi, pentru ca punerea în practic` a instrumentelor respective s` ating`
nivelul maxim al eficien\ei. Crearea ]i dezvoltarea sistemelor de calitate (sau a politicii de calitate,
al c`rei sens este bine în\eles la toate nivelurile) sunt abord`ri concrete ]i recunoscute pe plan
interna\ional, care accelereaz` integrarea bunei practici ]i crearea noii culturi comune, aspecte
vitale pentru eficien\` ]i competitivitate.
1. Concepte ]i principii esen\iale ale sistemului de calitate al Uniunii Europene
1.1. Dou` concepte fundamentale: sistem (de management) al calit`\ii ]i politic` în
domeniul calit`\ii
De obicei organiza\iile implementeaz` un sistem de management atât pentru a „stabili
politica ]i obiectivele, cât ]i pentru a atinge aceste obiective“. Un astfel de exemplu este chiar
sistemul (de management) al calit`\ii, adic` „un sistem de management destinat s` conduc` ]i s`
controleze o organiza\ie înspre progresul ei continuu ]i satisfacerea clien\ilor s`i“. Aceste defini\ii
(introduse la nivel microeconomic de standardul european EN/ISO 9000-2000) pot fi extrapolate la
nivel macroeconomic. Astfel, politica în domeniul calit`\ii la nivel european/na\ional poate fi
definit` prin „inten\iile ]i direc\ia general` a Comunit`\ii Europene (a unei \`ri ori a economiei/unei
industrii na\ionale) cu privire la calitate, a]a cum sunt exprimate formal de Comisia European` (de
guvern)“.
1.2. Casa European` a Calit`\ii (European Quality House)
Pentru a-]i accentua poten\ialul, pia\a intern` a CE a creat mai ales între anii 1985-2000 un
mediu tehnic omogen, transparent ]i credibil, care le permite autorit`\ilor publice, operatorilor
economici ]i utilizatorilor/consumatorilor s` stabileasc` rela\ii bazate pe încredere reciproc`.
Aceast` încredere este fundamentat` pe competen\a tehnic` a elementelor care compun ceea ce se
nume]te „Casa European` a Calit`\ii“1 (European Quality House) .
Casa European` a Calit`\ii (European Quality House) cuprinde o serie de structuri publice
]i private - la nivel european ]i na\ional - care sunt necesare pentru a proba conformitatea, atât în
vederea asigur`rii liberei circula\ii a produselor/serviciilor, cât ]i în vederea cre]terii ]i consolid`rii
economiei europene.
Se pot distinge cinci piloni esen\iali pentru definirea structurii acesteia. Ei sunt:
- Patru piloni institu\ionali: Standardizare, Testare ]i Certificare, Metrologie ]i Acreditare;
1

Sursa: Comisia European`, DG III Industrie - Rapoartele "Seriei Calit`\ii - Politica European` de Promovare a Calit`\ii",
Bruxelles, 1995 - 1998 ]i Organiza\ia European` pentru Calitate.
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-Un pilon managerial: Managementul Calit`\ii (în toate organiza\iile implicate, atât
publice, cât ]i private, ]i mai ales în companii).
Pân` în 1985, armonizarea se f`cea prin directivele specifice Vechii Abord`ri (Old
Approach Directives), care adesea aveau o acoperire îngust`, con\ineau cerin\e tehnice obligatorii ]i
detaliate ]i presupuneau amendamente repetate, sub impactul progresului tehnic.
Dup` 1985, toate directivele Noii Abord`ri (New Approach Directives) sunt, spre deosebire
de cele din Vechea Abordare, directive de armonizare total`, ceea ce înseamn` c` este interzis`
existen\a în paralel a reglement`rilor na\ionale cu privire la acela]i interes public sau, dac` totu]i
exist`, reglement`rile na\ionale sunt inaplicabile.
În 1989, Noua Abordare a fost completat` de Abordarea Global` privind testarea ]i
certificarea; aceasta Nou` Abordare reprezint` acum o politic` comunitar` cuprinz`toare privind
conformitatea evalu`rilor. Datorit` certific`rii ]i acredit`rii - care genereaz` încredere în produse/
servicii ]i în furnizorii acestora - „atât Noua Abordare cât ]i Abordarea Global` promoveaz` un
cadru tehnic omogen, transparent ]i credibil în care autorit`\ile publice, operatorii economici ]i
consumatorii pot avea încredere. Cu alte cuvinte, acestea descriu un cadru în care afacerile s`
2
exceleze iar competitivitatea european` s` poate fi dezvoltat` ]i sporit`“ .
1.3. Unele considera\ii trebuie f`cute pentru a analiza ]i clarifica impactul
transpunerii sistemului calit`\ii în România:
3
1. în conformitate cu modelul Casei Europene a Calit`\ii (European Quality House) , a]a
cum nici o cas` nu poate avea un acoperi] f`r` a avea o funda\ie ]i stâlpi de sus\inere, în cadrul
sistemului na\ional al calit`\ii, politica în domeniul calit`\ii nu poate fi implementat` f`r` existen\a
unei legisla\ii relevante ]i a unui cadru institu\ional corespunz`tor;
2. spa\iul reglementat reprezint` spa\iul care acoper` produc\ia care, în vederea plas`rii pe
pia\a comunitar`, trebuie, mai întâi, s` demonstreze c` este conform` cu diferite directive ]i
reglement`ri tehnice. Acesta este în leg`tur` cu urm`toarele aspecte (conform Rezolu\iei
Consiliului din 21 decembrie 1989 privind Evaluarea Global` a Conformit`\ii, JO 90/C10/01):
- Proceduri de evaluare modulare ]i de conformitate conform Abord`rii Globale;
- Marcare CE;
- Organisme de notificare;
- Acorduri de recunoa]tere reciproc` (ARR);
- Acorduri europene de evaluare a conformit`\ii (AEEC).
În consecin\`, atât Noua Abordare, cât ]i Abordarea Global` se aplic` nu doar produselor noi
realizate în \`rile Uniunii Europene, dar ]i produselor noi sau second-hand importate din \`ri ter\e.
3. spa\iul voluntar (sau nereglementat) reprezint` un spa\iu care acoper` produsele ce
urmeaz` a fi introduse pe pia\a comunitar` pentru întâia dat`, produse care nu trebuie s` fie
conforme cu anumite directive sau reglement`ri tehnice. Cu toate acestea, pentru a fi acceptate pe
pia\a european` sau interna\ional` ele trebuie s` fie conforme cu anumite standarde voluntare:
produse/servicii standard, metode de test standard, procese tehnologice standard, terminologie
standard, etc.
4. toate organismele care realizeaz` teste, calibr`ri, certificarea produselor, certificarea
personalului, certificarea sistemelor de management al mediului, precum ]i verificarea activit`\ilor,
fac parte din infrastructura privind evaluarea conformit`\ii. Aceste organisme, împreun` cu cele de
standardizare ]i metrologie, precum ]i de consultan\` ]i training privind calitatea managementului,
formeaz` împreun` infrastructura sistemului calit`\ii din \ara respectiv`.
2

Sursa: Comisia European`, DG III Industrie - Rapoartele "Seriei Calit`\ii - Politica European` de Promovare a Calit`\ii",
Bruxelles, 1995 - 1998.
3
Sursa: Comisia European`, DG III Industrie - Rapoartele "Seriei Calit`\ii - Politica European` de Promovare a Calit`\ii",
Bruxelles, 1995 - 1998.
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5. laboratoarele de testare, de calibrare, organismele de certificare sau inspec\ie, numite de
c`tre autorit`\ile na\ionale pentru a realiza evaluarea conformit`\ii într-un spa\iu reglementat sunt
cunoscute sub numele de organisme de notificare.
6. acordul European de Evaluare a Conformit`\ii (AEEC) este un acord încheiat între
Comunitatea European` cu fiecare dintre statele asociate - inclusiv România - în scopul
recunoa]terii reciproce a rezultatelor evalu`rilor de conformitate.
1.4. Câteva principii trebuie eviden\iate:
1. dintre criteriile de la Copenhaga, criteriul „existen\ei unei economii de pia\` func\ionale
]i capacitatea de a face fa\` presiunilor concuren\iale ]i for\elor pie\ei din Uniunea European`“ ]i cel
al „ader`rii la obiectivele politice, economice, ]i ale uniunii monetare“ sunt cerin\ele cele mai
importante pentru toate statele candidate4.
2. capacitatea României de a-]i asuma obliga\iile ce decurg din calitatea de membru în ce
prive]te acquis-ul pentru Capitolul 1: Libera circula\ie a bunurilor (cum ar fi de exemplu realizarea
cadrului legislativ ]i institu\ional necesar pentru implementarea politicilor ]i obiectivelor Uniunii
Europene) presupune promovarea competitivit`\ii prin restructurarea întreprinderilor dictat` de
for\ele pie\ei, implementarea directivelor Noii Abord`ri, bazate pe legisla\ia-cadru, alinierea
legisla\iei tehnice tradi\ionale, consolidarea capacit`\ii administrative în spiritul acquis-ului
comunitar, ]i stabilirea unui sistem efectiv de supraveghere a pie\ei.
3. promovarea/înt`rirea competitivit`\ii reprezint` principalul obiectiv al politicii
industriale a Uniunii Europene În accep\iunea sa actual`, conceptul de politic` industrial` include
toate politicile (publice ]i private) ]i instrumentele care au un impact asupra sectoarelor industriale
]i companiilor (publice ]i private). Conform defini\iei Comisiei Europene, politica industrial` se
refer` la „implementarea efectiv` ]i coerent` a tuturor politicilor cu impact asupra ajust`rilor
structurale din industrie, în scopul promov`rii competitivit`\ii“. Politica industrial` interac\ioneaz`
cu alte politici macroeconomice cum ar fi politica privind întreprinderile mici ]i mijlocii,
cercetarea-dezvoltarea, inovarea, insvesti\iile str`ine, comer\ul, concuren\a, educa\ia, politicile
sociale ]i regionale, etc., ]i înglobeaz` politici macroeconomice cum ar fi promovarea calit`\ii,
protec\ia consumatorului, educa\ia, standardizarea, etc. Conform pozi\iei exprimate de Comisia
European`, dezvoltarea trebuie s` aib` ca fundamente atât realizarea competitivit`\ii, cât ]i a
coeziunii economice ]i sociale. Comisia recunoa]te rolul benefic al competitivit`\ii bazate pe
calitate asupra profitabilit`\ii afacerilor - în condi\ii similare de cost. În \`rile Uniunii Europene,
responsabilitatea pentru promovarea politicilor industriale adecvate este împ`r\it` între autorit`\ile
publice ]i sectorul privat, prin intermediul unor a]a numite parteneriate public-privat care presupun
o delimitare foarte clar` a competen\elor ce revin fiec`rui partener. Este acceptat faptul c`
angajamentul politic ]i puterea exemplului sunt esen\iale pentru cre]terea gradului de
con]tientizare asupra importan\ei aspectelor legate de calitate.
4. aspecte legate de sistemul de calitate al Uniunii Europene sunt incluse ]i în capitolele 3,
15, 16, 22 ]i 23 ale acquis-ului comunitar. Astfel, este esen\ial` con]tientizarea faptului c`
managementul calit`\ii are o dimensiune transversal` care presupune o abordare sistemic`
integrat`, pentru a evita posibilele consecin\e contra-productive produse de segmentare (]i în
special de lipsa cooper`rii ]i comunic`rii eficiente ]i efective între to\i factorii angrena\i).
5. libera circula\ie a bunurilor nu se refer` numai la libera circula\ie a bunurilor provenind
din Uniunea European` în România, dar ]i la circula\ia liber` a produselor române]ti (când
România va deveni stat membru al Uniunii Europene) în statele membre ale Uniunii Europene.
A]adar, pentru a putea circula liber în Uniunea European`, produsele române]ti trebuie s` fie sau s`
4

Sursa: Comisia Comunit`\ilor Europene - Raportul periodic privind progresul Rom@niei [n vederea ader`riidin 2001,
Bruxelles, SEC (2001) 1753, 13.11.2001.
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devin` competitive, iar conformitatea lor cu standardele de referin\` trebuie s` fie evaluat` în mod
corespunz`tor.
6. întrucât consumatorii sunt cei care formeaz` centrul de greutate al economiei de pia\`, o
politic` eficient` îndreptat` spre consumatori, care le confer` drepturi ]i le protejeaz` siguran\a,
s`n`tatea ]i interesele economice, reprezint` o garan\ie puternic` a faptului c` economia de pia\`
func\ioneaz` eficient ]i nediscriminator. Pentru a evita lezarea consumatorilor - care sunt victime
ponten\iale ale non-calit`\ii ]i discrimin`rii - pia\a liber` necesit` elaborarea ]i punerea efectiv` în
practic` a legisla\iei ]i cadrului institu\ional. Pentru realizarea acestui obiectiv, realizarea de ac\iuni
pe termen lung în domeniul educa\iei consumatorului reprezint` una din priorit`\ile de baz` ale
Comisiei.
2. Concluzii principale
Implementarea ]i permanenta îmbun`t`\ire a transpunerii sistemului de calitate al Uniunii
Europene (standarde, norme ]i reglement`ri tehnice) au în vedere în acela]i timp to\i actorii
economici, din sistemul public ]i privat, la nivelul de responsabilitate al fiec`ruia. În func\ie de
informa\iile primite, de nivelul de cuno]tin\e acumulat, de resursele disponibile, fiecare
întreprindere, fiecare entitate privat` ce joac` un rol în procesul de implementare, fiecare autoritate
public` este direct implicat` în succesul sau întârzierea ]i e]ecul nu doar al transpunerii acestor
„unelte“, ci în principal în utilizarea acestora în mod eficient.
Aceasta înseamn` necesitatea unui management planificat coerent ]i organizat la -]i- cu
toate nivelurile de responsabilitate: na\ional, regional, local ]i individual. O mobilizare general`
este necesar` prin toate re\elele disponibile ]i prin entit`\ile private ]i publice.
În ceea ce prive]te noul „stil“ de a conduce o politic` economic` ]i industrial`, este clar c`
este crucial` o implicare a autorit`\ilor publice bine adaptat`. Fiecare minister are de jucat un rol, cu
o viziune comun` asupra acelora]i obiective. Este necesar ca printre aceste ministere s` existe
realmente un „antemerg`tor“, a]a cum este situa\ia în toate \`rile europene, în vederea asigur`rii
unor perspective viabile ]i a unor ac\iuni la niveluri na\ionale, europene ]i interna\ionale. Directiva
83/189 (acum 98/48) a stabilit (art.5) un comitet permanent alc`tuit din înal\i func\ionari publici,
din fiecare \ar` membr`, ce se ocup` de politica standardiz`rii (evaluarea conformit`\ii, acreditare
etc.), întrunindu-se o dat` sau de trei ori pe an pentru a asista Comisia în realizarea politicii
europene.
Aceast lucru este necesar ]i pentru a impulsiona ]i sus\ine aceast` Nou` Abordare, în cadrul
diferitelor entit`\i ]i re\ele române]ti. Este evident c` în România acest rol trebuie s` fie jucat de
Ministerul Industriei ]i Resurselor (MIR).
Patru priorit`\i devin presante:
1. transpunerea reglement`rilor, directivelor, standardelor ]i practicilor corelate (acreditare,
evaluarea conformit`\ii, testare, metrologie). Este imposibil` integrarea în Uniunea European` f`r`
transpunerea total` a acquis-ului comunitar.
2. crearea, dezvoltarea, înt`rirea capacit`\ii institu\ionale ]i administrative, a entit`\ilor
publice ]i private, pentru a înlesni adoptarea acquis-ului comunitar, capabil de asemenea s` explice,
s` preg`teasc`, s` disemineze informa\ia, s` ofere servicii, s` identifice reac\iile ]i s` ia m`suri de
corec\ie.
3. definirea ]i implementarea progresiv` a unei politici na\ionale, economice/industriale la
nivel sectorial în func\ie de puncte tari, puncte slabe, oportunit`\i ]i amenin\`ri ale fiec`ruia dintre
acestea.
4. implementarea unei politici na\ionale în domeniul calit`\ii care cuprinde toate aceste
ac\iuni ]i care reprezint` un proces recunoscut ce confer`, în acela]i timp, încredere în produsele ]i
serviciile române]ti ]i semnalul ]i demonstra\ia împ`rt`]irii unei noi „culturi“ responsabile.
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Discu\iile au avut loc între cercet`tori ]i exper\i în vederea ierarhiz`rii priorit`\ilor. Unii
dintre ace]tia consider` transpunerea acquis-ului ca fiind o prioritate absolut`, unii cred c` o
implementare corect` nu este posibil` f`r` o politic` industrial` na\ional` clar` ]i c` aceast` politic`
reprezint` primul pas, al\ii sunt convin]i c` nu este nici o ]ans` de a se realiza eficient f`r`
schimbarea în prealabil a concep\iei, modului de comportament al tuturor celor implica\i
implementând o politic` na\ional` în domeniul calit`\ii, sprijinit` puternic de principalele
autorit`\i.
Fiecare pozi\ie se bazeaz` pe argumente solide. Nici unul dintre acestea în sine nu este
suficient pentru atingerea obiectivului propus. Doar o combina\ie eficient` a acestor patru priorit`\i
este capabil` s` r`spund` corect situa\iei cruciale cu care se confrunt` România. Dar studiul ]i
anexele sale reflect` par\ial aceste pozi\ii ]i întreb`ri.
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Studiul 7:
TRANSPUNEREA ÎN ROMÂNIA A NORMELOR UNIUNII EUROPENE
ÎN DOMENIUL IMPOZIT~RII INDIRECTE (TVA }I ACCIZE)
Acest studiu analizeaz` transpunerea în România a normelor Uniunii Europene în domeniul
impozit`rii indirecte (TVA ]i accize) ]i sugereaz` modalit`\i pentru:
1. îmbun`t`\irea eficien\ei colect`rii impozitelor;
2. diminuarea unor posibile efecte negative asupra bugetului, provenite din armonizarea cu
reglement`rile UE.
Principalele obiective ale acestui studiu sunt:
! s` analizeze rolul actual al impozitelor indirecte în economia României;
! s` identifice sectoarele unde legisla\ia ]i administra\ia sunt în contradic\ie cu aplicarea
directivelor ]i regulamentelor UE;
! s` sugereze posibile modalit`\i pragmatice de rezolvare a problemelor de armonizare, f`r`
a d`una economiei române]ti sau obiectivelor economice ]i sociale.
Acest studiu se concentreaz` pe examinarea impozit`rii indirecte în România (regimul TVA
]i al accizelor) în contextul demersului de aderare la UE ]i al provoc`rilor la care este supus`
România, ca \ar` în tranzi\ie: fragilitate institu\ional`, rat` ridicat` a infla\iei, multitudinea firmelor
ce func\ioneaz` în pierdere ]i un volum ridicat al arieratelor (inclusiv c`tre buget), corup\ia
endemic`, cre]terea s`r`ciei etc. Scopul studiului nu este de a examina politica fiscal` în ansamblul
acesteia.
România a cunoscut o sc`dere considerabil` a veniturilor bugetare. În acest sens, România
pare a fi un caz aparte, având venituri fiscale ]i non-fiscale ce variaz` în jurul a 30% din PIB, fa\` de
\`rile în tranzi\ie din Europa Central` ]i din zona Baltic`, unde acelea]i venituri sunt în jur de 40%.
În general se poate presupune c` aceste \`ri (unde reforma este mai avansat`) au un sistem fiscal mai
bun ]i o colectare a impozitelor superioar`. Motivele care stau la baza acestei situa\ii î]i au
r`d`cinile în: calitatea administra\iei publice, capacitatea de implementare a regulilor ]i
reglement`rilor, gradul de transparen\`, înclinarea firmelor de a evita impozitele ]i de a ac\iona în
economia subteran`, intensitatea luptei împotriva corup\iei (cu efect de reducere a evaziunii fiscale)
]i, în sfâr]it, dar nu în cele din urm`, structura datoriilor fiscale.
Politica fiscal` în România a fost revizuit` în repetate rânduri, având un caracter sinuos ]i
inconstant ]i, din cauza incertitudinilor create (num`rul mare de excep\ii ]i except`ri,) a fost mai
pu\in propice pentru mediul de afaceri - de]i, în mod ironic, multe din schimb`rile operate ]i
except`rile acordate se presupunea c` sunt destinate stimul`rii afacerilor.
Un pas în direc\ia bun` a fost f`cut în 2000, când politica fiscal` a fost consolidat` ]i a
devenit din ce în ce mai transparent` (Ordonan\ele de Guvern din ianuarie ]i martie privind regimul
TVA ]i Ordonan\a privind accizele din februarie 2000). De asemenea, anul 2001 a adus ]i el unele
modific`ri pozitive în domeniul impozit`rii indirecte. Un important pas înainte l-a constituit
consolidarea reglement`rilor privind accizele, la sfâr]itul anului 2001 (Ordonan\a de Guvern din
noiembrie 2001). Dar o serie bogat` de excep\ii ]i except`ri a continuat s` func\ioneze, fapt ce arat`
c` au r`mas multe de f`cut pentru ca sistemul fiscal s` fie eficient. În 2002, o alt` serie de m`suri în
domeniul TVA ]i al accizelor a fost adoptat`; aceste m`suri au continuat simplificarea sistemului
fiscal ]i armonizarea lui cu practicile UE.
Datele disponibile arat` c` veniturile fiscale ar putea fi semnificativ mai ridicate în
România, c` procesul de colectare al impozitelor poate fi considerabil îmbun`t`\it. Ratele
impozitelor din România sunt în general comparabile cu nivelul mediu din celelalte \`ri din Europa
Central` ]i de Est, singura excep\ie fiind contribu\ia la asigur`rile sociale (CAS - 57% din fondul de
salarii). Aceast` stare de lucruri arat` ce ar trebui s` realizeze politica fiscal`. Pe de o parte, alinierea
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structurii fiscale trebuie continuat` în mod ferm; aceasta ar duce la l`rgirea bazei de impozitare ]i la
îmbun`t`\irea colect`rii impozitelor. Pe de alt` parte, reforma în domeniul asisten\ei sociale ar fi
trebuit efectuat` cu timp în urm`; cu privire la acest aspect, pa]ii facu\i în ultima perioad` de c`tre
Guvern merg în direc\ia bun`.
Acest studiu ia în considerare impozitarea indirect` din România în contextul men\ionat
mai sus. Accentul este pus pe ameliorarea administra\iei fiscale pentru a îmbun`t`\i colectarea
impozitelor, simultan cu l`rgirea bazei de impozitare. Demersul analitic \ine seama de necesitatea
asimil`rii în întregime - dar nu în mod necesar imediat - a acquis-ului în acest domeniu.
Analiza este f`cut` în dou` secven\e: prima sec\iune se refer` la regimul TVA, iar cea de a
doua se refer` la accize. În ceea ce prive]te analiza TVA, trebuie men\ionat faptul c` în iunie 2002 o
nou` lege a TVA a fost adoptat` de Parlamentul României, urmat` de o Ordonan\` de Guvern
reglementând normele metodologice de aplicare. Având în vedere c` studiul a fost conceput înainte
ca noua lege s` fie adoptat`, analiza acoper` în principal prevederile tehnice ale cadrului legislativ
anterior. Cu toate acestea, studiul nu este afectat în plan calitativ, întrucât se concentreaz` în special
asupra aspectelor institu\ionale ]i de comportament ale impozit`rii indirecte, aspecte care sunt atât
dificil de realizat ]i de implementat, cât ]i cruciale pentru transpunerea regulilor UE.
Impozitarea indirect` în România
De]i impozitarea are în mod inevitabil valen\e politice, procesul de aderare impune anumite
standarde de conformitate care, chiar luând în calcul posibilele derog`ri tranzitorii, trebuie privite
ca fiind inevitabile pe tremen lung. Realitatea dur` este c` un proces de colectare eficient este un
ingredient esen\ial pentru aderare.
România face eforturi pentru a fi în conformitate cu cerin\ele ader`rii. Totu]i, este de
asemenea clar c` mai sunt multe de f`cut, nu în ultimul rând pentru dezvoltarea unei administra\ii
eficiente în colectarea impozitelor. Studiul ajunge la concluzia c` aceasta este principala cerin\` ce
trebuie îndeplinit` fie c` România dore]te integrarea, fie c` nu. Studiul concluzioneaz` c` în
prezent:
1. exist` o nereu]it` în colectarea veniturilor cunoscute ca fiind datorate ]i pl`tibile;
2. administra\ia este slab` ]i se pare c` lipse]te o strategie coerent` pentru îmbun`t`\irea
situa\iei;
3. se pare c` se manifest` apatie, confuzie ]i evitare pe scar` larg` a obliga\iilor fiscale din
partea întreprinderilor, dintre care multe sunt sub control de stat;
4. exist` dispense ]i derog`ri ad-hoc de la cerin\ele general aplicabile la nivel na\ional, ce
sunt în contradic\ie cu legisla\ia în domeniul concuren\ei din UE;
5. exist` o procedur` de apel ce împiedic` firmele s` aib` parte de o audiere corect` ]i
impar\ial`;
6. exist`, totu]i, premize pentru o evolu\ie pozitiv` în viitor, dat fiind c` problemele
existente sunt recunoscute ]i unele rectific`ri au fost acceptate ]i implementate.
Cauzele ce produc serioasa insuficien\` a veniturilor provenite din impozite trebuie
rezolvate de o manier` decisiv`. Altfel, adoptarea unei noi legisla\ii va fi doar pu\in mai mult decât
un exerci\iu de cosmetizare. De aceea, sunt f`cute sugestii pentru a promova o mai mare eficien\` ]i
o mai clar` responsabilizare a administra\iei fiscale.
Fluxurile veniturilor din impozite sunt împiedicate de un num`r de factori, în principal de:
! o important` ]i adânc înr`d`cinat` economie subteran` ce func\ioneaz` în paralel cu
economia oficial`;
! un num`r mare de norme legale ce ofer` dispense ]i derog`ri pentru anumite întreprinderi,
permi\ându-le s` amâne sau s` fie scutite de la plata impozitelor sau taxelor;
! o administra\ie ce nu colecteaz` sau monitorizeaz` în mod eficient suma real` a
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impozitelor ce trebuie încasate (aceast` stare reflect` de asemenea corup\ia
institu\ionalizat`).
Studiul face diferen\a între accep\iunile definite ca economie neagr` ]i economie gri. Prima
se admite c` exist` în toate statele membre ]i cuprinde agen\ii economici care în mod deliberat evit`
impozitele ]i care se afl` în totalitate în afara sistemului fiscal. Economia gri este aceea generat` de
firmele ce se afl` în interiorul sistemului fiscal, dar care nu declar` o parte a rezultatului lor fiscal, în
principal ca o consecin\` a concuren\ei din partea „firmelor negre”.
Studiul sus\ine c` procesul de colectare a impozitelor poate fi mult îmbun`t`\it în România.
Beneficiul unei astfel de îmbun`t`\iri va fi cre]terea progresiv` a responsabiliz`rii fiscale a
întreprinderilor „gri” ]i împiedicarea extinderii „economiei negre”. În plus, investi\iile vor fi
încurajate pentru c` investitorii vor putea s`-]i proiecteze în mod realist costurile pe care le implic`
investi\iile lor. În special în acest context, recomand`m ca referin\` Studiul 12, ce trateaz`, în
exclusivitate, problemele legate de corup\ie ]i de evaziunea fiscal`. Studiul de fa\` aprob` ]i sus\ine
observa\iile, recomand`rile ]i concluziile pe care Studiul 12 le-a f`cut în legatur` cu evaziunea
fiscal` ]i probitatea fiscal`.
Compatibilitatea cu Directivele ]i Reglement`rile Comisiei Europene (C.E.)
De]i nici un stat membru al UE nu poate fi considerat o paradigm` în termeni de colectare a
impozitelor ]i în materie de reglement`ri fiscale, este o datorie obligatorie a tuturor statelor membre
s` admit` anumite principii în aplicarea legilor lor, fie c` acestea sunt fiscale sau de alt` natur`.
Aceste principii, la care deseori se face referire ca „adev`ruri esen\iale” pot fi rezumate
precum urmeaz`:
! tratament egal (nediscriminare);
! propor\ionalitate;
! certitudine legislativ`;
! protec\ia aspira\iilor legitime;
! protec\ia drepturilor fundamentale (ale cet`\eanului).
Aceste principii obligatorii sunt subliniate în studiu pentru c` aplicarea lor ferm` va inhiba
flexibilitatea pe care a avut-o România pân` acum în adoptarea ad-hoc a legisla\iei specifice, pentru
a favoriza cre]terea economic` a anumitor industrii ]i firme.
Studiul detaliaz` asupra divergen\elor fa\` de Directivele C.E., \inând seama c` aceste
divergen\e pot face subiectul unor negocieri sau derog`ri tranzitorii. Exist` îns` domenii în care
prevederile române]ti contravin principiilor de baz`, cum ar fi, de exemplu:
! anumitor întreprinderi li se permite amânarea sau întârzierea pl`\ii TVA sau accizelor aceast` situa\ie poate fi clasificat` drept discriminatorie;
! penalizarea aplicat` pentru identificarea unor erori de plat` a TVA este obligatoriu de
200% - aceasta poate fi considerat` ca fiind dispropor\ionat`;
! schimb`rile ad-hoc ale cadrului legal au creat confuzie în rândul întreprinderilor - aceast`
situa\ie contravine principiului certitudinii legislative ;
! în prezent, rambursarea TVA poate fi întârziat`, ceea ce contravine aspira\iilor legitime ale
firmelor ce trebuie rambursate;
! apelurile împotriva bunului de plat` TVA stabilit de autoritatea colectoare sunt subiectul
unei taxe de timbru nerambursabil`. Aceast` procedur` creeaz` obstacole în calea dreptului
firmelor la o audiere corect` ]i independent` ]i deci contravine acestui drept fundamental
exprimat în Conven\ia European` a Drepturilor Omului.
Studiul consider` c` modul în care statele membre ale UE percep practica României în
domeniu va avea o importan\` considerabil` în procesul de aderare. De aceea studiul analizeaz`
modalit`\i de inducere a unei percep\ii mai favorabile, ca ]i modalit`\i de a constitui o baz` mai
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sigur` pentru îmbun`t`\irea contribu\iei impozitelor indirecte la economia României. Respectarea
cerin\elor acquis-ului comunitar r`mâne îns` o cerin\` indiscutabil`, chiar dac` aranjamente
tranzitorii pot fi negociate, cu condi\ia ca în cele din urm` ele s` permit` libera circula\ie ]i
concuren\a liber` în cadrul UE.
Concluzii, recomand`ri ]i sugestii
Sarcina imediat` cu care se confrunt` autoritatea public` din România este s` stabileasc` o
administra\ie deschis` ]i transparent` în ceea ce prive]te probitatea ei, eficient` ]i corect` în
procesul de colectare a impozitelor ]i taxelor ]i cu un grad mai mare de responsabilitate. Se
sugereaz` c` acest lucru poate fi realizat prin:
! crearea unui corp ini\ial de func\ionari fiscali, bine instrui\i ]i pl`ti\i corespunz`tor
(suficient pentru a încuraja onestitatea lor) cu scopul de a realiza un etos func\ion`resc care s`
atrag` pentru recrutare candida\i de valoare;
! separarea inspec\iei ]i verific`rii de colectarea banilor, pentru a evita în\elegerile
frauduloase cu firmele;
! realizarea unui regim prin care administra\ia îns`rcinat` cu colectarea ]i verificarea
impozitelor indirecte s` fie \inut` responsabil` pentru rezultatul ob\inut. Nivelurile \int` de
colectare ar trebui stabilite prin în\elegeri la nivel de servicii, în timp ce performan\a în
îndeplinirea acestor \inte ar trebui s` fie deschis` scrutinului public;
! func\ionarea unui regim de lucru în cadrul c`ruia fiecare func\ionar fiscal este \inut
r`spunz`tor nu numai pentru propriile ac\iuni, ci ]i pentru cele ale subordona\ilor, pentru
performan\ele ]i probitatea lor;
! introducerea unui sistem de procesare electronic` a datelor (PED) care, în afar` de
capacitatea de a furniza datele contabile ale unei loca\ii specifice, ar permite selectarea - prin
compara\ii ale nivelurilor de venit înregistrate de la firme similare - acelor firme ale c`ror
performan\e s-au ab`tut de la medii ]i care ar merita efortul unor investiga\ii fiscale
adi\ionale;
! instituirea unui regim care s` concentreze prin restrângere multitudinea de produse
nearmonizate supuse accizelor. Aceasta, împreun` cu înregistrarea mai precis` a veniturilor
din fiecare categorie de produse, va cre]te semnificativ eficien\a procesului de colectare ]i va
salva importante resurse administrative;
! crearea unui Tribunal de Apel independent pentru TVA ]i accize pentru a da încredere în
administrarea just` a legii fiscale;
! adoptarea unor legi sau reglement`ri generale împotriva practicii de evitare a pl`\ii
impozitelor (GAR) întrucât firmele pot încerca s`-]i limiteze pierderile prin exploatarea
lacunelor din legea fiscal`. Dac` reglement`rile GAR vor fi adoptate, nici o firm` nu va mai
putea spune c` a]tept`rile sale legitime permise de aceste neajunsuri ale legii au fost înc`lcate.
În afar` de setul de recomand`ri generale sus-men\ionate, studiul ofer`, de asemenea,
sugestii specifice pentru cele dou` categorii de impozite indirecte examinate, dup` cum urmeaz`:
Pentru TVA
Trebuie s` se realizeze:
1. schem` fix` de impozitare pentru firmele mici, pentru a oferi acestora o oportunitate de a
intra în economia formal`
2. mai buna definire a:
- persoanei impozitabile;
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- momentului livr`rii;
- sumei impozitate;
- situa\iilor în care TVA poate fi creditat` sau redus`;
- locului livr`rii serviciului;
- dreptului de deducere a altor taxe etc.;
3. adoptarea prevederii ce propune existen\a unui num`r unic de înregistrare a TVA pentru
fiecare întreprindere;
4. restaurarea integrit`\ii ]i încrederii prin:
- rambursarea TVA în intervalul de timp stabilit de lege;
- impunerea de penaliz`ri severe, incluzând închisoarea ]i restituirea total` ca sanc\iune
final`;
- crearea ]i implementarea unui sistem care s` aplice strategii diferite pentru tipuri de nonconformitate diferite.
Pentru accize
Trebuie s` se realizeze:
- oriunde este posibil adoptarea de rate ad valorem în locul celor specifice. Impunerea de
rate specifice chiar ]i la nivelurile minime stabilite de UE va face ca produsele supuse accizelor s`
fie prohibitive pentru publicul larg, ]i va avea mai degrab` un efect de promovare decât de
descurajare a economiei negre;
- dac` este posibil, o perioad` extins` de tranzi\ie pentru o convergen\` gradual`. Este de
preferat o cre]tere lin` a accizelor în locul unei cre]teri abrupte, din cauza diferen\elor mari de venit
mediu dintre România ]i \`rile din UE, ceea ce face ca procesul de armonizare fiscal` s` fie dureros;
- un sistem de antrepozite fiscale pentru a promova comer\ul ]i produc\ia în regim fiscal
izolat.
De asemenea, este bine s` se aib` în vedere:
- desfiin\area sau reducerea taxelor pentru produsele „nearmonizate“ ]i substituirea cu
modalit`\i alternative de impozitare, de exemplu pentru folosirea industrial` a combustibililor ]i
energiei;
- colectarea taxelor pe produse aflate cât mai sus pe lan\ul vertical de desfacere - pentru
concentrarea colect`rii veniturilor prin „centralizarea“ ariei de risc.
Implementarea recomand`rilor f`cute în acest studiu va fi sus\inut` de consolidarea
sistemului fiscal, ale c`rui opera\iuni depind de o lupt` sus\inut` împotriva evaziunii
fiscale/corup\iei institu\ionalizate. În acest scop, ne referim din nou la, ]i suntem de acord cu
concluziile Studiului Nr. 12. Pentru c`, în final, legea este la fel de bun` ca ]i oamenii care i se
conformeaz` ]i care o aplic`.
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Studiul 8:
COMPATIBILIT~|I ÎNTRE CADRUL ROMÂNESC AL POLITICII
REGIONALE }I REGLEMENT~RILE UE PRIVIND AJUTOARELE DE
STAT
Obiectivul de baz` al acestui studiu a fost s` determine dac` instrumentele române]ti
folosite în cadrul politicii ajutoarelor de stat în scopul stimul`rii dezvolt`rii regionale sunt
compatibile cu reglement`rile comunitare privind ajutoarele de stat.
I. Situa\ia de fapt ]i evolu\ii recente în domeniul ajutoarelor de stat
În cadrul UE, politica de dezvoltare regional` ]i cea din domeniul ajutoarelor de stat sunt în
strâns` interdependen\`. Restric\iile impuse de reglement`rile comunitare privind modul de
folosire a fondurilor regionale sunt menite s` influen\eze modul în care sunt proiectate, în cadrul
statelor membre, zonele de dezvoltare.
Am trecut în revist` situa\ia existent` în România în ceea ce prive]te adoptarea unui cadru
de dezvoltare regional` compatibil cu modelul comunitar, precum ]i progresele înregistrate în
realizarea unui sistem coerent al ajutoarelor de stat.
Studiul a subliniat c`, în ciuda progreselor înregistrate, România mai trebuie s` „importe”
criteriile juridice relevante în ceea ce prive]te controlul ajutoarelor de stat. În particular, autorit`\ile
vor trebui s` adopte reglement`ri specifice privind: a) limit`rile cantitative (privind nivelul total al
ajutoarelor alocate) ]i b) condi\iile de utilizare (condi\ii rezultând din reglement`rile comunitare).
Am examinat cadrul juridic, institu\ional ]i procedural românesc, din perspectiva
controlului ]i monitoriz`rii ajutoarelor de stat ]i am recomandat ca:
! în perioada de pre-aderare s` fie integral adoptate mecanismele comunitare de consult`ri ]i
coordonare ex ante ]i ex post, între deciden\ii din domeniul politicii regionale ]i autorit`\ile
din domeniul concuren\ei; ]i
! s` fie introduse garan\ii juridice care s` permit` autorit`\ilor din domeniul concuren\ei
(Consiliul ]i Oficiul Concuren\ei) s`-]i duc` la îndeplinire sarcinile în mod eficient, prin
încorporarea unor garan\ii legale, atât în ceea ce prive]te cooperarea ]i coordonarea dintre
acestea, cât ]i între acestea ]i autorit`\ile care propun ]i implementeaz` m`surile privind
dezvoltarea regional`.
II. Schemele de ajutor regional existente în prezent în România
În prezent, în România, exist` patru principale scheme de ajutor de stat care implic` ajutor
financiar, respectiv:
! schema zonelor dezavantajate (zone D), care ofer` o serie de facilit`\i fiscale ]i vamale
companiilor care investesc în zon`;
! schema parcurilor industriale, care ofer` o serie de facilit`\i fiscale acelor companii
specializate exclusiv în oferirea de servicii c`tre infrastructura parcurilor;
! schema zonele libere, care ofer` facilit`\i vamale ]i fiscale companiilor care investesc
aici;
! schema celor 11 zone de reconversie industrial`, care vor ob\ine finan\are cu prioritate din
fondurile Phare ]i fondurile române]ti.
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III. Compatibilitatea dintre schemele române]ti de ajutor regional ]i acquis-ul
comunitar
Am explorat reglement`rile comunitare relevante în cazul dezvolt`rii regionale
concentrându-ne în principal asupra acquis-ului specific celor trei scheme, men\ionate anterior,
scheme care presupun folosirea cu predilec\ie a facilit`\ilor fiscale. Principalele concluzii care au
rezultat din analiz` le-am extrapolat ulterior ]i în cazul subven\iilor directe, specifice Zonelor de
Reconversie Industrial`.
Am examinat dou` aspecte importante legate de schemele fiscale. Mai întâi, dac` actualele
scheme fiscale sunt compatibile cu acquis-ul - f`r` a lua îns` în calcul ]i impactul noii legi privind
impozitul pe venit (care urma a fi adoptat` la momentul redact`rii studiului). În al doilea rând, dac`
companiile, care deja au investit, în conformitate cu prevederile actualelor scheme, pot solicita
desp`gubiri în justi\ie, pentru pierderile suferite prin introducerea noii legi a impozitului pe criterii
profit. Am sintetizat principalele noastre concluzii ]i am oferit un succint „ghid” al principalelor
criterii care vor trebui respectate în momentul proiect`rii unor noi scheme de sus\inere regional`,
astfel încât ele s` fie compatibile cu reglement`rile comunitare.
Recomand`ri:
1. schemele române]ti care presupun folosirea de subven\ii directe nu ridic` probleme
particulare în ceea ce prive]te compatibilitatea cu acquis-ul privind ajutorul de stat. Singura
sugestie care poate fi f`cut` (cu observa\ia c`, la momentul redact`rii studiului, aceast` schem` nu
fusese înc` implementat`) se refer` la nevoia de a asigura coordonarea ]i colaborarea dintre
autorit`\ile îns`rcinate s` asigure proiectarea ]i apoi aplicarea schemei ]i cele care controleaz` ]i
monitorizeaz` ajutorul de stat;
2. în ceea ce prive]te analiza schemelor fiscale, am desprins urm`toarele concluzii:
Schema zonelor D:
! de]i acoperirea geografic` a acestei scheme este mai redus` decât cele opt „regiuni de
1
dezvoltare” stabilite la nivel administrativ NUTS II (în fapt, cele 35 zone D stabilite pân` la
finele anului 2001, acoper` teritorii corespunz`toare regiunilor administrative NUTS IV, sau
chiar V), concentrarea pe nivele geografice mai mici poate fi totu]i considerat` acceptabil` ]i
conform` cu reglement`rile comunitare, atât timp cât sunt justificabile din perspectiva
strategiei de dezvoltare regional`;
! în ceea ce prive]te limitarea cantitativ` a ajutoarelor, schema zonelor D trebuie s` fie
amendat` astfel încât s` includ` garan\ii legate de nivelul total al ajutorului acordat fiec`rui
beneficiar, care trebuie s` fie conform cu pragul intensit`\ii ajutoarelor aprobate pentru cele
opt „regiuni de dezvoltare” (respectiv, 50% din costul total al proiectului de investi\ii ]i 65%
în cazul IMM-urilor);
! în plus, vor trebui introduse anumite garan\ii (atât în ceea ce prive]te legisla\ia zonelor D,
cât ]i a ajutorului de stat), astfel încât, nivelul total al ajutoarelor oferite prin facilit`\ile fiscale
în cazul proiectelor mari de investi\ii este în conformitate cu Cadrul Multisectorial2;
1

NUTS este acronimul pentru Nomenclatorul Unit`\ilor Teritorial Statistice, creat de Eurostat cu scopul de a avea un cadru
teritorial unitar ]i coerent. A fost folosit [n carul legisla\iei comunitare privind Fondurile Structurale [ncep@nd cu 1998. {n
prezent, acest nomenclator include 15 \`ri ale UE, cu 78 nivele NUTS I, 210 nivele NUTS II ]i 1093 nivele NUTS III.
2
Multisectoral framework on regional aid for large investment project, OJ No C 107, 7.4.1998, al`turi de Guidelines on
regional aid, OJ No C 74, 10.3.1998, reprezint` cele dou` texte juridice care reprezint` cadrul legal pentru ajutoarele de
stat regionale.
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! mai mult, schema trebuie modificat` astfel încât, facilit`\ile fiscale care pot fi considerate
ajutor pentru func\ionare („operating aid”) (respectiv, ajutoare care nu sunt legate de un nou
proiect de investi\ii sau crearea unor noi locuri de munc`, ci doar sus\in costurile normale de
func\ionare ale firmei) sunt limitate în timp, reduse progresiv ]i nu sunt acordate companiilor
din sectoare sensibile (siderurgie, construc\ii nave, fibre sintetice, minerit sau construc\ii
ma]ini);
! în cele din urm`, dar nu mai pu\in important, schema zonelor D trebuie amendat` astfel
încât s` fac` mai clar` condi\ionarea ajutorului pentru investi\ii de men\inerea investi\iei în
aceast` zon` pentru o perioad` de cel pu\in 5 ani.
Schema parcurilor industriale
Aceast` schem` nu mai ridic` probleme particulare în ceea ce prive]te compatibilitatea cu
reglement`rile comunitare. Cu toate acestea, în opinia noastr`, schema va trebui monitorizat`
de autorit`\ile române din domeniul concuren\ei, deoarece ea implic` în continuare ajutor de
stat.
Mai mult, atragem aten\ia asupra unor aspecte legate de viitoare func\ionare a schemei,
deoarece pot s` apar` probleme în ceea ce prive]te compatibilitatea cu reglement`rile
comunitare în cazul în care companiile care vor opera aici vor oferi servicii în termeni
preferen\iali diferitelor companii. Aceste servicii „preferen\iale” pot dezavantaja
concuren\ei, cu atât mai mult dac` firmele avantajate apar\in unor sectoare „sensibile”.
Schema zonelor libere
Schema, a]a cum se prezenta ea la momentul redact`rii studiului, este incompatibil` cu
reglement`rile UE privind ajutorul de stat, deoarece scutirea de la plata impozitului pe profit
pe întreaga durat` de existen\` a zonei (de maxim 50 de ani), reprezint` ajutor de func\ionare.
Acest lucru se întâmpl` deoarece facilitatea respectiv` vizeaz` activitatea de zi cu zi a firmei
respective ]i nu este legat de un proiect nou de investi\ii. Aceast` facilitate trebuie fie total
exclus`, fie modificat` astfel încât s` fie legat` de un proiect de investi\ii sau crearea de noi
locuri munc`. În plus, dac` se men\ine ca atare, ea trebuie s` fie ajustat` astfel încât s` includ`
condi\iile de aprobare a ajutoarelor de func\ionare (caracter temporar, reducere progresiv`, nu
sunt acordate firmelor din sectoare „sensibile”).
Concluzii
Dac` noua lege a impozitului pe profit se adopt` în forma dezb`tut` în Parlament la
momentul redact`rii finale a studiului, se vor elimina o serie de facilit`\i fiscale oferite de cele trei
scheme, care f`ceau incompatibile schemele respective cu acquis-ul comunitar.
Cu toate acestea, adoptarea noii legi va aduce ]i noi probleme, deoarece, ea va afecta
profiturile viitoare ale firmelor care au investit deja în zonele libere. Firmele respective vor putea
solicita desp`gubiri pentru pierderile suferite în cazul profitului anticipat. Studiul a analizat
admisibilitatea unor asemenea cereri în raport cu precedente existente în cazuistica comunitar`.
Astfel, am ar`tat c` primatul legisla\iei comunitare asupra celei a statelor membre, respectiv
caracterul obligatoriu al reglement`rilor UE privind ajutorul de stat, ar trebui s` fac` inadmisibile
eventualele solicit`ri de compensa\ii. În plus, plata unor asemenea compensa\ii nu ar face decât s`
perpetueze o stare de ilegalitate ]i s` contravin` obiectivelor urm`rile de reglement`rile comunitare
privind ajutoarele de stat.
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Respingerea oric`ror plângeri privind compensa\iile ca inadmisibile, necesit` ca
respectivele m`surile de ajutor de stat s` fi fost declarate ca incompatibile cu reglement`rile UE în
domeniu. De asemenea, se ridic` întrebarea dac` tribunalele române]ti sunt preg`tite s` aplice un
ra\ionament similar celui stabilit de jurispruden\a european`, atât timp cât Legea româneasc`
privind ajutorul de stat nu poate fi folosit` de Consiliul Concuren\ei ca baz` legal` pentru a schimba
acte normative (sau parte din ele), care au un rang egal conform ierarhiei legislative române]ti.
Raportul sugereaz` faptul c` acest obstacol ar putea fi dep`]it printr-un amendament adus
Constitu\iei, prin care s` se ofere valoare obligatorie legisla\iei române]ti care protejeaz`
concuren\a.
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Studiul 9:
POLITICA DE COEZIUNE A UE }I DEZVOLTAREA ECONOMIC~ }I
SOCIAL~ LA NIVEL REGIONAL ÎN ROMÂNIA
Principalul obiectiv al acestui studiu a fost de a evalua impactul politicii UE din domeniul
coeziunii sociale asupra dezvolt`rii regionale ]i sociale din România.
I. Tendin\e recente în politica dezvolt`rii regionale în România
De]i în ultimii trei-patru ani au fost realizate progrese importante în cadrul politicii
regionale, sarcina noastr` a fost s` determin`m pa]ii urm`tori care trebuie realiza\i pentru a
atinge cerin\ele legislative ]i institu\ionale ale politicii de coeziune din UE. De]i în România
este în vigoare un sistem func\ional de implementare a politicii regionale, atât la nivel central,
cât ]i regional, analiza noastr` a eviden\iat faptul c` sistemul nu este în întregime preg`tit
pentru a prelua ]i implementa eficient instrumentele structurale, respectiv Fondurile
Structurale1 ]i Fondul de Coeziune.
Am identificat un num`r de puncte „slabe” ]i deficien\e ale actualului sistem legal ]i
institu\ional, respectiv:
! cadrul legal privind institu\iile implicate în politica regional` este insuficient;
! nu exist` un calendar precis privind crearea unor noi structuri sau îmbun`t`\irea celor
existente;
! este necesar` o mai bun` corelare între diferitele legi care reglementeaz` aspectele
administrative, financiare ]i procedurale privind utilizarea fondurilor publice;
! exist` sl`biciuni structurale interne la nivelul organismelor regionale;
! s-au încercat unele schimb`ri ]i încerc`ri de schimbare ale sistemului existent, f`r` a fi fost
realizat` înc` o evaluare complet` a acestuia.
De asemenea, am identificat un num`r de puncte slabe în implementarea politicii regionale,
printre care, ca importan\` se disting:
! o slab` activitate de formare a personalului din institu\iile centrale ]i regionale implicate,
dar ]i a reprezentan\ilor ale]i ai colectivit`\ilor locale (membrii CDR);
! lipsa unei bune corel`ri ]i integr`ri a instrumentelor de planificare spa\ial` cu cele de
dezvoltare regional`;
! un nivel sc`zut de corelare ]i integrare a zonelor speciale asistate (zone defavorizate, zone
economice libere, parcurile industriale etc.) cu politica de dezvoltare regional` ]i cu
instrumentele specifice ale acesteia;
! o comunicare redus` între organismele na\ionale ]i între acestea ]i cele locale ]i regionale
implicate;
! un nivel redus de informare la nivelul mass-media ]i a publicului cu privire la politica
regional` ]i instrumentele specifice ale acesteia.
Am ar`tat c` România nu a dezvoltat înc` un model coerent al politicii de coeziune ]i
nici nu a identificat rolul pe care politica de dezvoltare regional` trebuie s`-l aib` în
promovarea coeziunii economice ]i sociale. Am subliniat importan\a implic`rii structurilor
regionale atât în conceptualizarea ]i aplicarea politicii de coeziune economic` ]i social`. De
asemenea, am insistat asupra nevoii de a evalua de o manier` mult mai cuprinz`toare situa\ia
economic` ]i social` din România. Planul Na\ional de Dezvoltare, de]i ofer` o evaluare a
1

Fondul Social European, Fondul European de Garantare ]i Orientare Agricol`, Fondul de Dezvoltare Regional` ]i
Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului
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situa\iei prezente, nu ofer` o baz` complet` de analiz` pentru realizarea unei politici
regionale efective.
Dezvoltarea cadrului legal ]i institu\ional pentru politica regional` este îns` un proces în curs
de desf`]urare ]i este sus\inut` de un num`r de oportunit`\i. Cea mai important` dintre acestea este
2
asisten\a oferit` de c`tre Uniunea European` prin instrumentele de pre-aderare Phare, ISPA ]i
SAPARD. Pe lâng` acestea România particip` la programele INTERREG (din cadrul Ini\iativelor
Comunitare) cum ar fi CBC ]i CADSES. Programul na\ional de twinning (înfr`\ire) ]i cele opt
programe regionale de twinning (înfr`\ire) planificate pentru 2002 - 2003, vor contribui la atât la
dezvoltarea cadrului juridic cât ]i institu\ional.
II. Implica\ii ale politicii de coeziune social` a Uniunii Europene pentru România
Fondurile Structurale ]i Fondul de Coeziune sunt principalele instrumente ale politicii UE
în domeniul coeziunii. România va trebui s` respecte toate reglement`rile comunitare de îndat` ce
va deveni \ar` membr`. Presupunând c` majoritatea regulamentelor ]i principiilor actuale nu se vor
modifica, România va fi eligibil` atât pentru „Obiectivul 1” cât ]i pentru Fondul de Coeziune.
Pentru a folosi eficient aceste resurse, România va trebui s`:
! adopte legisla\ia corespunz`toare;
! dezvolte capacit`\ile institu\ionale necesare pentru managementul acestor fonduri
(inclusiv Autoritatea de Plat` ]i Management);
! s` stabileasc` proceduri eficiente ]i un sistem financiar de control (în conformitate cu
principiul comunitar al „managementului financiar s`n`tos”);
! s` stabileasc` metode coerente de monitorizare.
Vor trebui realizate progrese semnificative în leg`tur` cu programarea multi-anual`,
cooperarea ]i integrarea inter-sectorial`, colectarea de informa\ii sociale ]i economice ]i realizarea
unui parteneriat opera\ional atât la nivel central cât ]i regional.
Totu]i, de]i important, suportul programelor Phare, ISPA ]i SAPARD nu este suficient
pentru ca România s` fac` fa\` impactului politicii de coeziune în momentul integr`rii atâta vreme
cât nu se vor întreprinde ac\iuni semnificative preg`titoare în construc\ia institu\ional` ]i
restructurarea economic`. În termeni de costuri, construc\ia capacit`\ilor institu\ionale va fi
probabil cea mai important` ]i va include nu numai costurile directe, ci ]i pe cele indirecte cum ar fi
instruirea/formarea personalului ]i echipamentele. Un cost optim al construc\iei institu\ionale
poate fi stabilit numai pe baza unor studii speciale pentru acest domeniu.
III. Impactul integr`rii în UE asupra dezvolt`rii economice ]i sociale regionale
Principala sfidare pentru România în perioada urm`toare este aceea de a face din
dezvoltarea regional` un instrument eficient prin care s` se realizeze coeziunea economic` ]i
social`. A dispune de un cadru legislativ ]i institu\ional adecvat, dar ]i de un corp de profesioni]ti
bine preg`ti\i în acest domeniu trebuie s` fie unul din obiectivele majore ale României în urm`torul
interval de timp, pentru a preg`ti absorb\ia instrumentelor structurale ale UE. În afara m`surilor
directe care trebuie luate în acest sens sunt necesare ac\iuni colaterale menite s` asigure un cadru
administrativ, social ]i economic mai larg pentru coeziunea social` ]i politica regional`.
Studiul face o serie de recomand`ri pornind de la nevoile cadrului juridic ]i institu\ional, resursele
umane ]i financiare ]i înt`rirea parteneriatului ]i a unei mai bune comunic`ri între actorii implica\i.
2

{n cadrul acestora, Programul na\ional de twinning ([nfr`\ire) ]i cele opt programe regionale de twinning ([nfr`\ire)
planificate pentru 2002 - 2003, vor contribui la dezvoltarea cadrului juridic c@t ]i institu\ional.
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Recomand`ri de politic` economic`:
1. îmbun`t`\irea ]i consolidarea sistemului legislativ ]i institu\ional existent ]i crearea
condi\iilor necesare pentru func\ionarea eficient` a tuturor componentelor lui.
2. consolidarea rolului ]i pozi\iei CNDR prin asigurarea unui sprijin mai puternic ]i a unor
responsabilit`\i ]i atribu\ii mai bine definite.
3. întreprinderea unor ac\iuni serioase cu privire la formularea unui concept na\ional asupra
coeziunii ]i dezvolt`rii regionale ]i stabilirea unor angajamente clare pentru ministerele ]i
agen\iile participante, care s` asigure o contribu\ie efectiv` la dezvoltarea economic` ]i
social`.
4. încurajarea cercet`rii în domeniul dezvolt`rii regionale ]i al coeziunii sociale prin
punerea la dispozi\ie a suportului necesar unor programe de cercetare ]i educa\ionale.
5. asigurarea unor instrumente financiare adecvate care s` le asigure principalelor institu\ii
implicate în politica de coeziune ]i dezvoltare regional`, mijloace eficiente de realizare a
atribu\iilor lor. Principalele institu\ii vizate ar trebui s` fie MFP, MDP, MAAP, MLPTL,
MMSS, agen\iile regionale. De asemeni pot fi luate în considerare MAP, MAPM, AND, MEC
]i MIMMC.
6. promovarea parteneriatului ca principiu major al politicii regionale prin extinderea
principiului solidarit`\ii la nivel regional ]i prin conferirea CDR a unui caracter juridic, real ]i
eficace. În afara m`surilor legale parteneriatul trebuie s` fie promovat ]i îmbun`t`\it prin
m`suri formale cum ar fi forumuri, comitete de lucru, dezbateri na\ionale, conferin\e etc.
7. dezvoltarea unui sistem integrat pentru schimbul de informa\ii între institu\iile implicate
]i cre]terea gradului de diseminare a informa\iilor publice în scopul cre]terii nivelului de
con]tientizare ]i al particip`rii unui num`r sporit de actori locali ]i regionali la procesul de
dezvoltare regional`.
Recomand`ri practice:
1. lansarea unei dezbateri na\ionale, sub auspiciile unui organism guvernamental, în scopul
lu`rii unei decizii cu privire la tipul de politic` de coeziune ]i de dezvoltare regional` pentru
România
2. stabilirea unui statut legal al PND, prin emiterea unei legi speciale, care îi va reglementa
con\inutul ]i rela\ia cu alte documente de planificare, procedurile de aprobare, monitorizarea
implement`rii precum ]i procedurile de revizuire.
3. întreprinderea unor ac\iuni consistente în domeniul construc\iei institu\ionale prin:
stabilirea unui proces de evaluare a capacit`\ii institu\iilor implicate, care s` se deruleze în
urm`torii doi ani, cu privire la management, programare, implementare, urm`rire, evaluare,
management ]i control financiar.
! înfiin\area unor departamente de formare profesional` la nivelul tuturor institu\iilor
centrale ]i regionale implicate.
! îmbun`t`\irea coordon`rii între organismele centrale ]i cele regionale în scopul realiz`rii
unui sistem integrat organiza\ional ]i financiar privind politica regional`.
! asigurarea de resurse financiare sigure ]i suficiente ADR-urilor, pe m`sura transfer`rii
graduale a responsabilit`\ilor complete legate de implementarea programelor regionale.
4. adaptarea ]i modificarea cadrului legislativ intern, pentru a deveni pe deplin compatibil
cu procedurile de acordare a contractelor din UE.
5. elaborarea unui Ghid Practic Na\ional pentru selec\ia, evaluarea ]i monitorizarea
proiectelor de dezvoltare regional` în scopul îmbun`t`\irii ]i integr`rii procedurilor aplicate
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de organismele centrale ]i regionale.
6. îmbun`t`\irea modului de calcul al PIB-ului regional, extinderea acestuia la nivelul
NUTS III (jude\) ]i stabilirea unui sistem na\ional ]i regional de indicatori agrega\i pentru
monitorizarea disparit`\ilor, utilizabil atât în procesul de programare, cât ]i pentru postevaluare.
7. adoptarea unor m`suri preg`titoare pe termen scurt, în scopul men\inerii func\ion`rii
actualului sistem, concomitent cu preg`tirea schimb`rilor ]i îmbun`t`\irilor necesare cum ar
fi:
! acordarea unui rol sporit MDP-ului (ca fiind cel mai experimentat organism în domeniul
dezvolt`rii regionale), în activitatea de orientare, concomitent cu transferul competen\elor ]i a
know-how-ului spre organismele regionale.
! activarea FDR a]a cum este prev`zut prin lege, în cadrul unui proces integrat de
programare multi- anual` atât la nivel na\ional, cât ]i regional.
! stabilirea conexiunilor necesare între amenajarea teritoriului /dezvoltare spa\ial` ]i
dezvoltarea regional`.
! o atitudine pro-activ` a institu\iilor române]ti mai degrab` decât una strict obedient`
/responsiv` la cerin\ele UE.
8. stabilirea unui Observator pentru a monitoriza evolu\ia dezvolt`rii regionale în alte \`ri
aflate în procesul de pre-aderare, în special a celor mai avansate precum Polonia, Ungaria ]i
Republica Ceh`.
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Studiul 10A:
SISTEMUL ROMÂNESC DE ASIGUR~RI SOCIALE }I ADERAREA LA
UNIUNEA EUROPEAN~
Obiectivul principal al acestui studiu l-a constituit analiza acquis-ul comunitar1 în domeniul
securit`\ii sociale, a]a cum este reflectat în capitolele de negociere 2 ]i 132. Am urm`rit progresele
realizate în domeniul reformei securit`\ii sociale (pensii ]i s`n`tate), dezvoltarea acquis-ului
comunitar (atât „hard”, cât ]i „soft”) în cadrul procesului de integrare în general ]i am eviden\iat
problemele majore cu care se vor confrunta autorit`\ile române]ti în viitorul apropiat.
În redactarea studiului am fost ghida\i de un set de criterii, pe care le recomand`m factorilor
de decizie implica\i în evaluarea diferitelor proiecte de reform`:
! sustenabilitatea financiar` ]i impactul proiectelor de reform` asupra economiei în general,
]i, în particular, asupra bugetului asigur`rilor sociale de stat;
! conformitatea cu normele ]i standardele comunitare (acquis comunitar)
! fezabilitate în implementare ]i administrare
I. Dimensiunea social` ]i extinderea Uniunii Europene
La nivel european, exist` un consens în ceea ce prive]te promovarea unui nivel de coeziune
social` ]i economic` cu statele candidate. Regulamentele 1408/71 ]i 574/72 legifereaz`
coordonarea sistemelor na\ionale de securitate social`. Aceste dou` acte normative confer`
lucr`torilor (indiferent de statutul lor - lucr`tori care desf`]oar` o activitate independent`, respectiv
o activitate remunerabil`) care se deplaseaz` pe teritoriul Comunit`\ii Europene acelea]i drepturi
(sociale) ca ]i resortisan\ii statului în care rezideaz`. Aceste aspecte juridice3, obligatorii pentru to\i,
ale acquis-ului comunitar sunt completate de o serie de documente are constituie a]a numitul acquis
„soft”4.
II. Sistemul de pensii românesc
În România, sistemul na\ional de pensii era de tip „pay-as-you-go” (PAYG) în care
cheltuielile pentru pensiile curente sunt acoperite de contribu\ia genera\iei active, urmând ca
propriile lor pensii s` fie finan\ate de genera\iile viitoare. Ministerul Muncii ]i Solidarit`\ii Sociale
era institu\ia public` responsabil` cu administrarea sistemului public de pensii. Pe ansamblu,
administrarea sistemului era îns` puternic centralizat`, ineficient` din punct de vedere al costurilor
]i cu o capacitate de colectare a datelor limitat`.
O nou` lege privind pensiile (Legea 19/2000) a fost adoptat` în 2000. Se aveau în vedere atât
1

{n prezentul studiu s-au analizat cu prec`dere sistemul de pensii ]i de s`n`tate din Rom@nia. Mai multe considerente au
justificat decizia autorilor de a nu analiza ]i problema presta\iilor sociale privind ]omajul. {n primul r@nd, o nou` lege de
reglementare a asigur`rilor sociale pentru ]omaj intrat` [n vigoare la 1 martie 2002, introduce schimb`ri majore [n acest
domeniu. {n al doilea r@nd, o evaluare a impactului acestor m`suri este lipsit` de temei [n condi\iile perioadei foarte scurte
dintre intrarea [n vigoare a legii ]i finalizarea cercet`rii noastre. {n al treilea r@nd, constr@ngeri de timp nu ne-au permis s`
aprofund`m subiectul dat` fiind complexitatea reglement`rilor [n materie, at@t [n legisla\ia rom@n`, c@t ]i [n cea comunitar`.
2
Documentul de pozi\ie al Rom@niei privind capitolul 13 al acquis - ului comunitar "Politica social` ]i ocuparea for\ei de
munc`" a fost [naintat oficial Comisiei Europene [n iunie 2001, negocierile propiu-zise derul@ndu-se p@n` [n aprilie 2002
c@nd capitolul a fost [nchis provizoriu. Negocierile pentru capitolul 2 "Libera circula\ie a persoanelor" au fost deschise [n
timpul pre]edin\iei spaniole a Uniunii Europene.
3
Domeniile astfel reglementate sunt: legisla\ia muncii ]i rela\iile industriale, egalitatea ]anselor pentru femei ]i b`rba\i,
siguran\a ]i s`n`tatea la locul de munc`, dialogul social, coordonarea sistemelor na\ionale de protec\ie social`, Fondul
Social European
4
Comunic`rile Comisiei Europene, Cartea Alb`, Cartea Veche ]i Carta privind drepturile fundamentale ale lucr`torilor.
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reformarea sistemului public de pensii de tip PAYG, cât ]i introducerea modelului multipilon5
promovat de Banca Mondial` ]i de alte institu\ii financiare interna\ionale. Noua schem` public`
6
viza pe de-o parte remedierea deficien\elor vechiului sistem , iar pe de alt` parte extinderea grupului
de beneficiari, restric\ionarea accesului la beneficii, redefinirea contribu\iilor mandatorii ]i
introducerea unei noi formule de calcul a beneficiilor.
Introducerea celui de-al doilea ]i de-al treilea pilon de pensii constituie un pas major în
reformarea sistemului de pensii. Autorit`\ile sunt confruntate cu o serie de alternative în ceea ce
prive]te tranzi\ia c`tre un sistem multipilon, rolul statului ]i proiectarea celui de-al doilea pilon.
Autorit`\ile române vor trebui s` solu\ioneze în viitorul apropiat aspecte legate de:
! finan\area tranzi\iei
! momentul propice pentru introducerea noilor reguli privind fondurile de pensii
! rolul statului - ca regulator sau ]i ca furnizor
! organizarea celui de-al doilea pilon de pensii obligatoriu, fie sub forma fondurilor de
pensii, fie sub forma schemelor ocupa\ionale
De asemenea, o serie de decizii în ceea ce prive]te introducerea regulilor pruden\iale
necesare func\ion`rii fondurilor private voluntare de pensii ]i regimul juridic aplicabil schemelor
voluntare (legea asigur`rilor sau legea privind fondurile de pensii) trebuie adoptate. În momentul
redact`rii acestui raport, un nou proiect de lege privind fondurile universale ]i voluntare de pensii
este în faza de redactare la Ministerul Muncii ]i Solidarit`\ii Sociale. Actul normativ prevede un
cadru legislativ unic pentru fondurile de pensii ]i pentru fondurile universale pentru a accelera
ritmul reformei în domeniu.
Un al doilea obstacol se refer` la reforma institu\ional`. Noua lege a schimbat radical
administrarea sistemului public. La un an de la intrarea în vigoare a legii, analiza noastr` a
eviden\iat modificarea substan\ial` a rolurilor atribuite, în varianta ini\ial`, Ministerului Muncii ]i
Solidarit`\ii Sociale ]i Casei Na\ionale de Pensii ]i Alte Drepturi de Asigur`ri Sociale, ca urmare a
numeroaselor amendamente aduse Legii 19/2000.
Progrese semnificative au fost înregistrate în transpunerea acquis-ului comunitar, îns` se
impune accelerarea implement`rii aspectelor relevante pentru acquis-ul „soft”, construc\ia
institu\ional` ]i înt`rirea capacit`\ii administrative. Înt`rirea cooper`rii ]i intensificarea
schimburilor de informa\ii cu institu\ii similare din statele membre este necesar`. Principala
provocare const` nu atât în deficien\a legislativ`, cât în lipsa de experien\` practic`. România s-a
angajat pe drumul reformei, îns` aceasta se deruleaz` într-un ritm mai pu\in accelerat decât a fost
anticipat, iar unele aspecte relevante pentru sustenabilitatea financiar` a sistemului înc` nu au fost
solu\ionate.
III. Recomand`ri
Studiul nostru a eviden\iat urm`toarele nevoi:
Infrastructur`:
! dezvoltarea unui sistem IT performant ]i a unei metodologii de colectare a datelor în cadrul
Casei Na\ionale de Pensii ]i Alte Drepturi de Asigur`ri Sociale
! activit`\ile de control ]i de aplicare a prevederilor legale în vigoare exercitate de o singur`
institu\ie (departament)
Resurse Umane:
! recrutarea/preg`tirea speciali]tilor IT
5

Modelul multipilon cuprinde sistemul public de dimensiuni reduse (pilonul I), fondurile de pensii obligatorii (pilonul II)
]i fondurile de pensii voluntare (pilonul III).
6
Principalele deficien\e cu care s-a confruntat vechiul sistem erau: dezechilibrul dintre contributori ]i beneficiari cu
serioase repercusiuni asupra sustenabilit`\ii financiare a sistemului ]i dependen\a exclusiv` fa\` de sistemul PAYG.
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! recrutarea de personal juridic ]i preg`tirea lor pe probleme de securitate social`, în special
în ceea ce prive]te coordonarea sistemelor na\ionale de securitate social`.
Integrare european`:
! transferul de metodologii ]i practici europene ]i implementarea eficient` a acestora în
cadrul administra\iei române]ti de specialitate
! îmbun`t`\irea, la nivelul administra\iei de specialitate, a nivelului de cuno]tin\e privind
procedurile ]i practicile relevante exporturilor de beneficii
! identificarea clar` a autorit`\ilor ]i institu\iilor na\ionale cu atribu\ii în domeniul
securit`\ii sociale ]i definirea principalilor beneficiari ]i a tipurilor de beneficii acordate în
conformitate cu Regulamentul 1408/71 ]i Regulamentul 574/72.
IV. Sistemul de asisten\` medical`
Prezentare general`
Principala provocare cu care se confrunt` sistemul de s`n`tate este introducerea de
constrângeri bugetare tari la nivelul spitalelor. O a doua problem` este structura institu\ional`.
Actuala delimitare de competen\e dintre Ministerul S`n`t`\ii ]i al Familiei ]i Casa Na\ional` a
Asigur`rilor de S`n`tate reprezint` o nou` problem`. În sfâr]it, procedura de alocare a resurselor
este ]i ea un factor de îngrijorare. Chiar dac`, o dat` cu introducerea asigur`rilor sociale, se poate
vorbi de o cre]tere a cheltuielilor publice cu s`n`tatea, România continu` s` cheltuiasc` prea pu\in
în compara\ie cu statele membre ale UE ]i cu vecinii s`i din Europa Central` ]i de Est. În acest sens,
putem afirma c` politica sistematic` dus` de Ministerul de Finan\e de a nega dreptul CNAS de
folosire a tuturor fondurilor colectate, nu î]i g`se]te nici o justificare.
Acquis - Cadru legal ]i Institu\ional
Reglement`rile 1408/71 ]i 574/72 asupra incompatibilit`\ii sistemelor de asigur`ri sociale
(în scopul de a facilita libera circula\ie a persoanelor) fac parte din acquis. România se afl` într-un
stadiu avansat de transpunere a acestor reglement`ri în legisla\ia intern`. Lipse]te îns` preg`tirea
necesar` pentru implementarea lor.
În afar` de aceste dou` reglement`ri, se poate vorbi despre o serie de alte probleme cu
privire la reglement`rile pie\ei interne, relevante pentru sectorul asisten\ei medicale. Unele sunt
specifice pentru acest domeniu - cum este cazul reglement`rilor din sectorul farmaceutic.
Majoritatea dintre acestea îns` afecteaz` întregul domeniu legat de libera circula\ie a bunurilor ]i
serviciilor, de exemplu non-discriminarea str`inilor în favoarea produc`torilor interni în ceea ce
prive]te accesul pe pia\` ]i regulile privind achizi\iile publice. CEJ sprijin` concluzia potrivit c`reia
aranjamentele de tip cvasi-pia\` (cum ar fi de exemplu aranjamentele privind securitatea social`)
fac obiectul reglementarilor privind pia\a intern` (libera circula\ie ]i competi\ia).
Implementarea Acquis-ului
Prezent`m o analiz` institu\ional` a celor doi mari actori publici cu atribu\ii în domeniul
sistemului de s`n`tate: Ministerul S`n`t`\ii ]i al Familiei (MSF) ]i Casa Na\ional` a Asigur`rilor de
S`n`tate (CNAS), accentul fiind pus pe structurile lor interne care r`spund de integrarea european`.
Aceast` sec\iune pune în discu\ie capacitatea administrativ` de implementare a reglement`rilor
1408/71 ]i 574/72.
Am analizat slaba implementare a reglement`rilor legate de acquis. În primul rând, exist`
deficien\e institu\ionale interne. Acestea se datoreaz` slabei pozi\ii institu\ionale a departamentelor
de integrare european` - pozi\ia lor marginal` în contextul procesului de decizie ]i subordonarea
separat` fa\` de departamentele de rela\ii interna\ionale (în cazul CNAS). Aceste sl`biciuni sunt
cumulate cu lipsurile existente la nivelul departamentelor: acces redus la resurse, lips` de personal
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adecvat (ex. avoca\i) ]i o lips` a programelor de specializare.
În al doilea rând, exist` probleme inter-institu\ionale. Acestea se manifest` la rândul lor
printr-o slab` comunicare între diferitele agen\ii guvernamentale ]i proasta delimintare a
competen\elor. Ca o consecin\`, CNAS continu` s` se afle în imposibilitatea de a se angaja în
tranzac\ii interna\ionale, iar serviciile de s`n`tate consumate în str`in`tate de c`tre na\ionalii
români sunt pl`tite de la bugetul Ministerului Muncii ]i Solidarit`\ii Sociale. Aceast` poblem`
urmeaz` a fi rezolvat` în scurt timp.
Aceste sl`biciuni (cooperare inter-institu\ional` ]i organizare intra institu\ional`) au drept
rezultat lipsa de preg`tire pentru implementare administrativ` a reglement`rilor 1408/71 ]i 574/72.
V. Recomand`ri
Pe termen scurt:
1. ar trebui realizat` o evaluare complet` a costurilor cu privire la implementarea
reglement`rilor 1408/71 ]i 574/72, cu sprijinul Ministerului Finan\elor Publice; pe baza acestei
evalu`ri, ar trebui alocate resursele bugetare necesare.
2. rolul Departamentelor de Integrare European` ar trebui înt`rit:
2.1 pozi\ia lor în cadrul institu\iilor respective ar trebui îmbun`t`\it` - ex. prin:
- modificarea statutului lor
- ridicarea SIE din CNAS la statutul de department;
- o rela\ionare mai bun` cu Departamentele de Rela\ii Interna\ionale, îndeosebi în cazul
CNAS
2.2. volumul resurselor alocate ar trebui m`rit;
2.3. structura acestor departamente ar trebui s` includ` juri]ti specializa\i în drept
comunitar;
2.4. este necesar` implementarea unui program amplu de instruire.
3. ca principal finan\ator al sistemului de s`n`tate, autonomia opera\ional` a CNAS ar trebui
m`rit` - ex. prin:
- acordarea permisiunii de a se angaja în tranzac\ii interna\ionale;
- acordarea dreptului la initia\iv` legislativ`;
- includerea CNAS în toate comitetele inter-ministeriale care se ocup` cu chestiuni legate de
s`n`tate.
4. în scopul de a asigura sustenabilitatea sistemului de s`n`tate:
- ar trebui introduse constrângeri bugetare tari pentru spitale
- CNAS ar trebui s` aib` dreptul de a folosi, sub o supraveghere financiar` adecvat`, toate
fondurile colectate din contribu\iile pentru s`n`tate.
Pe termen mediu:
1. rolurile MSF ]i CNAS ar trebui clarificate;
2. conformitatea cu reglement`rilor pie\ei interne ]i eliminarea tuturor tratamentelor
discriminatorii dintre furnizorii de servicii ]i produse de s`n`tate, interni ]i interna\ionali (ex.:
produsele farmaceutice);
3. cre]terea nivelului de resurse alocate s`n`t`\ii;
4. autorit`\ile cu atribu\ii în cadrul sistemului de s`n`tate ar trebui s` monitorizeze deciziile
CEJ în domeniul sistemelor de s`n`tate bazate pe asigur`ri sociale.
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Studiul 10B:
ANALIZA OP|IUNILOR }I IMPLICA|IILOR REDUCERII
CONTRIBU|IEI DE ASIGUR~RI SOCIALE ÎN ROMÂNIA
În prezent, contribu\ia social` în România se compune din patru impozite principale:
contribu\ia pentru fondul de pensii (35%), contribu\ia pentru fondul de ]omaj (6%),
contribu\ia pentru fondul de s`n`tate (14%) ]i contribu\ia pentru fondul destinat
persoanelor cu handicap (2%).
Acesta este rezultatul unor cre]teri consecutive ale nivelului diverselor rate de impozite ]i al
m`surilor de reform` de la începutul anilor '90, instituite într-o tentativ` de dep`]ire a nivelului
sc`zut al ratei de colectare ]i de acoperire a necesarului de cheltuieli aflat în permanent` cre]tere.
În acest studiu, am trecut în revist` principalele m`suri de politic` luate în România în
cadrul reformei sistemului de protec\ie social` ]i tendin\ele manifestate de evolu\ia resurselor
]i necesit`\ilor din acest domeniu. Concluzia noastr` este c` astfel de schimb`ri au atras efecte
negative asupra st`rii economice ]i sociale, deoarece rata de impozitare cresc`toare a
pozi\ionat impozitul pe partea descendent` a curbei Laffer. De asemenea, a plasat România
într-o pozi\ie dezavantajoas`, de vreme ce, într-o perspectiv` regional`, România a ajuns s`
impun` cele mai înalte rate de impozitare pentru protec\ia social` - cazul fondurilor de pensii
]i de ]omaj - practicate în \`rile membre ale Uniunii Europene ]i \`rile candidate.
Pentru a estima efectele unei reduceri a nivelului contribu\iilor pentru protec\ia social`, în
concordan\` cu m`sura luat` de c`tre guvern, am construit o versiune adaptat` a unui model
macroeconomic existent pentru România, încercând s` punem în eviden\` poten\ialele consecin\e
în lan\ ale unei astfel de m`suri. Ne a]tept`m s` se înregistreze efecte la toate nivelurile economice,
iar modelul utilizat pentru prognoz` a trebuit s` ia în considerare acest fapt ]i a fost construit
corespunz`tor. Am proiectat un model hibrid, prin adaptarea unui model macroeconomic al
economiei române]ti deja func\ional - modelul LINK-Dobrescu - la problemele specifice implicate
de scenariile avute în vedere aici. Evolu\iile legate de pia\a for\ei de munc` reprezint` nucleul
modelului nostru, care ia drept premis` major` credibilitatea ]i angajamentul guvernului privind
propriile reforme propuse. De aceea, nu s-a introdus nici un bloc monetar, iar variabilele financiare
]i monetare cu impact major asupra economiei, cum ar fi indicii de pre\uri cu care se deflateaz`,
cursul de schimb ]i rata dobânzii, sunt tratate drept variabile exogene sau drept expecta\ii.
Modelul este împ`r\it în urm`toarele blocuri:
! blocul pie\ei for\ei de munc`, în care sunt modelate gradul de ocupare ]i echilibrul pie\ei
for\ei de munc` (deciziile actorilor de pe pia\a for\ei de munc`);
! blocul macroeconomic, care modeleaz` formarea produsului intern brut; ]i
! blocul bugetar, unde sunt urm`rite evolu\iile celor dou` componente ale bugetului,
veniturile ]i cheltuielile.
Pe baza acestui model, am implementat patru scenarii diferite, ]i anume:
! SC_01: în 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale de impozitare
privind contribu\ia la asigur`rile sociale, împ`r\it` între angaja\i ]i angajatori dup` cum
urmeaz`: 2,67% din partea angajatului ]i 2,33% din partea angajatorului. Aceasta va fi
urmat`, în 2005, de o a doua reducere de 5%, împ`r\it` în mod egal între angaja\i ]i angajator.
! SC_02: în 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale de impozitare
privind contribu\ia la asigur`rile sociale, împ`r\it` între angaja\i ]i angajatori dup` cum
urmeaz`: 2,67% din partea angajatului ]i 2,33% din partea angajatorului. Aceasta va fi
urmat`, în 2005, de o a doua reducere de 3%, împ`r\it` în mod egal între angaja\i ]i angajator.
! SC_03: în 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale de impozitare
privind contribu\ia la asigur`rile sociale, împ`r\it` între angaja\i ]i angajatori dup` cum
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urmeaz`: 2,67% din partea angajatului ]i 2,33% din partea angajatorului. Aceasta va fi
urmat`, în 2005, de o a doua reducere de 7%, împ`r\it` în mod egal între angaja\i ]i angajator.
! SC_04: Acest scenariu implementeaz` programul dup` cum se propune în Acordul pentru
Pactul Social semnat în iulie 2002 (Guvern - sindicate), ]i anume, o împ`r\ire a reducerii
propuse, între angajatori ]i angaja\i, constând în 4,67% din partea angajatului ]i numai 0,33%
din partea angajatorului.
Potrivit procedurii standard, efectul m`surii implementate se estimeaz` comparativ cu un
scenariu de baz` (% de cre]tere suplimentar` în diverse scenarii, peste cre]terea din scenariul de
baz`, dac` nu se specific` altfel).
Din punct de vedere al pie\ei for\ei de munc`, efectul reducerii contribu\iei pentru
asigur`rile sociale este pozitiv în toate cazurile analizate. Acesta const` într-o cre]tere a num`rului
de salaria\i, a gradului de ocupare a for\ei de munc` ]i a salariilor, atât brute cât ]i nete, precum ]i
într-o reducere a num`rului de ]omeri.
Efectele pozitive asupra st`rii economice de ansamblu sunt, de asemenea, clare. Produsul
intern brut ]i cererea global` prezint` rate de cre]tere anual` mai mari, iar simul`rile din cadrul
scenariului raporteaz` profituri ]i investi\ii mai mari. Cre]terea suplimentar` a consumului privat
este acoperit` de oferta intern` mai mare ]i de importuri sporite, ceea ce conduce la o deteriorare a
balan\ei comerciale. Efectul negativ asupra infla\iei provine din cre]terea venitului disponibil,
degenerând într-o spiral` de tip salarii-pre\uri.
Efectul asupra bugetului este ]i el pozitiv. Acest fenomen poate avea o dubl` explica\ie:
1. cre]tere a veniturilor bugetare (urm`rind cre]terea bazei de impozitare care, în unele
cazuri, dep`]e]te reducerea nivelului ratelor de impozitare), ]i
2. sc`dere a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de ]omaj,
dat` fiind cre]terea gradului de ocupare a for\ei de munc`.
Prin urmare, relaxarea fiscal` propus` se dovede]te a fi benefic` pentru starea global` a
economiei. Singurele efecte negative ar fi cele asupra infla\iei ]i asupra balan\ei comerciale (ca o
consecin\` a cererii crescute), dar acestea sunt compensate în mod clar de beneficiile atrase de
aceast` decizie politic`.
Din punctul de vedere al teoriei deciziilor publice, este de asemenea important s`
men\ion`m c` efectele asupra st`rii globale a economiei sunt cu atât mai benefice, cu cât distribu\ia
reducerii care se aplic` ratei contribu\iei pentru asigur`rile sociale este mai echilibrat` - cazul
primelor trei scenarii. Explica\ia const` în faptul c`, economia României, fiind caracterizat` prin
constrângeri asupra ofertei, stimularea cererii (venituri mai mari) va fi mai pu\in eficient` decât
stimularea ofertei (costuri mai mici).

56

Studii de Impact - Sinteze

Studiul 11:
IMPLICA|IILE ADOPT~RII ACQUIS-ULUI COMUNITAR ASUPRA
CONSTITU|IEI ROMÂNIEI
Obiectivul principal al acestui studiu este de a examina impactul adopt`rii acquis-ului
comunitar asupra Constitu\iei române. Indic`m, de asemenea, aspecte ale Constitu\iei române care
pot s` nu fie conforme cu alte cerin\e ale UE (de ex., Carta Drepturilor Fundamentale) ]i
consecin\ele lor institu\ionale. Identific`m acele prevederi legale care necesit` s` fie modificate ]i
eviden\iem anumite dispozi\ii pentru care o ameliorare ar fi recomandat`.
I. Implica\iile ader`rii asupra Constitu\iei ]i textelor strâns legate de aceasta
Aderarea la UE cere ca România s` cedeze anumite puteri, incluzând domenii-cheie,
tradi\ional considerate ca fiind intim legate de suveranitatea na\ional`. Aceasta se datoreaz`
faptului c` aderarea presupune încorporarea dreptului comunitar în dreptul na\ional (dreptul
comunitar, potrivit modului ]i condi\iilor stabilite de Curtea de la Luxemburg ]i acceptate de statele
membre, recunoa]te efectul direct1 ]i suprema\ia dreptului comunitar2).
Am cercetat mai multe posibilit`\i pentru solu\ionarea acestui conflict. Am examinat locul
]i statutul tratatelor interna\ionale în ordinea juridic` intern`. Dispozi\iile actuale nu sunt suficiente
]i am ajuns, a]adar, la concluzia ca o clauz` general`, ]i anume o ad`ugire la articolul 11 (în prezent,
articolul 11 din Constitu\ie plaseaz` în dreptul intern numai tratatele la care România este parte), s`
fie introdus` în Constitu\ia român`, care s` autorizeze transferul de puteri c`tre UE, împreun` cu
modific`ri referitoare la:
! eliminarea textului constitu\ional referitor la leu;
! extr`darea propriilor cet`\eni;
! dreptul de proprietate asupra terenurilor.
Cet`\enia Uniunii este caracterizat` prin drepturi ]i obliga\ii ]i implicarea în via\a politic`.
Cât prive]te drepturile electorale, exist` dou` categorii din punct de vedere juridic ]i politic:
alegerile pentru Parlamentul European ]i alegerile locale. România va trebui s` permit` cet`\enilor
UE, care î]i au re]edin\a pe teritoriul s`u, s` participe la alegerile europene organizate în România,
]i, de asemenea, s` voteze ]i s` fie ale]i în alegerile locale. De aceea, este necesar s` se procedeze la
o modificare a articolelor 34 ]i 35 din Constitu\ie.
Logica ce sus\ine construc\ia european` presupune ca cet`\enii UE s` participe la via\a
politic` în statul lor de re]edin\`. Din acest punct de vedere, legisla\ia român` ar trebui sensibil
liberalizat`.
Accesul cet`\enilor UE la func\ii publice în alt stat membru reprezint` un aspect
fundamental al liberei circula\ii a persoanelor în cadrul Uniunii. Cu toate acestea, Tratatul CE
instituie o excep\ie pentru angajarea cet`\enilor str`ini în administra\ia public`. Aceasta poate fi
rezervat` doar cet`\enilor proprii (articolul 39(4) (fost 48(4)). Aplicarea excep\iei, în conformitate
cu criteriile enun\ate de Curte, depinde de natura sarcinilor ]i responsabilit`\ilor acoperite de un
post, iar nu de no\iunea de func\ie public`, a]a cum exist` ea în legisla\ia fiec`rui stat membru.
Implementarea Tratatului sub acest aspect presupune modificarea articolelor 16(3) ]i 50(2) din
Constitu\ie.

1

Regula efectului direct instituie dreptul fiec`rei persoane din UE de a cere instan\elor na\ionale s` fie respectat`
suprema\ia anumitor tipuri de reglement`ri comunitare, chiar dac` acestea nu au fost transpuse [n legisla\ia statului membru
respectiv.
2
Dreptul comunitar prevaleaz` asupra dreptului na\ional al statelor membre UE.
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II. Implica\iile ader`rii în domeniul drepturilor fundamentale
Importan\a drepturilor fundamentale a fost afirmat` constant de Uniunea European`. Astfel,
în vederea procesului de aderare, România trebuie s` se asigure c` dispozi\iile sale constitu\ionale
permit indivizilor s` se bucure de drepturile omului, în m`sura stabilit` prin standarde europene.
Apare mai întâi ca necesar s` se asigure aplicarea efectiv` a articolului 20(2), ce prevede c`
normele interna\ionale adoptate în materia drepturilor omului prevaleaz` asupra dreptului intern.
În al doilea rând, trebuie urm`rit ca sfera principiului de nediscriminare din Constitu\ie s` nu
fie mai restrâns` decât prevederile din tratatele comunitare. În acela]i spirit, trebuie c`utat` o
adecvare între Constitu\ia României ]i textele europene, în privin\a motivelor de restrângeri ce pot
fi legal aduse exerci\iului drepturilor ]i libert`\ilor.
În sfâr]it, ar fi de dorit s` fie completate ]i/sau clarificate unele drepturi garantate prin
Constitu\ie, cum ar fi, de ex., dreptul de a primi ]i difuza informa\ii ori dreptul persoanei de a-]i
manifesta ori schimba religia. Posibilitatea pentru un procuror (ca magistrat) s` emit` un mandat de
arestare ori de perchezi\ie ar trebui de asemenea reconsiderat`, ca fiind contrar` jurispruden\ei
europene.
III. Implica\iile ader`rii asupra organiz`rii puterilor publice
Aderarea la UE nu va repune în discu\ie echilibrele institu\ionale ]i politice consacrate prin
Constitu\ie ]i nici nu va afecta rela\iile între puterile publice. Aceste chestiuni \in de suveranitatea
deplin` a statului român. Totu]i, aderarea implic` anumite adapt`ri în organizarea intern` a justi\iei,
a Parlamentului ]i a Guvernului.
a) Independen\a justi\iei este o piatr` de temelie, nu doar pentru respectarea drepturilor
omului, ci ]i pentru statul de drept. În plus, independen\a justi\iei este o component` a unei
bune guvern`ri (good governance). Constitu\ia României plaseaz` sub numele de „autoritate
judec`toreasc`” atât pe judec`tori, cât ]i pe procurori. Pentru a reflecta principiul separa\iei
puterilor ]i a asigura independen\a justi\iei, aceast` al`turare constitu\ional` trebuie
corectat`. Este la fel de important s` se reexamineze prevederile referitoare la durata
mandatului judec`torilor Cur\ii Supreme de Justi\ie, la numirea judec`torilor ]i la competen\a
tribunalelor militare.
b) Parlamentele sunt destinate s` joace un rol esen\ial în implementarea dreptului
comunitar, în special în transpunerea directivelor. În acest sens, Parlamentul României va
trebui s` creeze structuri specializate. Dou` aspecte importante ]i distincte vor trebui luate în
considerare: angajamentul Guvernului de a informa Parlamentul ]i posibilitatea
Parlamentului de a se pronun\a asupra politicii europene a Guvernului.
c) Guvernul va trebui, de asemenea, s` se adapteze unui nou rol. Pe de o parte, va trebui s`
fac` fa\` negocierilor ]i particip`rii delega\iilor na\ionale la preg`tirea documentelor
comunitare ]i, pe de alt` parte, se va confrunta cu sarcina uria]` a punerii în aplicare a
normelor comunitare.
Aderarea României la UE implic` participarea la toate structurile ]i institu\iile UE.
Autorit`\ile române trebuie s` se preocupe de necesitatea ]i modul de organizare a particip`rii \`rii
în mai multe organe subsidiare, de pild` Comitetul Regiunilor ]i Comitetul Economic ]i Social.
În concluzie, este mai întâi necesar` modificarea, clarificarea ]i completarea unor prevederi
constitu\ionale existente privind suveranitatea, încorporarea dreptului comunitar în dreptul intern,
recunoa]terea cet`\eniei europene ]i accesul cet`\enilor UE la func\ii publice. În al doilea rând, este
de dorit o actualizare a prevederilor în privin\a drepturilor omului, pentru ca România s` poat`
îndeplini standardele europene. În al treilea rând, este recomandabil ca autorit`\ile române s`
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analizeze adapt`rile structurilor parlamentare ]i guvernamentale pentru a putea ap`ra mai bine
pozi\ia na\ional` a României ]i interesele acesteia în cadrul Uniunii Europene.
Aceste propuneri nu au implica\ii financiare semnificative, deoarece reprezint` o problem`
de organizare ]i func\ionare a statului ]i consist` în cea mai mare parte din modific`ri
3
constitu\ionale ]i legislative.
IV. Sumar al modific`rilor propuse a fi aduse Constitu\iei
Suveranitatea
- ad`ugarea la articolul 11 a unui nou paragraf: „(3) Statul român poate transfera/delega,
prin tratate, prerogative legislative, administrative ori judiciare în favoarea unei institu\ii ori
organiza\ii interna\ionale”.
- eliminarea articolului 136 (2) referitor la leu.
- ad`ugarea la articolul 19(1) a formul`rii: „cu excep\ia cazurilor prev`zute în angajamente
interna\ionale ratificate ]i sub rezerva reciprocit`\ii”.
- înl`turarea complet` a articolului 41(2), referitor la dreptul de proprietate asupra
terenurilor pentru str`ini ]i apatrizi, sau ad`ugarea la acest paragraf a formul`rii „sub rezerva
obliga\iilor interna\ionale asumate de România”.
- ad`ugarea la articolul 144, referitor la atribu\iile Cur\ii Constitu\ionale, a unui nou
paragraf: „Curtea Constitu\ional` se pronun\` asupra constitu\ionalit`\ii tratatelor înaintea
intr`rii în vigoare a acestora, la sesizarea Pre]edintelui, a unuia dintre pre]edin\ii celor dou`
Camere ori a unui num`r de cel pu\in 50 de deputa\i sau de cel pu\in 25 de senatori. În cazul în
care Curtea decide c` angajamentul interna\ional con\ine clauze contrare Constitu\iei,
ratificarea acestui angajament interna\ional trebuie adoptat` de c`tre Parlament cu o
majoritate de cel pu\in dou` treimi din num`rul membrilor fiec`rei Camere”.
Încorporarea dreptului comunitar în dreptul intern
- ad`ugarea la articolul 11(2) a formul`rii „cu rang de prioritate” sau ad`ugarea unui nou
paragraf la articolul 11, care s` statueze: „Dac` un tratat con\ine prevederi contrare celor ale
unei legi, se vor aplica prevederile interna\ionale”.
- ad`ugarea la articolul 51: „]i a tratatelor” (respectarea Constitu\iei, a legilor ]i a tratatelor
este obligatorie).
Cet`\enia european`
- ad`ugarea unui nou paragraf la articolul 34: „Sub rezerva reciprocit`\ii ]i în baza tratatelor
interna\ionale, dreptul de vot în alegerile locale este acordat cet`\enilor str`ini care locuiesc
pe teritoriul României”.
- ad`ugarea unui nou paragraf la articolul 35: „Sub rezerva reciprocit`\ii ]i în baza tratatelor
interna\ionale, dreptul de a fi ales în alegerile locale este acordat cet`\enilor str`ini care
locuiesc pe teritoriul României”.
Accesul cet`\enilor statelor membre la func\iile publice
- ad`ugarea la articolul 16(3): „sub rezerva obliga\iilor interna\ionale asumate de
România”.
Drepturile fundamentale
- constitu\ia ar trebui s` con\in` un text unificat privind nediscriminarea, text care s`
interzic` discriminarea bazat` pe motivele ce ar trebui cuprinse într-o list` deschis`, care s`
includ` toate motivele men\ionate în articolul 13 din TCE. În conformitate cu acesta, textul ar
trebui de asemenea s` prevad` c` este permis` ac\iunea pozitiv` îndreptat` spre combaterea
discrimin`rii.
3

Propunerile f`cute [n cadrul acestui studiu au fost discutate cu Grupul de interes pe parcursul reuniunilor care au avut loc
la Bucure]ti la datele: 8 ianuarie 2002, 1 martie 2002 ]i 15 aprilie 2002.
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- completarea articolului 20, dup` cum urmeaz`: „...(Declara\ia Universal` a Drepturilor
Omului), Conven\ia European` a Drepturilor Omului, jurispruden\a Cur\ii Europene a
Drepturilor Omului ]i cu pactele ]i celelalte tratate referitoare la drepturile omului la care
România este parte. Acestea au prioritate asupra legisla\iei na\ionale ]i sunt obligatorii pentru
toate autorit`\ile na\ionale, inclusiv instan\ele de judecat`”.
- înlocuirea în articolul 49 (1) a sintagmei „drepturile ]i libert`\ile cet`\enilor” cu „drepturile
]i libert`\ile altora”.
- punerea Constitu\iei în conformitate cu tratatele pe care România le-a ratificat sau pe care
inten\ioneaz` s` le ratifice (Uniunea European`, Comunit`\ile Europene), prin eliminarea
anumitor formul`ri referitoare la restric\iile aduse drepturilor fundamentale în articolele 8(2),
26(2), 27(2), 29(4), 30(6), 30(7), 31(3), 37(2), 49 ]i 54.
- completarea articolului 30 cu formularea: „libertatea de a primi ]i comunica informa\ii”.
- ad`ugarea la articolul 29(1) a propozi\iei: „Acest drept include libertatea persoanei de a-]i
schimba religia sau convingerea, precum ]i libertatea de a-]i manifesta religia sau
convingerea, în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult,
înv`\`mînt, practici ]i îndeplinirea ritualurilor”.
- eliminarea din articolul 18(1) a formul`rii „care locuiesc în România”.
- înlocuirea în articolul 27(3) a termenului „magistrat” cu „judec`tor”.
- modificarea articolului 39(2), dup` cum urmeaz`: „Nu constituie munc` for\at` a)
serviciul cu caracter militar sau activit`\ile desf`]urate în locul acestuia de cei care, potrivit
legii, nu presteaz` serviciul militar obligatoriu din cauza unor obiec\ii de con]tiin\`”.
- ad`ugarea la articolul 52 (2): „Dreptul la obiec\ia de con]tiin\`, pentru motive de con]tiin\`
serioase, este garantat. Legea stabile]te exerci\iul acestui drept”.
Organizarea judec`toreasc`
1. La nivel constitu\ional:
- tratarea în dou` capitole separate a puterii judec`tore]ti (format` din judec`tori) ]i a
Ministerului Public (format din procurori),
sau
schimbarea titlului capitolului VI, Titlul III din Constitu\ie în „Puterea judec`toreasc` ]i
Ministerul Public”.
2. La nivel legislativ:
- modificarea Legii 92/1992 privind organizarea judec`toreasc` ]i a Codului de procedur`
penal`, rezervând judec`torilor puterea de a emite mandate de arestare ori de perchezi\ie.
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Studiul 12:
ROMÂNIA }I M~SURILE UNIUNII EUROPENE PENTRU
COMBATEREA CRIMINALIT~|II ECONOMICE }I FINANCIARE
Acest studiu dezbate teme precum sp`larea banilor, evaziunea fiscal`, frauda în detrimentul
intereselor financiare comunitare, ]i corup\ia în domeniul achizi\iilor publice ]i a sistemului vamal.
Fiecare dintre cele patru p`r\i ale studiului acoper` unul dintre aceste subiecte. Concret,
fiecare parte revizuie]te prevederile acquis-ului ]i legisla\ia româneasc` în domeniu, analizeaz`
diferen\ele ]i prezint` un set de recomand`ri.
Colectarea veniturilor la bugetul de stat este o condi\ie pentru capacitatea guvernului de a
folosi resursele, de a investi în lucr`ri publice ]i de a implementa reformele. A]adar, studiul începe
cu o discu\ie asupra evaziunii fiscale, în scopul de a oferi solu\ii pertinente pentru implementarea
întregului set de recomand`ri prezentate în fiecare parte a studiului.
Partea a doua ]i a treia dezbate pe tema sp`l`rii banilor ]i respectiv a fraudei, subliniind
câteva dintre riscurile implicite în cadrul actualelor tendin\e/obiective c`tre globalizare/integrare.
Modurile ]i metodele pe care le alege România în scopul de stopare a acestor fenomene sunt
presupuse a afecta nu numai mediul na\ional de afaceri ]i stabilitatea macro-economic` a \`rii, dar ]i
pa]ii politici în direc\ia ader`rii UE.
Partea a patra discut` fenomenul de corup\ie - probabil cel mai puternic obstacol cu care se
confrunt` România în încercarea sa de dezvoltare economic` ]i emancipare politic`. Corup\ia în
sistemul vamal este deseori legat` de alte activit`\i contraven\ionale, precum evaziunea fiscal` ]i
frauda, în timp ce componenta de achizi\ii publice are un impact negativ asupra capacit`\ii
României de a investi în lucr`rile publice. Deoarece unele proceduri în achizi\iile publice implica
fonduri comunitare, discu\ia asupra corup\iei atinge de asemenea aspectele de sp`lare de bani ]i
fraud`.
Problemele cele mai importante ale României nu vin din neadoptarea de legisla\ii ]i
proceduri parlamentare noi (de fapt s-au adoptat într-un ritm destul de impresionant), cât, mai
degrab`, din incapacitatea ]i indisponibilitatea autorit`\ilor administrative ]i judiciare de a
implementa ]i aplica legi ]i orient`ri.
Cu toate acestea, autorit`\ile române nu au abordat înc` anumite p`r\i majore ale acquis-ului
în domeniul Justi\iei ]i Afacerilor Interne, ]i anume Conven\ia de la Strasbourg din 1990 privind
sp`larea banilor, care este de o importan\` crucial` în combaterea criminalit`\ii economice ]i
financiare. De asemenea, cadrul legal pe tema r`spunderii penale a persoanelor juridice, în mod
special pentru contraven\iile legate de fraud` ]i corup\ie, pare a fi insuficient dezvoltat.
În ceea ce prive]te EVAZIUNEA FISCAL~, prezentul studiu a f`cut urm`toarele
principale recomand`ri:
! revizuirea prevederilor referitoare la evaziunea fiscal` acoperit` de fapt de diferite alte
legi, cu o orientare pe consolidarea coordon`rii/armoniz`rii acestora ]i promov`rii aplic`rii
lor uniforme;
! adoptarea unui cod general de impozitare;
! revizuirea Codului de Procedur` Penal` având drept scop modificarea prevederilor care ar
putea împiedica institu\iile de control fiscal ]i financiar de la confiscarea legal` a bunurilor ]i
valorilor folosite/rezultate din fraude fiscale;
! ratificarea Conven\iei de la Strasburg asupra Sp`l`rii Banilor, Depist`rii, Sechestrului ]i
Confisc`rii Bunurilor din Infrac\iuni;
! facilitarea accesului în instan\` a Ministerului Finan\elor Publice pe post de parte v`t`mat`
în cazurile de fraud` la bugetul de stat ]i de contraven\ii civile la plata datoriilor fiscale;
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! notificarea privind incrimin`rile din partea institu\iilor de control fiscal/financiar ar trebui
transmise imediat c`tre organismele de anchet` ]i urm`rire penal`;
! metodele de investiga\ie în cazurile fiscale/financiare ar trebui s` cuprind` ]i proceduri de
urgen\` pentru a facilita o recuperare rapid` a prejudiciilor, de identificare a infractorilor ]i de
stabilire a r`spunderii acestora (diminuând în acest fel rata nerecuper`rilor);
! un control sporit al înregistr`rii diverselor tipuri de active ]i venituri;
! dezvoltarea cadrului legal ]i a procedurilor de control privind comercializarea
documentelor ]i formularelor fiscale;
! o implicare mai activ` a Registrului Comer\ului în verificarea autenticit`\ii documentelor
depuse de companii pentru înregistrarea sediilor ]i a altor puncte de lucru (diminuând în acest
fel num`rul companiilor fictive);
! actualizarea periodic` a eviden\elor \inute de Camera de Comer\ ]i Industrie ]i de
Registrul Comer\ului;
! o supraveghere fiscal` mai strâns` a declara\iilor asupra produselor
impozabile/neimpozabile;
! stabilirea obliga\iei pentru companii de a prezenta o not` de lichidare de la autorit`\ile
fiscale împreun` cu documentele necesare pentru înregistrarea unei noi companii; aceea]i
obliga\ie ar trebui aplicat` ]i în cazul atribuirii/cesionarii de ac\iuni;
! crearea de formulare comune pentru activit`\ile financiare/contabile ]i obliga\ia
cump`r`torului s` verifice dac` toate documentele fiscale sunt în ordine (altfel cump`r`torul
preia datoriile / pasivele);
! un acces mai rapid al autorit`\ilor de control fiscal privind sumele transferate prin conturi
bancare (luptând a]adar împotriva companiilor fictive ]i a conturilor nedeclarate);
! regulamente mai stricte referitoare la tranzac\iile în numerar care dep`]esc plafoanele
legale.
În ceea ce prive]te LUPTA ÎMPOTRIVA SP~L~RII BANILOR, prezentul studiu a
f`cut urm`toarele recomand`ri principale:
! ratificarea Conven\iei de la Strasburg asupra Sp`l`rii Banilor, Depist`rii, Sechestrului ]i
Confisc`rii Bunurilor din Infrac\iuni.
! stabilirea de r`spundere penal` pentru persoanele juridice în cazurile infrac\iunilor de
sp`lare de bani.
Privitor la COMBATEREA FRAUDEI ]i CAPACITATEA DE A AP~RA
INTERESELE FINANCIARE COMUNITARE, prezentul studiu a f`cut urm`toarele
recomand`ri principale:
! consolidarea independen\ei ]i m`rirea puterilor punctului de contact al OLAF în România;
! stabilirea de r`spundere penal` pentru persoanele juridice în cazuri de fraud`, corup\ie
activ` sau sp`lare de bani comise spre beneficiul lor ]i în dauna sau eventuala daun` a
intereselor financiare comunitare.
Referitor la COMBATEREA CORUP|IEI în SFERA ACHIZI|IILOR PUBLICE,
prezentul studiu a f`cut urm`toarele recomand`ri principale:
Orientarea spre adoptarea de m`suri practice în scopul de:
! perfec\ionarea monitoriz`rii activelor/venitului/stilului de via\` al oficialilor din
domeniul achizi\iilor publice;
! controlul performan\ei profesionale a ofi\erilor din sfera achizi\iilor publice;
! elaborarea ]i promovarea de îndrum`ri de conduit` ]i cerin\e de etic` pentru ofi\erii din
domeniul achizi\iilor publice;
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! dezvoltarea unui mecanism de \inere în eviden\` a oficialilor ]i ofertan\ilor implica\i sau
suspecta\i de acte corupte în sfera achizi\iilor publice, sau stabilirea de reguli mai severe
privind excluderea de la participarea la licita\ii a candida\ilor condamna\i pentru o
contraven\ie;
! implementarea de audit extern ]i intern care este esen\ial la toate nivelele autorit`\ilor
contractante. Auditul intern ar trebui s` fie sprijinit de un organism de control pentru
investigarea suspiciunilor de infrac\iune;
! crearea unui cadru pentru observa\iile neutre ale unor p`r\i ter\e în cazul achizi\iilor
publice importante ]i ac\iunilor de privatizare, pentru a m`ri credibilitatea acestor procese;
aceste p`r\i ter\e neutre trebuie s` fie special instruite pentru detectarea semnalmentelor
delicvente ]i ar trebui înfiin\ate echipe specializate de inspectori.
În ceea ce prive]te COMBATEREA CORUP|IEI în SISTEMUL VAMAL, prezentul
studiu a f`cut urm`toarele recomand`ri:
Problema combaterii corup\iei nu trebuie abordat` din prisma adopt`rii de legi adi\ionale, ci
a implement`rii adecvate a celor deja existente. În acest scop, se pot face urm`toarele recomand`ri:
! m`rirea eficien\ei actualilor ofi\eri vamali în procesarea documenta\iei, pentru a rezolva
problema intervalului de timp în care se a]teapt` la frontier`. Una dintre solu\ii poate fi o mai
mare computerizare a procedurilor vamale, inclusiv schimbul electronic de date, ceea ce ar
crea un mediu virtual ]i ar diminua „puterea“ oficialilor vamali;
! consolidarea cooper`rii cu organismele executorii ]i instruirea profesional` adecvat` a
oficialilor vamali;
! cre]terea plafoanelor salariale ale oficialilor vamali, fapt care ar atrage personal de înalt`
calitate, ]i care ]i-ar îndeplini standardele de via\` decente f`r` nevoia unui câ]tig
suplimentar, reducându-se a]adar motivele de acceptare de mit`. Acest lucru ar trebui s` fie
înso\it de stabilirea unor standarde înalte pentru noii ofi\eri recruta\i, ceea ce ar implica
verificarea istoricului înainte de angajare;
! consolidarea auditului intern ]i extern, care este esen\ial la toate nivelele organiz`rii
sistemului vamal ]i permiterea unei mobilit`\i geografice ]i func\ionale [ntre personalul
vamal;
! de exemplu introducerea monitoriz`rii performan\ei profesionale prin sondaje cu
beneficiarii;
! sprijinirea implement`rii Codului de Etic` recent adoptat.
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Studiul 13:
POLITICA INDUSTRIAL~ A ROMÂNIEI DIN PERSPECTIVA
ADER~RII LA UNIUNEA EUROPEAN~
I. Cadrul general
Documentul guvernamental aprobat deja, „Politica industrial` a României” relev` inten\iile
guvernului român de a implementa politica industrial` în conformitate cu principiile politicii
industriale comunitare ]i ale dezvolt`rii sustenabile. Politica industrial` a României pare s` se
orienteze în direc\ia asimil`rii principiilor politicii industriale din Uniunea European`. Abordarea
p`r\ii române subliniaz` prioritatea instrumentelor orientate c`tre pia\`, principiile de stabilitate ]i
predictibilitate.
Nu exist` o contradic\ie fundamental` între strategia guvernamental` ]i propunerile acestui
raport, care prevede o politic` industrial` bazat` pe conceptul de avantaje de loca\ie. De]i
competitivitatea industrial` reprezint` obiectivul fundamental atât al strategiei, cât ]i al
propunerilor ulterioare, acestea din urm` sunt subordonate obiectivului opera\ional al avantajelor
de loca\ie, considerate drept elemente fundamentale ale stimul`rii procesului investi\ional ]i, astfel,
al asigur`rii dezvolt`rii sus\inute a economiei.
II. Sl`biciuni structurale
Conform opiniei Comisiei Europene, România a înregistrat progrese în direc\ia cre`rii unei
economii de pia\` func\ionale. Cu toate acestea, Comisia sus\ine c` în pofida progresului înregistrat
pân` în prezent, România nu va putea face fa\`, pe termen mediu, presiunilor concuren\iale ]i
for\elor pie\ei din cadrul Uniunii. Analiza derulat` în vederea întocmirii prezentului raport confirm`
punctul de vedere al Comisiei, subliniind ]ase sl`biciuni structurale ale industriei prelucr`toare din
România:
1
! dependen\a de „exporturile for\ate ”;
! absen\a adâncirii specializ`rii tehnologice a produc\iei ]i exporturilor;
! persisten\a în anumite industrii a sindromului valorilor ad`ugate negative;
! influen\a nesemnificativ` pân` în prezent a investi\iilor str`ine directe;
! slaba guvernan\` ]i participare la concuren\a interna\ional`;
! progresele timide în respectarea acquis-ului în privin\a siguran\ei la locul de munc`, al
certific`rilor de export ]i al certific`rii ISO.
Cea mai important` concluzie a analizei se refer` la fluctua\ia în timp a avantajului
comparativ. Prognozarea avantajelor comparative este extrem de dificil` într-o economie în
tranzi\ie chiar ]i pe termen scurt; probabilitatea ca predic\iile ini\iale s` fie infirmate de evolu\iile
ulterioare este semnificativ`.
III. Op\iuni strategice
Raportul de fa\` ilustreaz` faptul c` nu au existat scheme strategice ale interven\iei
guvernamentale în industriile prelucr`toare. Interven\iile par s` fi urmat un model cvasi-aleator. Cu
toate acestea, a existat o regul`: interven\iile au sprijinit mai degrab` industriile ineficiente,
contribuind la întârzierea ajust`rilor economiei pe latura ofertei.
Sl`biciunile structurale ale industriilor române]ti au fost astfel consolidate ]i amplificate de
sl`biciunile politicilor:
1

Conceptul de "export for\at" se refer` la cazurile [n care pre\urile la export sunt sub pre\urile de pe pia\a intern`.
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! mediul de afaceri neprietenos;
! ritmul lent al privatiz`rilor;
! iner\ia în procesul de restructurare corporativ`;
! persisten\a constrângerilor bugetare slabe.
Argumentul analizei este acela c` \intirea selectiv` în industrie nu reprezint` un r`spuns
adecvat de politic`. Propunerea const` în orientarea politicilor industriale pe conceptul de avantaje
de loca\ie, care translateaz` cerin\ele unui mediu de afaceri prietenos în termenii concuren\ei
interna\ionale. Esen\a stabilirii de priorit`\i în politica industrial` nu este legat` de selec\ia unor
„campioni na\ionali”, ci const` în concentrarea asupra poten\`rii factorilor care stimuleaz`
avantajele de loca\ie.
În mod fundamental, factorii care determin` avantaje de loca\ie se refer` la latura ofertei din
economie:
! atractivitatea pentru investi\ii ]i amplasarea produc\iei;
! abilitatea de a inova procese ]i produse;
! know-how-ul tehnologic;
! disponibilitatea for\ei calificate de munc` ;
! flexibilitatea pie\elor, capacitatea acestora de ajustare la schimb`rile structurale.
Cazul României demonstreaz` faptul c` accentul pus pe elementele verticale permite
perpetuarea constrângerilor bugetare slabe, fiind d`un`tor pe termen mediu ]i lung.
Op\iunea acestui raport - politici orizontale bazate pe conceptul de avantaje de loca\ie - nu
presupune în nici un mod interven\iile guvernamentale. Cazurile de e]ec al pie\elor trebuie s`
beneficieze de reac\ii de politic` adecvate din partea guvernului. Cu toate acestea, se
recomand` asigurarea neutralit`\ii oric`rei interven\ii, ceea ce înseamn` evitarea
discrimin`rilor între industrii ]i firme.
IV. Priorit`\i ale politicii
În cadrul abord`rii bazate pe avantajele de loca\ie, priorit`\ile politicii industriale a
României trebuie s` fie:
! asigurarea unui climat macroeconomic ]i de afaceri prietenos;
! accelerarea restructur`rii industriale ]i înt`rirea disciplinei financiare la nivelul firmelor;
! finalizarea privatiz`rii întreprinderilor de stat;
! corelarea m`surilor de politic` industrial` cu celelalte politici economice relevante pentru
integrarea în UE.
Pot fi descrise cinci priorit`\i ale politicii industriale:
1. Mediul macroeconomic ]i de afaceri
Stabilitatea pre\urilor ]i a cursului de schimb, a ratei dobânzii ]i a ratelor de impozitare sunt
cele trei elemente ale stabilit`\ii macroeconomice. Mai mult, cre]terea ratei economisirilor, prin
dezvoltarea pie\elor de capital ]i financiare, este esen\ial` în cadrul procesului de cre]tere
economic`. În plus fa\` de elementele men\ionate, întreprinderile prelucr`toare care doresc s`
investeasc` ]i s` deruleze opera\iuni comerciale trebuie s` aib` acces la finan\area oferit` de
sectorul bancar.
Pentru a diminua costurile de tranzac\ionare, guvernul trebuie s` ac\ioneze în mod constant
în direc\ia simplific`rii ]i îmbun`t`\irii sistemului judiciar ]i al regulilor ]i institu\iilor care pot
influen\a investi\iile str`ine directe (incluzând garantarea execut`rii contractelor, legea
falimentului ]i politica concuren\ial`), pentru simplificarea procedurilor birocratice ]i
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administrative care nu sunt necesare, pentru a accelera procesul de autorizare a investi\iilor, pentru a
simplifica sistemele de impozitare ]i vamale pentru întreprinderile deja existente, ca ]i pentru a
abroga reglement`rile care nu sunt necesare pe pia\a for\ei de munc`.
2. Restructurarea industrial`
Raportul dezbate trei dimensiuni ale restructur`rii industriale:
! întreprinderile de stat ]i disciplina financiar`;
! investi\iile str`ine;
! exporturile.
Întreprinderile de stat trebuie s` se supun` disciplinei de pia\`. Aceasta înseamn` atât
impunerea de restric\ii bugetare tari, cât ]i prevenirea decapitaliz`rii. Pentru alinierea practicilor
manageriale la obiectivele cre]terii eficien\ei, trebuie accelerate reformele care au drept scop
consolidarea drepturilor de proprietate ]i guvernan\a corporativ`, drepturile ac\ionarilor ]i
creditorilor, ca ]i reforma sistemului contabil.
Politicile care au drept scop consolidarea constrângerilor bugetare ale întreprinderilor de
stat trebuie dublate de m`suri de politic` care s` previn` birocra\ia administrativ` ]i practicile de
cooperare ale noilor elite din domeniul afacerilor, cu scopul de a se opune ini\iativelor menite s`
elimine mecanismele explicite ]i implicite de canalizare a resurselor publice c`tre întreprinderile
ineficiente.
Politicile care au drept scop înt`rirea disciplinei financiare la nivelul întreprinderilor trebuie
s` fie concepute prin luarea în considerare a entit`\ilor generatoare de constrângeri bugetare slabe.
Guvernul trebuie s` abandoneze actuala pozi\ie de încurajare a constrângerilor bugetare slabe în
favoarea celei de a încuraja constrângerile bugetare tari.
Guvernul trebuie s` î]i orienteze politicile c`tre o abordare mai pu\in centralizat`. De]i
demararea procedurilor de execu\ie for\at` sau de lichidare a unor întreprinderi mari generatoare de
pierderi poate crea un puternic efect de demonstra\ie, riscurile sunt legate de implicarea guvernului
în sus\inerea financiar` a acestora. Statul trebuie s` se retrag` din cadrul oric`rei proceduri de
lichidare, s` creeze stimulente puternice ]i s` sus\in` un mecanism privat de lichidare. Implicarea
unei ter\e p`r\i în cadrul procesului de colectare va fi de un real folos.
Acest raport sus\ine c` politica României vizavi de investi\iile str`ine directe trebuie s`
capete o orientare puternic liberal`; cu toate acestea, politicile adoptate nu trebuie s` devin` pasive.
Este important s` nu confund`m strategia proactiv` referitoare la investi\iile str`ine directe cu
oferirea c`tre investitori a unor stimulente fiscale masive sau chiar a unor împrumuturi nepurt`toare
de dobând`. Semnifica\ia stimulentelor fiscale pentru investitorii strategici este redus` comparativ
cu alte condi\ii ale avantajelor de loca\ie - îndemânare, infrastructur`, sprijin tehnic, re\ele ale
ofertan\ilor, o administra\ie eficient` ]i costuri reduse de derulare a afacerilor.
Ac\iunile menite s` promoveze exporturile viabile trebuie s` fie integrate în cadrul efortului
general de restructurare. Ca m`suri direct legate de competitivitatea exporturilor României le
men\ion`m pe cele care au drept obiectiv armonizarea stimulentelor pentru investi\ii cu
reglement`rile ]i legisla\ia privind concuren\a, crearea de clustere ]i oferirea de informa\ii relevante
cu privire la oportunit`\ile de afaceri, precum ]i aderarea la standardele cu privire la condi\iile de
munc` ]i mediu, în conformitate cu acquis-ul comunitar.
3. Privatizarea
Încrederea în for\ele pie\ei este crucial` pentru succesul privatiz`rii. Politica d`un`toare de
men\inere a unui rol activ al statului în cadrul întreprinderilor privatizate nu este în mod necesar
consecin\a aten\iei acordate considerentelor de ordin social, ci rezultatul unei lipse cronice de
încredere în capacitatea for\elor pie\ei de a orienta noile companii privatizate.
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4. Corelarea cu alte politici economice relevante
O aten\ie special` trebuie acordat` aquis-ului referitor la „cele patru libert`\i
fundamentale”. Strâns legate de politica industrial` sunt politicile din domeniul concuren\ei,
politicile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici ]i mijlocii, politicile din domeniul educa\ional, al
cercet`rii ]i dezvolt`rii, precum ]i politicile regionale. Gradul de acoperire al prezentului raport este
relativ limitat, astfel încât, de]i ne d`m seama de importan\a unor politici precum fiscalitatea,
politicile sociale sau politicile de mediu, raportul nu le va trata în mod explicit.
5. Dimensiunea institu\ional`
Disponibilitatea unei strategii industriale complete ar trebui s` ofere cadrul necesar pentru
ac\iunile coordonate ale diverselor agen\ii guvernamentale implicate în dezvoltarea industrial`. În
plus, politica industrial` trebuie s` fie coordonat` cu modific`rile în alte domenii ale reformei,
pentru a se ob\ine beneficiile maxime prin mecanisme de stimulare a ac\iunii de feed-back.
Ministerul Industriei ]i Resurselor poate oferi conducerea ]i coordonarea variatelor probleme care
privesc strategia de dezvoltare industrial`.
V. Efecte
Industriile prelucr`toare din România vor fi confruntate cu modific`ri semnificative ale
pre\urilor relative. Prin înl`turarea barierelor la comer\ul interna\ional, mi]carea for\ei de munc` ]i
fluxurile de capital, integrarea economic` va genera o ajustare gradual` a pre\urilor industriilor care
produc bunuri comercializabile la nivelul parit`\ilor interna\ionale relevante; industriile cu pre\uri
în cre]tere vor avea de câ]tigat, iar industriile cu pre\uri în sc`dere vor pierde.
Procesul de convergen\` va fi înso\it de fluctua\ia cursului de schimb c`tre paritatea puterii
de cump`rare, prin aprecierea în termeni reali a cursului de schimb, iar discrepan\ele dintre pre\urile
interne ]i parit`\ile de frontier` se vor diminua. În concordan\` cu cerin\ele privind viabilitatea
economic`, pre\urile industriilor care produc bunuri necomercializabile, în mod deosebit utilit`\ile
publice, se vor deplasa c`tre nivelurile lor economice, reflectate de costurile de oportunitate sociale.
Pe m`sura reducerii decalajelor dintre pre\urile interne curente ]i costurile de oportunitate
sociale, sporirea exporturilor ar putea s` devin` mai dificil`. În plus, cererea intern` va spori,
reducând stimulentele pentru practicarea de exporturi agresive. În etapele ulterioare ale
transform`rii economice, profitabilitatea exporturilor tinde s` devin` la fel de important` ca
performan\a reliefat` de cotele de pia\` de\inute.
Estim`rile efectuate pentru fundamentarea acestui raport indic` faptul c` industria lemnului
]i produselor din lemn, echipamentelor radio, TV ]i de comunica\ie, construc\iilor metalice ]i
produselor din metal, textilelor ]i produselor textile, imprimeriei ]i edit`rii, ma]inilor electrice ]i
echipamentului vor fi principalele câ]tig`toare ale alinierii. Cre]teri semnificative ale pre\urilor
relative se vor înregistra, de asemenea, în industria metalurgic`, a echipamentelor medicale,
instrumentelor optice ]i de precizie, cauciucului ]i maselor plastice, ma]inilor ]i echipamentelor, a
altor echipamente de transport, produselor chimice ]i fibrelor sintetice. Spre deosebire de acestea,
industriile tutunului, mobilierului ]i altor activit`\i industriale, piel`riei ]i înc`l\`mintei,
materialelor de construc\ie ]i altor produse nemetalifere, produselor din petrol rafinat, se vor
constitui în principalii perdan\i.
Industriile care vor fi cel mai probabil în situa\ia de a suferi semnificative ajust`ri sunt cele
ale mobilierului ]i altor activit`\i industriale, înc`l\`mintei ]i piel`riei, îmbr`c`mintei, materialelor
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de construc\ie ]i altor produse nemetalifere, echipamentului pentru transportul rutier ]i tutunului.
Pentru a ajunge la pragul de rentabilitate în condi\iile nivelului pre\urilor interna\ionale, costurile de
produc\ie vor trebui reduse fa\` de nivelul actual cu 63% în industria mobilierului ]i a altor activit`\i
industriale, 34% în industria piel`riei ]i înc`l\`mintei, 26% la îmbr`c`minte, 19% în domeniul
materialelor de construc\ie ]i al altor produse nemetalifere, 9% în industria echipamentului pentru
transportul rutier, 3% la tutun. Industriile prelucr`toare care sus\in în prezent manifestarea
sindromului de „exporturi for\ate” vor înregistra importante ajust`ri în viitor, în acord cu progresul
general al reformelor.
În industriile prelucr`toare afectate de sindromul „exporturilor for\ate” (îmbr`c`minte,
piel`rie ]i înc`l\`minte, materiale de construc\ie ]i alte produse nemetalifere, mobilier ]i alte
activit`\i neclasificate) ajust`rile vor fi probabil determinate de inova\iile de procese care conduc la
îmbun`t`\iri ale costurilor resurselor interne. Spre deosebire, ajust`rile în cadrul industriilor
problematice (cum ar fi echipamentele pentru transportul rutier), ca ]i în industriile care în prezent
nu beneficiaz` de avantaje comparative (cum ar fi industria alimentar` ]i a b`uturilor, textil` ]i a
produselor textile, celulozei, hârtiei ]i cartoanelor, produselor chimice ]i a fibrelor sintetice,
ma]inilor ]i echipamentelor) vor fi cel mai probabil determinate de inova\iile de produs cu impact
favorabil cât prive]te accesul la pie\ele str`ine.
Promovarea tehnologiei, cu alte cuvinte, deplasarea c`tre produse sofisticate din punct de
vedere tehnologic asociate unei mai mari productivit`\i a factorilor de produc\ie ]i unor rate ridicate
ale înv`\`rii, va contribui la eliminarea treptat` a sindromului „exporturilor for\ate”. Promovarea
tehnologic` va permite ob\inerea unor salarii reale mai ridicate. Cu condi\ia ca exporturile s`
creasc` suficient de rapid, promovarea tehnologiei nu va conduce în mod necesar la diminuarea
cre]terii ocup`rii for\ei de munc`. Cu toate acestea, pe fundalul cre]terii veniturilor, cre]terea rapid`
a sectorului serviciilor va determina cre]terea oportunit`\ilor de angajare.
Accelerarea reformelor, în general, ]i promovarea unei strategii industriale bazate pe
conceptul de avantaje de loca\ie, în particular, va contribui la atragerea investitorilor str`ini, astfel
încât intr`rile de capitaluri asociate ar putea atinge 4-4,5% din PIB, în acord cu nivelurile din
Ungaria ]i Polonia. Industriile schumpeteriene mobile (produse chimice de baz`, alte produse
chimice, produse din plastic, ma]ini electrice ]i echipament, echipamente radio, TV ]i de
comunica\ie) vor fi principalele beneficiare ale intr`rilor de capital str`in. Cu toate acestea,
conceptul de avantaje de loca\ie se refer` nu numai la investitorii str`ini, ci ]i la cei interni, astfel
încât investi\iile interne brute ar putea cre]te la 30% din PIB, în vecin`tatea valorilor din Republica
Ceh` ]i Ungaria.
Ca urmare a privatiz`rii ]i restructur`rii, generatorii de pierderi din sectorul de stat vor
înceta s` dreneze fondurile publice. Resursele se vor orienta c`tre cele mai eficiente firme, ceea ce
va stimula inova\iile de produs ]i procese. O consecin\` ar putea fi mai buna utilizare a capitalului
intelectual românesc ]i cre]terea exportului de tehnologii la cel pu\in 10% din totalul exportului
industriei prelucr`toare.
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Studiul 14:
NOUA ECONOMIE DIN PERSPECTIVA ADER~RII ROMÂNIEI LA
UNIUNEA EUROPEAN~
Obiectivul principal al acestui studiu este de a analiza emergen\a „Noii Economii” în
România.
I. Starea actual` ]i evolu\ii specifice României
a. Infrastructura tehnologic`
O infrastructur` modern` de informa\ii ]i comunica\ii este baza „Noii Economii”. Aceast`
infrastructur` este o precondi\ie pentru toate celelalte aspecte legate de accesul la informa\ie,
cunoa]tere ]i dezvoltare. Cu toate acestea, am demonstrat c` România a r`mas în urm` din acest
punct de vedere iar ritmul de convergen\` c`tre atingerea nivelului \`rilor bogate este lent. De
asemenea, am ar`tat c` România poate reduce actuala diferen\` prin promovarea de oportunit`\i
prin intermediul unor ini\iative specifice sau m`suri politice.
Recunoscând faptul c` infrastructura tehnologic` este coloana vertebral` ]i este considerat`
crucial` în atragerea de noi investi\ii, am determinat faptul c` sarcina construirii unei societ`\i
informa\ionale echilibrate ]i echitabile din punct de vedere social implic` mai mult decât
dezvoltarea unor capacit`\i din domeniul tehnologiei informa\iei ]i comunic`rii (TIC). Subliniem ]i
al\i factori importan\i, care joac` un rol cheie, precum:
! con]tientizarea opiniei publice ]i a factorilor de decizie asupra necesit`\ii dezvolt`rii
societ`\ii informa\ionale;
! reforma sistemului educa\ional;
! promovarea societ`\ii informa\ionale prin intermediul politicilor de stat;
! îmbun`t`\irea structurii managementului companiilor.
b. Inova\ia
Inova\ia este de asemenea crucial` pentru succesul Noii Economii. În ciuda faptului c`
datele statistice demonstreaz` c` num`rul total de inventatori români este comparabil cu media din
UE, la o examinare mai atent` se poate consta faptul c` eviden\ele sunt în]el`toare.
Structura cheltuielilor cu inovarea în România este mai mult orientat` c`tre achizi\ionarea
de ma]ini ]i echipamente, decât în UE. Acest lucru sugereaz` c` mare parte din „procesul de
inovare” este atribuibil` procesului de recuperare tehnologic` ]i încuraj`rii importului de
tehnologie ]i nu pentru inovare în sine.
Compara\ia cu situa\ia din Uniunea European` a scos în eviden\` unele aspecte
îngrijor`toare:
! doar o mic` parte din firmele române]ti aduc inova\ii în sectoarele cheie ale Noii Economii
cum ar fi ma]ini ]i echipamente. În realitate, singurul sector de activitate unde nivelul de
inovare este mai mare în România decât în Uniunea European` este acela în care firmele
române]ti simt cel mai mult presiunea competi\ional` în integrarea pe pia\a interna\ional`,
respectiv sectorul textile-îmbr`c`minte, urmat de piel`rie-înc`l\`minte. Per total, industria
româneasc` înfrunt` pericolul adâncirii decalajului tehnologic.
! în România, spre deosebire de Uniunea European`, din ce în ce mai pu\ine firme mici
realizeaz` inova\ii, comparativ cu firmele mari. În România, firmele mici, teoretic principalii
promotori ai inov`rii datorit` flexibilit`\ii ]i adaptabilit`\ii lor interne, nu au puterea
financiar` de a inova, nu sunt deschise riscului ]i majoritatea activeaz` în sectoare noninovative cum ar fi comer\ul cu am`nuntul.
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! România aloc` un nivel de resurse pentru cercetare-dezvoltare aflat sub masa critic`
necesar` pentru stimularea Noii Economii, atât în valoare absolut` cât ]i relativ`.
c. For\a de munc`
F`r` a subestima problemele interne ale sistemului educa\ional românesc la toate nivelurile
]i specializ`rile, for\a de munc` relativ calificat` reprezint` înc` un avantaj competitiv pentru
România. Ca o concluzie general` în ceea ce prive]te sistemul educa\ional în România, identific`m
un dezechilibru structural important între programa liceal` ]i post liceal` ]i respectiv abilit`\ile
cerute de Noua Economie.
În esen\`, dezechilibrul exist` între educa\ia tehnic` ]i educa\ia antreprenorial` ]i
inovatoare. Acest lucru nu este specific României, nici m`car tranzi\iei, dar în economiile vestice
are loc un proces mai rapid ]i continuu de diminuare a dezechilibrului, datorit` înaltei adaptabilit`\i
a sistemelor educa\ionale ale acestor \`ri ]i a obiectivului precis avut de acestea pentru dezvoltarea
carierelor absolven\ilor lor.
II. Legisla\ia comunitar` relevant`, cadrul institu\ional ]i politici comunitare
Fundamentul politicii UE pentru societatea informa\ional` îl reprezint` politica cercet`rii ]i
tehnologiei cu scopul de a: organiza cooperarea la diferite niveluri, a coordona politicile na\ionale
cu cele europene, a încuraja formarea de echipe de cercetare în re\ea ]i a cre]te mobilitea indivizilor
]i ideilor pentru a m`ri competitivitatea european`.
Unul dintre obiectivele UE este de a se asigura ca afacerile Europei, guvernele ]i cet`\enii
continu` s` joace un rol primordial în participarea la economia global` bazat` pe cunoa]tere ]i
informa\ie. Pentru realizarea acestui obiectiv mai multe metode au fost puse în practic`:
! stimularea cercet`rii pentru dezvoltarea ]i r`spândirea noilor tehnologii ale informa\iilor
]i comunica\iilor
! stabilirea ]i men\inerea unui cadru de reglementare ]i standarde menite s` genereze
competi\ie;
! stimularea dezvolt`rii aplica\iilor software ]i content-ului prin sus\inerea ini\iativelor ce
încurajeaz` ]i permit tuturor cet`\enilor Europei s` beneficieze de ]i s` participe la societatea
informa\ional`.
Consiliul European de la Lisabona a trasat obiectivul ca UE s` devin` în jurul anului 2010,
cea mai dinamic` economie bazat` pe cunoa]tere. |inând cont de apari\ia „Noii Economii” ca o
economie bazat` pe cunoa]tere global` ]i idei, Comisia European` a lansat ini\iative precum
Ini\iativa e-Europe (cu obiectivul global de a lega Europa online cât mai repede posibil) ]i a creat
noua DG Întreprinderi (cu accent pus asupra dezvolt`rii IMM).
Am ar`tat c` \`rile în tranzi\ie, precum România, au nevoie de un cadru inovativ prietenos,
precum ]i de capital ]i for\` de munc`.
III. Recomand`ri
|inând cont de emergen\a „Noii Economii”, economie bazat` pe cunoa]tere, România va
trebui s` adopte, pe termen lung, urm`toarele recomand`ri de politic`:
! echilibrarea sistemului de facilit`\i în favoarea inov`rii de produse, ceea ce va permite
firmelor române]ti s` recupereze decalajului tehnologic cât mai rapid ]i cu costuri cât mai
mici;
! încurajarea macrostabilit`\ii;
! încurajarea unui mediu de afaceri prietenos, astfel încât s` permit` cre]terea investi\iilor.
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Am prezentat un num`r de sugestii, ca ini\iative viitoare pentru România:
! crearea de tehno-parcuri ]i incubatoare;
! asigurarea unui suport coerent companiilor high tech, atât prin scheme financiare
flexibile, cât ]i prin dezvolt`ri institu\ionale;
! separarea institu\ional` a cercet`rii inovative ]i fundamentale;
! sus\inerea unui cadru institu\ional regional, specializat pe TIC pentru a acorda suport
companiilor high-tech din „economia digital`”.
! crearea unui sistem na\ional de certificare a calit`\ii ]i de respectare a standardelor;
! Noua economie ]i „revolu\ia networking” vor deschide noi „oportunit`\i digitale” pentru
\`rile în curs de dezvoltare.
Al treilea grup de recomand`ri vizeaz` recomand`ri punctuale care vizeaz` actualele
politici, aplicarea ]i coordonarea acestora în domenii precum sectorul TIC, cercetare, proces
inovativ. În particular am identificat nevoia urgent` de restructurare a sistemului educa\ional, care
trebuie s` favorizeze o program` orientat` prioritar spre afaceri, dar ]i s` promoveze preg`tirea
profesional`.
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STUDII AD-HOC
Studiul B1 - 1:
IMPACTUL TRANSPUNERII UNOR DIRECTIVE ALE UE DIN
DOMENIUL APEI ASUPRA INDUSTRIEI, AGRICULTURII }I
SISTEMELOR DE UTILIT~|I LOCALE
A fost analizat impactul implement`rii în Rom@nia a unor directive UE în domeniul apelor
asupra industriei, agriculturii ]i utilit`\ilor locale, prin examinarea datelor curente privind sectorul
apei în Rom@nia ]i identificarea principalelor diferen\e existente între situa\ia prezent` ]i cea
urm`rit` a fi realizat` când acquis-ul UE privind calitatea apei va fi implementat.
Domeniul apelor este unul dintre cele mai reglementate domenii în UE. Majoritatea
Directivelor solicit` investi\ii masive ]i necesit` eforturi semnificative pentru implementare din
partea statelor membre UE. Directivele 76/464/EEC, 91/271/EEC, 91/676/EEC constituie
instrumente de control al evacu`rilor de substan\e poluante în diferite medii acvatice, iar Directiva
98/83/EC este un instrument de control al calit`\ii apei potabile. În conformitate cu Documentul de
Pozi\ie pentru Capitolul 22 - Protec\ia Mediului, prin care 1 ianuarie 2007 a fost asumat` ca dat`
probabil` a ader`rii, România a acceptat acquis-ul privind calitatea apei, în vigoare la 31 decembrie
2000 ]i a solicitat perioade de tranzi\ie pentru directivele care necesit` investi\ii masive.
În ultimii 10 ani, calitatea apelor din România s-a îmbun`t`\it u]or, dar nu ca urmare a
înt`ririi m`surilor de control al polu`rii. Consumurile de ap` ale industriei ]i agriculturii au sc`zut
datorit` reducerii activit`\ii lor, contribuind în acest fel la diminuarea cantit`\ilor de ape uzate
evacuate în apele de suprafa\`. Poluarea difuz` a sc`zut ca urmare a cantit`\ilor reduse de
îngr`]`minte ]i pesticide aplicate, dar contaminarea apelor subterane, în special cu nitra\i, este înc`
ridicat`. Caracterizarea complet` a st`rii de contaminare a apelor este dificil`, deoarece se
monitorizeaz` doar un num`r redus de substan\e periculoase poluante. Facilit`\ile existente pentru
epurarea apelor uzate, din care jum`tate func\ioneaz` necorespunz`tor, nu vor avea capacitatea de a
epura cantit`\i suplimentare de ape uzate provenite din industrie ]i agricultur`, odat` ce procesul de
cre]tere economic` va fi revigorat. Ca urmare, în aceste condi\ii se prefigureaz` o înr`ut`\ire a
calit`\ii apelor.
Marea majoritate a apelor uzate care necesit` epurare, evacuate de sistemele de utilit`\i
locale, este fie necorespunz`tor epurat`, fie neepurat`, datorit` lipsei capacit`\ilor de epurare ]i/sau
func\ion`rii necorespunz`toare a acestora. Sta\iile de tratare a apei, capacit`\ile de stocare, re\elele
de transport ]i distribu\ie a apei potabile, sunt insuficiente ]i/sau învechite. Ca urmare, utilit`\ile
locale vor trebui s` suporte marea parte a costurilor implement`rii Directivelor privind epurarea
apelor uzate or`]ene]ti ]i privind calitatea apei potabile (91/271/EEC ]i 98/83/EC). De asemenea,
costurile implement`rii ar putea deveni ridicate pentru anumite ramuri industriale, cum ar fi
fabricarea PVC, a aluminiului ]i producerea de energie.
Concluzii
O condi\ie esen\ial` pentru implementarea Directivelor UE const` în transpunera integral` a
acestora. Aceast` condi\ie este decisiv`, în special pentru Directivele care necesit` investi\ii
masive, deoarece implic` o în\elegere exact`, o interpretare corect` a cerin\elor Directivelor ]i a
obiectivelor acestora, precum ]i o evaluare am`nun\it` a circumstan\elor, priorit`\ilor ]i a
capacit`\ii de finan\are la nivel na\ional. În ipoteza ader`rii în anul 2007, trebuie realizat`
transpunerea integral` a Directivelor pân` la acea dat`. Perioadele de tranzi\ie solicitate de
România pentru implementarea Directivelor care necesit` investi\ii masive ]i care apar\in acquisului UE privind calitatea apei, trebuie fundamentate cu documente clare, în care s` se precizeze
explicit fiecare cerin\` de implementare, împreun` cu motivele care justific` durata solicitat` pentru
perioada de tranzi\ie.
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Studiul estimeaz` costurile pentru implementarea acquis-ul UE privind calitatea apei la
valoarea de 13,4 miliarde euro, ceea ce reprezint` o mare parte din costurile pentru conformarea cu
cerin\ele privind protec\ia mediului. Suplimentar, vor fi necesare costuri de natur` administrativ` ]i
institu\ional`. Cel mai greu efort financiar va trebui suportat de utilit`\ile locale. Eforturi financiare
vor trebui f`cute ]i de industrie ]i agricultur`. Vor fi necesare un management riguros al fondurilor
alocate proiectelor aflate în derulare ]i o planificare a eforturilor financiare viitoare la nivel local.
Vor fi solicitate resurse financiare ]i umane semnificative, cu un impact direct asupra perioadelor de
tranzi\ie, motiv pentru care se va impune o alocare prioritat` a resurselor, în etape clar definite,
precum ]i o cooperare eficace ]i ac\iuni comune ale tuturor p`r\ilor implicate.
Recomand`ri
În baza rezultatelor raportului, principalele m`suri sugerate pentru a veni în sprijinul
implement`rii Directivelor UE care necesit` investi\ii masive în domeniul gospod`ririi apelor din
România sunt urm`toarele:
! elaborarea unui plan strategic la nivel regional pentru restructurarea ]i privatizarea
utilit`\ilor locale (responsabilitatea autorit`\ilor publice locale/ administra\iei locale).
! crearea de parteneriate public-privat pentru atragerea experien\ei manageriale ]i a
capitalului sectorului privat în sectorul serviciilor publice pentru alimentarea cu ap` potabil`
]i canalizare, prin transferarea propriet`\ii unei companii private ]i vânzarea ac\iunilor.
! implementarea Sistemelor de Management de Mediu la nivelul companiilor/unit`\ilor
care administreaz` aliment`rile cu ap` potabil` ]i re\elele de canalizare.
! revizuirea sistemului de autorizare pentru toate activit`\ile utilizatoare de ap`, în vederea
introducerii unui sistem de autorizare clar, eficient ]i eficace.
! analizarea periodic` a tabelelor de concordan\` existente, pentru a verifica rigurozitatea
transpunerii articolelor Directivelor ]i pentru a monitoriza stadiul transpunerii, relativ la
angajamentele asumate conform Documentului de Pozi\ie.
! evaluarea periodic` a discrepan\elor existente între stadiul transpunerii ]i stadiul
implement`rii Directivelor, pentru a putea aplica m`suri corective ]i pentru a întocmi un
calendar realist al implement`rii integrale a cerin\elor Directivelor, etapizat în conformitate
cu prioritatea ader`rii, priorit`\ile na\ionale, circumstan\ele ]i capacitatea de finan\are
existente la nivel na\ional.
! înfiin\area unor laboratoare regionale acreditate, care s` dispun` de capacit`\ile necesare
pentru analizarea riguroas` a parametrilor de calitate a apei, specifica\i în Directivele
studiate.
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Studiul B1 - 2:
IMPACTUL IMPLEMENT~RII ÎN ROMÂNIA A STANDARDELOR
UNIUNII EUROPENE PENTRU PROTEC|IA MEDIULUI
ÎNCONJUR~TOR CU PRIVIRE LA ZGOMOT
Scopul acestui studiu este de a evalua cadrul legal ]i de politic` intern` ]i extern` pentru
transpunerea ]i implementarea directivei 200/14/EC, de a investiga de asemenea to\i factorii care
afecteaz` acest proces ]i costurile care trebuie suportate de administra\ia central` ]i produc`torii de
echipament folosit în exterior.
Zgomotul produs de echipamentul utilizat în exterior, în principal în construc\ii ]i lucr`ri
publice este o parte important` a zgomotului unei comunit`\i, de asemenea cunoscut drept zgomot
de mediu, zgomot reziden\ial sau zgomot intern. Alte surse de zgomot exterior sunt reprezentate de
traficul rutier, feroviar ]i aerian, industrii ]i vecin`tate ]i mai exist` de asemenea zgomotul interior.
Multe \`ri au reglement`ri privind zgomotul exterior comunitar, dar foarte pu\ine au reglemen`ri
privind zgomotul interior, în special datorit` lipsei de metode de a-l defini ]i m`sura ]i de asemenea
dificult`\ii de a-l controla. Chiar ]i în \`rile dezvoltate, monitorizarea conform`rii ]i aplicarea
reglement`rilor de zgomot sunt slabe pentru niveluri reduse de zgomot urban.
! În UE cca. 40% din popula\ie este expus` zgomotului traficului rutier la un nivel de
presiune sonor` dep`]ind 55 dBA în timpul zilei ]i 20% la niveluri dep`]ind 65 dBA (Lambert
]i Vallet/1994). În România acest procentaj este mai redus datorit` unei intensit`\i mai mici în
timpul nop\ii ]i faptului c` un mare procentaj din popula\ie (45%) locuie]te în zone rurale
unde traficul rutier este foarte redus.
! Zgomotul produs de echipamentul utilizat în exterior în construc\ii ]i lucr`ri publice are un
caracter discontinuu ]i local ]i îi afecteaz` numai pe lucr`torii ]i oamenii care locuiesc în
zonele urbane învecinate. În zonele miniere, echipamentul utilizat în exterior afecteaz` numai
minerii. Impactul emisiilor de zgomot ale echipamentului utilizat în exterior este foarte mare,
dar limitat în materie de timp, persoane ]i zone afectate. El poate cauza probleme de s`n`tate,
ca nelini]tea popula\iei, interferen\` cu comunicarea, efecte asupra somnului, sistemelor
cardiovaculare ]i psihofiziologice, efecte asupra performan\ei, productivit`\ii,
comportamentului social ]i înseosebi afectarea auzului.
! Pentru zgomotul produs de echipamentul utilizat în exterior este extrem de important ]i
esen\ial s` se m`soare acest zgomot ]i s` se identifice efectele sale asupra oamenilor. Iat` de
ce atenuarea zgomotului, incluzând managementul de zgomot trebuie s` fie activ introdus` în
acest domeniu specific. În afara UE, OCDE ]i OMS au jucat un important rol în stabilirea unui
cadru eficient pentru contracararea efectelor zgomotului ]i pentru impunerea unor niveluri
adecvate de zgomot.
Principalele concluzii ale studiului se refer` la:
! includerea politicii zgomotului în politica de protec\ie a mediului;
! dezvoltarea unui management ]i a unei politici a zgomotului eficiente;
! aplicarea ]i implementarea adecvat` a legisla\iei UE transpuse;
! utilizarea sprijinului poten\ial oferit de UE ]i OMS pentru îmbun`t`\irea politicii ]i reglement`rilor de mediu;
! stabilirea unei metodologii adecvate pentru costurile de transpunere ]i implementare;
! utilizarea altor surse financiare interne ]i externe pentru acoperirea tuturor costurilor ]i
activit`\ilor implicate de transpunerea ]i implementarea directivei;
! desf`]urarea unor campanii eficiente de informare atât a produc`torilor, cât ]i a
utilizatorilor de echipament utilizat în exterior;
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! volumul costurilor implement`rii de c`tre produc`tori care va fi disponibil în 2003 (dup`
elaborarea studiului de impact);
! construc\ia institu\ional` ]i dezvoltarea calific`rii în domeniul evalu`rii conformit`\ii ]i
certific`rii.
Prima estimare a costurilor totale de transpunere a fost de 228.000 euro, din care pentru
2002 - 83.000 euro ]i pentru 2003 -145.000 euro, dar în timp ce costurile pentru adoptarea
standardelor europene ]i pentru campania de informare a produc`torilor au fost supraevaluate
costurile pentru studiul de impact al implement`rii au fost subevaluate. Costurile de transpunere au
fost revizuite recent în jos de c`tre MAPM, de exemplu costurile pentru campania de informare a
produc`torilor au fost reduse de la 30.000 euro, la 3.000 euro ceea ce dovede]te necesitatea unei
metodologii adecvate de evaluare a costurilor transpunerii.
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Studiul B1 - 3:
IMPACTUL IMPLEMENT~RII ÎN ROMÂNIA A STANDARDELOR
UNIUNII EUROPENE PENTRU PROTEC|IA MEDIULUI
ÎNCONJUR~TOR CU PRIVIRE LA POLUAREA ATMOSFERIC~
Acest studiu a investigat cerin\ele administrative ]i institu\ionale (necesarul
administrativ ]i costurile infrastructurii) pentru implementarea în România a urm`toarelor
directive ale UE privind mediul înconjur`tor:
! Directiva Consiliului Nr. 96/62/EEC privind managementul ]i estimarea calit`\ii aerului
(Directiva Cadru a Aerului);
! Directiva Consiliului Nr 99/30/EC privind valorile limit` pentru dioxid de sulf, dioxid de
azot ]i oxizi de azot, particule ]i plumbul din aer;
! Directiva Consiliului Nr. 92/72/EEC privind poluarea aerului cu ozon;
! Directiva Consiliului 2000/69/EC privitoare la valorile limit` admise pentru benzen ]i
monoxid de carbon în aer.
Aceste directive se refer` la protec\ia atmosferei ]i sunt intercorelate; Directiva Cadru
privind Aerul stipuleaz` condi\iile generale, în vreme ce a]a numitele „Directive Fiic`”
stipuleaz` condi\iile limit` pentru poluan\i diver]i ai aerului.
Obiectivul studiului a fost acela de a furniza estim`ri privind costurile care trebuie
luate în calcul de c`tre autorit`\ile locale ]i centrale responsabile de implementarea
Directivelor privind Calitatea Aerului (Directiva Cadru ]i Directivele „Fiic`”).
Principalele concluzii ale acestei lucr`ri sunt urm`toarele:
1. directivele privind Calitatea Aerului (Directiva Cadru ]i Directive Fiic` au fost transpuse
în legisla\ia român` în 2002 prin lege ]i ordine ale ministrului; acestea vor intra în vigoare la
începutul anului 2003. Documentul de Pozi\ie nu solicit` perioad` de tranzi\ie pentru aceste
directive;
2. costurile legate de implementarea directivelor privind calitatea aerului se împart în dou`
categorii:
! prima categorie - costuri administrative ]i institu\ionale - vor fi suportate de c`tre
administra\ie: a) stabilirea ]i men\inerea unei re\ele de sta\ii de monitorizare a calit`\ii aerului
]i asigurarea echipamentului necesar ]i raportarea rezultatelor monitoriz`rii; b) preg`tirea
inventarierii emisiilor de gaze cu efect de ser` ]i a poluan\ilor care afecteaz` semnificativ
calitatea aerului; c) preg`tirea planurilor ]i programelor pentru realizarea conformit`\ii cu
normele de calitate a aerului.
! a doua categorie de costuri - conformare cu limitele de emisie ]i condi\iile tehnice
impuse de directivele privind calitatea aerului sau de implementare a planurilor ]i
programelor create pentru îmbun`t`\irea calit`\ii aerului - vor fi suportate chiar de c`tre
poluatori (industrie, gospod`riile popula\iei, de\in`torii de autoturisme etc.). În timp ce
costurile administrative vor fi importante, costurile de conformare ale poluatorilor vor fi cu
mult mai mari.
3. infrastructura care trebuie construit` de autorit`\ile române este cuprinz`toare; va fi
nevoie de aproximativ 600 sta\ii de m`surare pentru Re\eaua de Monitorizare a Mediului, 800
componente ]i re\ele pentru Sistemul de Inventariere a Emisiilor; de asemenea va fi nevoie ]i de un
personal de 762 de persoane (opt ministere, 42 inspectorate de protec\ie a mediului, 265 de prim`rii,
42 consilii jude\ene, un institut de cercetare).
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4. costul total pe care autorit`\ile române (centrale ]i locale) îl vor avea de suportat pentru
implementarea Directivelor privind Calitatea Aerului este de 200 Milioane euro considerând c`
investi\ia total` va fi realizat` în primul an, iar costurile de func\ionare au fost calculate pentru
patru ani (2003-20072). Acest cost este considerabil reprezentând aproximativ 41% din cheltuielile
totale de protec\ie a mediului3 (490 Milioane euro), f`cute în România în 1999. Cheltuielile
administrative anuale, pentru m`suri privind calitatea aerului, vor trebui s` fie la fel de mari - 50 M
euro sau 10.2% din cheltuielile totale de protec\ie a mediului.
Comentariile autorului:
Autorul acestui studiu are urm`toarele comentarii:
a. infrastructura administrativ` ]i crearea institu\iilor ar putea fi finalizate în urm`torii patru
ani dac` vor fi alocate pentru acest scop resurse importante. Aceasta pare destul de dificil,
luând în considerare c` la început doar câteva persoane de la MAPM ]i ICIM s-au ocupat de
probleme privind calitatea aerului; vor trebui repede g`site sursele de finan\are a investi\iilor
]i modurile de acoperire a costurilor de operare;
b. conformarea total` a poluatorilor va fi imposibil de realizat în urm`torii patru ani luând în
considerare investi\iile mari necesare pentru aceasta în sectorul industrial (durata investi\iei,
resursele financiare, profitabilitatea companiilor care trebuie s` se conformeze etc.);
c. va fi foarte greu de coordonat personalul format din cele 762 de persoane de care este
nevoie pentru implementarea directivelor privind calitatea aerului (conform legisla\iei în
vigoare); efortul administrativ ]i de conducere va fi foarte important. Trebuie spus c` nu toate
institu\iile men\ionate în Legea 665/2001 pot aduce vreun ajutor pentru implementarea ]i
derularea sistemului de protec\ie a aerului. De exemplu Ministerul Administra\iei Publice nu
are expertiza în protec\ia mediului; dac` acest Minister este implicat în protec\ia aerului ar
trebui de asemenea s` fie implicat ]i în managementul de]eurilor ]i în cel al apei (aceste dou`
domenii sunt puternic legate de municipalit`\i). Implicarea atât de multor institu\ii ar trebui
reconsiderat`.
Propunerile autorului:
4
În primul rând, este important` crearea Departamentului privind Calitatea Aerului în
cadrul MAPM, alc`tuit ]i echipat în acord cu cerin\ele legale. De asemenea, ar trebui asigurat
personal bine preg`tit din cadrul MAPM ]i ICIM, pentru a putea face fa\` problemelor de
management al aerului. Pentru aceasta, ar trebui ca salariile s` fie stabilite la niveluri care s` permit`
personalului cu experien\a ]i preg`tirea necesar` s` fie atras ]i re\inut, luând în considerare
concuren\a sectorului privat pentru personal calificat. Estimarea nevoilor de instruire trebuie s`
asigure c`, odat` ce personalul este recrutat ]i angajat, orice deficien\` de preg`tire s` poat` fi
remediat` într-o perioad` rezonabil` de timp.
În al doilea rând, obliga\ia industriei de a-]i monitoriza propriile emisii ar trebui s` fie mai
strict impus`. Pentru aceasta va fi important s` fie creat` Agen\ia Na\ional` de Protec\ie a Mediului
]i de asemenea Inspectoratele Regionale de Protec\ie a Mediului.
În al treilea rând, poluatorii vor trebui s` pl`teasc` pentru crearea sistemului de
1

Aceste costuri ar putea fi recalculate de [ndat` ce vor fi definitivate m`surile ]i trasate zonele de monitorizare ]i va fi
f`cut inventarul sta\iilor.
2
2007 este considerat ca anul ader`rii la UE deci pentru estim`rile de cost a fost luat` [n calcul perioada 2003 - 2007.
3
{n 1999, cheltuielile totale de mediu (incluz@nd investi\ii ]i men\inere) s-au ridicat la 8000 miliarde lei. Rata de schimb
a fost de 16296 lei/Euro. Sursa: Anuarul Statistic al Rom@niei, 2000
4
Aceast` propunere a fost f`cut` de c@teva ori [nainte dar nu a fost [ndeplinit`. Ultimul document [n care s-a f`cut aceasta`
recomandare a fost Evaluarea performan\elor Rom@niei privind mediul, Comisia Economic` a Europei, Comisia asupra
Politicii de Mediu, 2001.
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monitorizare a aerului ]i pentru alte cheltuieli legate de acesta. Pentru aceasta ar trebui dezvoltat un
sistem de taxe pentru poluarea aerului.
În al patrulea rând, sursele financiare ar trebui identificate cât mai devreme pentru a
începe implementarea sistemului de monitorizare a aerului ]i pentru a avea în vedere anul 2007 ca
perioad` limit` pentru finalizarea implement`rii depline a legisla\iei privind calitatea aerului (din
punct de vedere administrativ ]i al capacit`\ii de creare).
În al cincilea rând, va fi folositoare crearea unui Centru de Preg`tire pentru tot personalul
implicat în implementarea directivelor privind mediul. Acest centru ar putea func\iona sub
controlul MAPM ]i ar putea oferi cursuri ]i preg`tire ]i pentru speciali]ti din alte ministere,
inspectorate jude\ene, prim`rii, industrie, etc.

79

Studii de Impact - Sinteze

Studiul B1 - 4:
IMPACTUL IMPLEMENT~RII ÎN ROMÂNIA A STANDARDELOR
UNIUNII EUROPENE PENTRU PROTEC|IA MEDIULUI
ÎNCONJUR~TOR CU PRIVIRE LA POLUAREA INDUSTRIAL~
Acest studiu a evaluat cerin\ele ]i costurile institu\ionale ]i administrative legate de
implementarea în România a Directivei nr. 96/61/CE, din septembrie 1996 privind controlul ]i
prevenirea polu`rii industriale (IPPC). Aceast` Directiv` prive]te managementul integrat ]i
controlul polu`rii industriale.
Procesele de produc\ie industrial` au o pondere însemnat` în poluarea din România ]i de
aceea este foarte important ca aceasta s` fie redus`.
În domeniul controlului integrat al polu`rii industriale situa\ia este urm`toarea:
! România a solicitat o perioad` de tranzi\ie pentru transpunerea ]i implementarea
Directivei IPPC pân` în anul 2015;
! transpunerea Directivei IPPC în legisla\ia româneasc` s-a realizat prin Ordonan\a de
urgen\` a Guvernului (OUG) nr. 34/21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea ]i controlul
integrat al polu`rii;
! inventarul instala\iilor care pot s` se afle sub inciden\a Directivei IPPC este în prezent
incomplet; acesta va fi finalizat pân` la sfâr]itul anului 2002.
Estim`rile privind costurile administrative ]i institu\ionale se bazeaz` pe urm`toarele
ipoteze:
! Ministerul Apelor ]i Protec\iei Mediului (MAPM) ]i Ministerul Industriei ]i Resurselor, la
nivel central, autorit`\ile locale pentru protec\ia mediului (IPM), ICIM ]i alte institute de
cercetare de la nivel local vor fi principalele institu\ii implicate în activit`\ile complexe
impuse de legisla\ia adoptat`;
! s-au folosit valorile uzuale pentru costurile unitare de munc` ]i capital.
Principalele costuri de conformare institu\ional` ]i administrativ` au fost asociate
urm`toarelor activit`\i:
! la nivelul Autorit`\ii Centrale pentru protec\ia mediului - MAPM - (inventarierea
operatorilor, elaborarea ]i diseminarea ghidului metodologic pentru procedurile de
autorizare, a ghidului pentru cele mai bune tehnici disponibile, inventarul anual al
principalelor emisii ]i al surselor acestora, comunicarea de date c`tre Uniunea European`,
etc.);
! la nivelul Inspectoratelor Jude\ene de Protec\ia Mediului - IPM - (eliberarea ]i reînnoirea
autoriza\iilor, inspec\ie ]i control, informare ]i comunicare cu operatorii ]i cu publicul, etc.).
Pentru întreaga perioad` de 13 ani considerat` ca necesar` pentru transpunere ]i
conformare, totalul costurilor administrative este de 18 milioane euro; 4,9 milioane euro,
aproximativ 27%, sunt cheltuieli de capital ]i 13,1 milioane euro, circa 73%, sunt cheltuieli de
operare ]i între\inere.
Costurile totale reprezint` circa 3,68 % din totalul cheltuielilor anuale (490 milioane euro
1
înregistrate în România în anul 1999 ) de protec\ia mediului; efortul mediu anual însumeaz` 1,37
milioane euro (0,28 % din nivelul costurilor totale de mediu din anul 1999).
1

Pentru estimare s-au utilizat cheltuielile pentru protec\ia mediului exprimate [n lei, raportate [n Anuarul Statistic al
Rom@niei, INS, Bucure]ti, 2000 ]i cursul de schimb mediu anual din Raportul Anal al B`ncii Na\ionale , Bucure]ti, 2001.
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Principalele recomand`ri ale autorilor sunt urm`toarele:
! înfiin\area sub egida MAPM a unui Serviciu pentru Controlul Polu`rii Industriale, în
vederea coordon`rii ]i supravegherii ac\iunilor necesare pentru prevenirea, reducerea ]i
controlul integrat al polu`rii în România;
! implicarea institutelor române]ti de cercetare ]i dezvoltare tehnologic` - sub coordonarea
MAPM ]i a Institutului Na\ional de Cercetare ]i Dezvoltare pentru Protec\ia Mediului
(ICIM)- în elaborarea ghidului pentru evaluarea celor mai bune tehnici disponibile;
! revizuirea ]i /sau completarea prevederilor OUG nr. 34/2002, cu privire la unele activit`\i
]i termene de realizare;
! formarea profesional` ]i consultan\` pentru personalul din IPM; promovarea deciziilor
necesare pentru optimizarea utiliz`rii energiei de c`tre operatorii afla\i sub inciden\a
Directivei IPPC; aducerea amplasamentelor care ]i-au încetat activitatea la parametrii
normali pentru o alt` destina\ie.
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Studiul B1 - 5:
IMPACTUL IMPLEMENT~RII ÎN ROMÂNIA A STANDARDELOR
UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE LA ACCIDENTELE MAJORE CARE
IMPLIC~ SUBSTAN|E PERICULOASE
Acest studiu a evaluat cerin\ele ]i costurile institu\ionale ]i administrative ale implement`rii
Directivei nr. 96/82/CE, (denumit` ]i Seveso II) privind gestiunea accidentelor majore implicând
substan\e periculoase.
Scopul Directivei Seveso II are dou` dimensiuni importante: în primul rând este vorba de
prevenirea producerii accidentelor majore ce implic` substan\e periculoase; al doilea obiectiv are în
vedere limitarea consecin\elor - atât asupra s`n`t`\ii ]i siguran\ei persoanelor, cât ]i asupra mediului
- acestor tipuri de accidente, o dat` ce ele s-au produs.
Ambele dimensiuni trebuie urm`rite simultan în vederea asigur`rii - de o manier`
consistent` ]i efectiv` - a unui înalt nivel de protec\ie în cadrul Comunit`\ii.
În România, situa\ia privind gestiunea riscului este urm`toarea:
! România nu a solicitat o perioad` de tranzi\ie pentru transpunerea ]i implementarea
Directivei Seveso II;
! transpunerea Directivei Seveso II în legisla\ia româneasc` se va realiza prin Hot`râre de
Guvern;
! inventarul instala\iilor care pot s` se afle sub inciden\a Directivei Seveso II este în prezent
incomplet; acesta va fi finalizat pân` la sfâr]itul anului 2002.
Estim`rile privind costurile se bazeaz` pe urm`toarele ipoteze:
! Ministerul Apelor ]i Protec\iei Mediului (MAPM) ]i Inspectoratul pentru Situa\ii de
Urgen\` (ISU) - la nivel central, Inspectoratele pentru Protec\ia Mediului (IPM), structurile
locale ale Inspectoratului pentru Situa\ii de Urgen\`, Prefecturile, Prim`riile ]i Crucea Ro]ie la nivel local, vor fi principalele institu\ii implicate în activit`\ile complexe de control al
accidentelor majore provocate de substan\e periculoase;
! s-au folosit valori uzuale pentru costurile unitare de munc` ]i capital.
Principalele costuri institu\ionale ]i administrative de conformare au fost asociate
urm`toarelor activit`\i:
! inspec\ia ]i controlul efectuate de c`tre IPM, structurile locale ale ISU, Prefecturi, Prim`rii
]i Crucea Ro]ie;
! formarea profesional` (operatori, inspectori din cadrul IPM, MAPM ]i alte institu\ii
implicate);
! coordonarea, monitorizarea, managementul ]i administrarea riscului cauzat de accidente
majore, efectuate de c`tre Autoritatea Central` de Protec\ie a Mediului.
Potrivit estim`rilor, costul administrativ ]i institu\ional total considerat necesar
pentru conformarea cu prevederile Directivei Seveso II, este de aproximativ 820.000 euro.
Principalele componente ale acestui cost sunt: 450.000 euro - cheltuieli curente ]i 370.000
euro - cheltuieli de capital.
Costul total reprezint` aproximativ 0,17% din cheltuielile totale pentru protec\ia
mediului din România (490 milioane euro în anul 1999). Toate aceste cheltuieli sunt necesare
pân` în anul 2007.
Principalele recomand`ri ale autorilor sunt urm`toarele:
! înfiin\area, sub egida MAPM, a unui Secretariat de Risc, în vederea coordon`rii ]i
monitoriz`rii gestiunii riscurilor care pot rezulta din accidente majore;
82

Studii de Impact - Sinteze - Studiul B1 - 5

! evaluarea cerin\elor de formare în domeniul protec\iei mediului ]i asigurarea cadrului
necesar pentru aceste activit`\i. Aceste ac\iuni sunt necesare atât pentru implementarea
Directivei Seveso II, cât ]i pentru celelalte reglement`ri ale protec\iei mediului din UE.
! înfiin\area unui Fond de Risc (1.000.000 euro) gestionat de MAPM.
Sumele alocate acestui fond vor fi acoperite din taxele pl`tite de operatori pentru
autorizare. Acest fond va fi utilizat pentru interven\ii urgente în caz de accidente majore ]i, de
asemenea, pentru simularea de accidente majore, o dat` la fiecare trei ani, în jude\ele ce au
mai mult de 5 instala\ii aflate sub inciden\a Directivei Seveso II.
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Studiul B1 - 6:
METODOLOGII PROPUSE PENTRU ACREDITAREA
LABORATOARELOR DE CONTROL AL APEI }I MEDIULUI PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU
Acreditarea reprezint` recunoa]terea de c`tre un organism autorizat a faptului c`
laboratorul de mediu este capabil s` efectueze încerc`ri specifice ]i s` asigure c` rezultatele
generate pot fi utilizate cu încredere de c`tre autorit`\i ]i clien\i. Metodologiile actuale aplicate în
România pentru acreditarea laboratoarelor de mediu, ISO/CEI 17025 ]i BPL, au fost preluate din
legisla\ia UE ]i sunt în concordan\` cu prevederile Acquisului Comunitar. ISO/CEI 17025 este
singurul standard recomandat de Europeean Co-operation for Accreditation (EA) - organism
specializat al Comisiei Europene, privind acreditarea laboratoarelor de mediu care efectueaz`
analize pentru:
! epurarea apelor uzate;
! potabilizarea apelor;
! controlul ]i monitorizarea nivelului de poluare al apelor, solului ]i aerului;
! studii de impact, bilan\uri ]i audituri de mediu, evaluarea riscului ecologic;
! litigii la nivel na\ional sau interna\ional cu privire la polu`ri accidentale;
! activit`\i de cercetare.
Principiile Bunei Practici de Laborator (BPL) sunt aplicate în laboratoarele care efectueaz`
studii ne-clinice privind s`n`tatea ]i siguran\a mediului, necesare pentru autorizarea noilor
produse chimice.
Sistemul calit`\ii BPL nu este specific pentru laboratoarele de mediu, dar poate fi
implementat într-un num`r mic de laboratoare cu vast` experien\` în acest domeniu (în special în
laboratoarele de cercetare), care î]i declar` competen\a de a efectua teste biologice sau fizicochimice în leg`tur` cu efectul pe care substan\ele chimice periculoase îl pot avea asupra mediului.
Implementarea unui sistem al calit`\ii aduce îmbun`t`\iri semnificative în ceea ce prive]te
organizarea, managementul ]i modul de desf`]urare al activita\ilor în laboratoarele de mediu, care:
! vor efectua analize în condi\ii legale identice cu cele ale laboratoarelor din UE;
! vor dezvolta cooperarea între laboratoare ]i alte organiza\ii de profil, prin schimburi de
informa\ii ]i experien\`, precum ]i prin armonizarea metodelor standardizate sau
procedurate;
! vor asigura un management performant, va cre]te num`rul de solicit`ri de analiz`, se vor
minimiza erorile ]i implicit se vor reduce reclama\iile de la clien\i, se va asigura credibilitatea
rezultatelor analitice în fa\a autorit`\ilor ]i a clien\ilor;
! vor conduce la acceptarea mutual` a datelor referitoare la efectele substan\elor chimice
asupra mediului ]i s`n`t`\ii, evitându-se astfel repetarea testelor în diferite \`ri ]i implicit,
economisindu-se timp ]i resurse.
În prezent, în România, din num`rul total de aproximativ 200 laboratoare de mediu, doar 39
au ob\inut acreditarea. Dintre acestea,16 apar\in administra\iei centrale, dou` administra\iei locale
]i 21 companiilor/ întreprinderilor private sau de stat. |inând cont de rolul important pe care îl de\in
laboratoarele de mediu în prevenirea, protec\ia ]i îmbun`t`\irea calit`\ii mediului, se impune ca atât
la nivelul autorit`\ilor centrale ]i locale, cât ]i al agen\ilor economici, s` se intensifice procesul de
acreditare în conformitate cu ISO/CEI 17025, pentru cele 160 de laboratoare de mediu neacreditate
la aceast` dat`. Pentru aceasta, este necesar` alocarea a cel putin 9.000.000 euro din care:
! 740.000 euro pentru taxele de acreditare;
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! minim 8.000.000 euro pentru echipamente noi, reactivi, materiale ]i amenajarea
laboratoarelor în conformitate cu cerin\ele sistemului calit`\ii;
! 150.000 euro pentru instruire.
Implementarea Principiilor Bunei Practici de Laborator în dou` laboratoare de mediu ar
necesita 250.000 euro. Costurile ridicate sunt justificate prin impactul economic, social ]i ecologic
pozitiv care va fi produs prin acreditarea, pâna la sfâr]itul anului 2006, a tuturor laboratoarelor de
mediu din România.
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Studiul B1 - 7:
DEZVOLTAREA PREVEDERILOR PENTRU CONSERVAREA NATURII
ÎN ROMÂNIA
România are cea mai mare diversitate biogeografic` dintre \`rile europene: cinci din cele
zece regiuni biogeografice ale Europei se reg`sesc pe teritoriul României, iar dou` dintre acestea
(stepa ]i regiunea pontic`) se g`sesc exclusiv în România. Aderarea României la UE poate contribui
semnificativ la îmbog`\irea ]i conservarea capitalului natural al Uniunii Europene. Din p`cate,
biodiversitatea României nu a fost studiat` în concordan\` cu regiunile biogeografice europene. Ca
]i alte \`ri Phare aflate în procesul de aderare, România nu are un sistem na\ional unic de clasificare
a habitatelor. Habitatele men\ionate în anexa la Legea 462/2001 nu au coduri de coresponden\`, nu
sunt descrise ]i nu sunt corelate cu alte sisteme de clasificare folosite pentru capitalul natural al
României.
Implementarea în România a Re\elei Natura 2000 va fi dificil` din cauza lipsei de exper\i
instrui\i ]i din cauza r`spândirii haotice a datelor existente. La nivel guvernamental dificult`\ile
sunt legate de constrângerile bugetare, de disponibilitatea redus` a resurselor umane profesioniste
]i de lipsa de experin\` necesar` pentru managementul ariilor protejate. La nivel jude\ean ]i la nivel
local dificult`\ile sunt determinate de integrarea slab` a aspectelor de mediu în planificarea
dezvolt`rii, importan\a redus` acordat` biodiversit`\ii, concentrarea interesului doar pe dezvoltarea
economic`. La nivel ]tiin\ific, dificult`\ile sunt determinate de abordarea superficial` a
problemelor manageriale legate de conservarea resurselor naturale, de echipamentul tehnic pentru
cartare necorespunz`tor ]i de lipsa de comunicare cu agen\iile ]i comunit`\ile locale.
Recomand`ri
Pentru ca ariile protejate din România s` fie incluse în Re\eaua Natura 2000, propunem
stabilirea Centrului Na\ional Operativ Natura 2000 (CONNAT 2000) sub autoritatea MAPM.
Aceast` structur` urmeaz` s` stabileasc` Lista Na\ional` a Ariilor de Interes Special pentru
Conservare (ASCI) ]i Arii de Protec\ie Special` (SPA) care vor face parte din re\eaua Natura 2000.
Sunt necesare m`suri speciale pe trei niveluri de competen\` (transpunerea complet` a legisla\iei
comunitare, inventarul ASCI/SPA ]i protec\ia siturilor) ]i pe trei niveluri de autoritate (na\ional,
jude\ean ]i local):
! stabilirea criteriilor necesare pentru desemnarea siturilor de interes comunitar (ASCI ]i
SPA);
! amendarea legilor care privesc protec\ia naturii;
! preg`tirea reglement`rilor privind regimul de conservare în zonele cu propriet`\i
particulare ]i a unor m`suri de încurajare ]i compensare;
! preg`tirea reglement`rilor privind sistemul de management al siturilor, pe baze
contractuale;
! amendarea listei de habitate din anexa la Legea 462/2001 prin înregistrarea codurilor
EUNIS ]i a echivalentelor na\ionale;
! elaborarea unei reglement`ri pentru dezvoltarea metodologiei de identificare ]i listare
ASCI ]i SPA ]i pentru formatul datelor; ]i
! lansarea Programului Na\ional de Cercetare Natura 2000.
Beneficiile conform`rii
Re\eaua Natura 2000 asigur` o baz` excelent` de ob\inere de fonduri de la diferite
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instrumente de finan\are, deoarece este singura re\ea teritorial` de interes comunitar din Europa.
Implementarea Directivelor Habitate ]i P`s`ri va fi benefic` pentru starea ecosistemelor. De
exemplu, prin implementare, se va asigura o protec\ie adecvat` pentru Delta Dun`rii ]i pentru
siturile din Carpa\i amenin\ate de poluare ]i de schimbarea folosin\ei terenurilor. Alte beneficii vor
rezulta din reducerea presiunii asupra p`durilor, exercitat` de poluarea local` ]i transfrontalier` ]i
dintr-o mai eficient` conservare a speciilor pe cale de dispari\ie, amenin\ate sau vulnerabile. De
asemenea, se prev`d beneficii sociale, nu numai pentru români, dar ]i pentru vizitatorii europeni sau
din alte p`r\i ale lumii.
Activit`\ile economice la scar` redus`, activit`\ile tradi\ionale ]i turismul vor avea efecte
pozitive la nivelul economiei locale ]i vor contribui la atenuarea unora dintre conflictele locale
determinate de cerin\ele de protec\ie a unor terenuri. Datorit` bog`\iei în specii a ecosistemelor ]i
ac\iunilor de management, turismul are ]anse de diversificare ]i extindere. În câteva \`ri candidate
ariile protejate asigur` locuri de munc` pentru managementul siturilor ]i se prevede o cre]tere a a
num`rului lor. Siturile Natura 2000 sunt utile ]i pentru alte func\ii ca, de pild` gospod`rirea
adecvat` a apelor. Reu]ita în func\ionarea re\elei depinde de asigurarea fondurilor necesare pentru
mangement.
Costurile conform`rii
Structurile existente ar trebui s` fie capabile s` transpun` Directivele f`r` costuri adi\ionale;
totu]i, se prev`d costuri adi\ionale legate de înfiin\area Centrului Operativ Na\ional Natura 2000
(CONNAT 2000), procurarea echipamentului necesar, instruirea staff-ului. Inventarierea trebuie
completat` în cadrul unei strategii na\ionale comune numit` „Programul Na\ional Natura 2000“
care acoper` câteva domenii: stocarea datelor, raportarea, colectarea de date, cercetarea, instruire,
conferin\e, dezbateri publice, educa\ie, con]tientizare. Costurile inventarierii, necesare pentru
redactarea listei na\ionale, depind ]i de num`rul de situri care ar urma s` fie incluse în re\ea ca ]i de
suprafa\a ariilor protejate. Pot fi prev`zute trei scenarii în raport cu suprafa\a ariilor protejate
cuprinse în siturile inventariate:
! 5,18% din teritoriul României sau 1.200.000 ha (echivalentul suprafe\elor protejate
existente);
! 7,5% din teritoriul na\ional sau 1.800.000 ha; ]i
! 10% din teritoriul na\ional sau 2.400.000 ha (10% este un procent mai apropiat de 15%,
care este procentul mediu din statele membre ale UE - \inta ideal` ar fi atingerea procentului
de 10% în 2006 ]i de 15% în viitor)
Pentru perioada 2003-2006, costurile medii sunt cuprinse între:
! 16.72 milioane euro pentru scenariul 5% ]i
! 28.92 milioane euro pentru scenariul 10%.
Costurile de protec\ie a siturilor depind de m`surile ]i politicile de promovare a dezvolt`rii
durabile, de achizi\iile ]i arend`rile de terenuri, de monitorizare ]i dezvoltare a planurilor de
management, de investi\ii ]i infrastructur`. Costul mediu pentru management este estimat la 80
euro/ha/an. Aceasta este o estimare conservativ` bazat` pe presupuneri conservative legate de ariile
protejate ]i incluzând numai costurile de management în curs de desf`]urare - sunt excluse costurile
de achizi\ionare de terenuri cele de compensare, ori cele de refacere a habitatelor. Costurile de
management ]i protec\ie a siturilor au fost estimate de la 96 milioane euro pentru scenariul 5% la
192 milioane euro pentru scenariul 10%.
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Studiul B2:
ADOPTAREA DE C~TRE ROMÂNIA A ELEMENTELOR ACQUIS ULUI COMUNITAR REFERITOR LA TRANSPORTUL RUTIER DE
M~RFURI
Acestea au fost domeniile cu probleme, pe care Comisia le-a eviden\iat în ultimul Raport
privind progresele înregistrate de România.
Negocierile privind Capitolul 9 - „Politica în domeniul transporturilor“- au început în iunie
2000. România s-a angajat s` transpun` acquis-ul relevant în legisla\ia na\ional` pân` în decembrie
2003 ]i s-o implementeze treptat pân` la 1 ianuarie 2007. Au fost cerute perioade de tranzi\ie pentru
Directiva 96/53/CE (mase ]i dimensiuni) ]i pentru Directiva 99/62/CE (taxe pentru infrastructura
rutier`).
Transportul rutier de m`rfuri din România a suferit importante schimb`ri în ultimii 10 ani.
În aceast` perioad` transportul de m`rfuri a sc`zut dramatic urm`rind c`derea economic`. În acela]i
timp îns`, ponderea transportului rutier de m`rfuri a crescut.
Transportul rutier de m`rfuri ca sector de afaceri distinct este în curs de revenire (în prezent
numai 30% din transportul rutier de m`rfuri este public ]i 70% este pe cont propriu).
Exist` o deosebire clar` între transportul de m`rfuri interna\ional ]i cel intern. Pentru
transportul interna\ional de m`rfuri, transportatorii folosesc în special vehicule grele care
îndeplinesc cerin\ele tehnice exigente ale standardelor europene pentru a avea acces la aceast` pia\`
de transport. Transportul intern de m`rfuri este structurat diferit: se utilizeaz` vehicule vechi, cu
performan\e tehnice dep`]ite, iar majoritatea curselor sunt scurte (pân` la 50 km).
Începând cu anul 1998 numai vehiculele care îndeplinesc condi\iile tehnice din standardele
UE (sau regulamentele echivalente ECE-UN) pot fi importate în România. De asemenea produc\ia
româneasc` de vehicule de marf` este conform` cu standardele UE (cu anumite diferen\e privind
termenul de aplicare). Este de a]teptat s` aib` loc o modernizare treptat` a parcului rutier de m`rfuri,
care deja se resimte.
Metodologie
Legisla\ia relevant` a fost verificat` la 3 niveluri diferite:
1. transpunerea în legisla\ia româneasc`: directivele ]i regulamentele UE au fost analizate în
am`nunt ]i comparate cu legisla\ia ]i reglement`rile rom@ne]ti (legi, ordonan\e, hot`râri, ordine,
norme) pentru a verifica dac` toate aceste prevederi au fost preluate. Toate diferen\ele au fost
eviden\iate. Perioadele de implementare au fost clarificate.
2. implica\ii asupra operatorilor de transport: implementarea noii legisla\ii se concretizeaz`
prin cre]terea costurilor pentru operatorii de transport: taxe, costuri pentru echipare (instalarea
tahografelor ]i limitatoarelor de vitez`), administrarea costurilor (reorganizarea timpului de lucru
pentru ]oferi, controale interne, cereri pentru licen\e, formare profesional`, cooperare cu institu\iile
implicate). Pe cât a fost posibil aceste costuri au fost estimate sau cel putin men\ionate (numai
pentru vehiculele în circula\ie, reînmatriculate).
3. implicarea institu\iilor: implementarea noii legisla\ii cere prevederi privind institu\iile,
care s` acopere aspecte ca emiterea documentelor, inspec\ii curente ]i înt`rirea capacit`\ii
institu\ionale. Este foarte important ca s` fie definite institu\iile necesare, s` se prevad` suficient
personal, bine preg`tit, s` existe dot`rile necesare cu birouri ]i cu echipament suplimentar. Acestea
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determin` costuri suplimentare pentru administra\ia public`, care au fost estimate în limita
posibilit`\ilor.
Dificult`\i identificate sau care pot ap`rea în continuare
1. suprapuneri ]i contradic\ii legislative: în anumite cazuri competen\ele nu au fost clar
definite sau sunt contradictorii (de exemplu atât MLPTL cât ]i MIR au competente privind
tahografele). În unele texte ale legisla\iei române]ti se folosesc diferite denumiri pentru acela]i
element.
2. transpunerea mult prea strict` a legisla\iei UE în legisla\ia româneasc`: în multe cazuri
legisla\ia UE permite anumite op\iuni pentru transpunerea na\ional`. Totu]i, deseori în legisla\ia
româneasc` s-a optat pentru nivele minime foarte stricte (nivele de control ridicate, cerin\e tehnice
la nivel ridicat). Astfel, în anumite cazuri, transportatorii români trebuie s` îndeplineasc` anumite
cerin\e mai stricte decât cele din unele \`ri ale UE.
3. tratament diferit al transportatorilor români fa\` de cei din UE: în anumite cazuri (mase
maxime autorizate, perioade de plat` pentru Rovigneta) transportatorii din UE beneficiaz` de un
tratament preferen\ial fa\` de cei români. Aceasta nu duce în mod obligatoriu la distorsiuni pe pia\`
(cel pu\in nu înainte ca România s` devin` membru în UE), dar nu stimuleaz` cooperarea
transportatorilor în aplicarea legisla\iei.
4. date statistice insuficiente: orice analiz` a efectelor noilor m`suri trebuie s` se bazeze pe
date disponibile ]i certe. Aceasta s-a dovedit a fi foarte dificil. Apreciem c` modul de colectare al
datelor este în curs de îmbun`t`\ire.
5. pentru acest studiu a fost analizat` numai o parte din legisla\ia UE ]i din cea na\ional`.
Totu]i, sectorul transportului rutier de marf` trebuie s` implementeze ]i alte aspecte care reies din
legisla\ia adi\ional` a UE ]i din cea na\ional`.
6. noua legisla\ie a UE va avea în viitor un impact suplimentar asupra sectorului (reguli
pentru conduc`torii auto, tahograf digital, accize pentru carburan\i). Pân` acum nu este stabilit când
vor fi transpuse în legisla\ia româneasc` ]i implementate, dar este de a]teptat ca s` apar` costuri
suplimentare pân` în 2007.
Principalele recomand`ri
În general implementarea complet` a legisla\iei UE transpus` ]i analizat` va determina
costuri semnificative pentru transportatorii rutieri.
Implementarea complet` poate garanta c` în câ\iva ani vor fi utilizate vehicule care
corespund cerin\elor tehnice precizate cu respectarea limitelor de vitez` ]i mas`, vor fi respecta\i
timpii de conducere ]i de odihn`, companiile de transport vor fi mai sigure din punct de vedere
financiar ]i mai eficiente. Acestea vor avea efecte pozitive asupra securit`\ii rutiere, emisiilor
poluante, infrastructurii rutiere ]i competi\iei cu transportatorii din UE.
Totu]i este posibil ca aceasta s` aib` ]i efecte negative, cum ar fi:
! reducerea num`rului operatorilor de transport ]i a num`rului de vehicule, deoarece unele
companii nu vor putea s`-]i permit` îndeplinirea cerin\elor financiare ]i nici dotarea cu
autovehicule noi
! reducerea num`rului de angaja\i
! cre]terea pre\urilor de transport rutier cu implica\ii pentru alte sectoare de activitate
! pre\uri mai mari pentru consumatorii finali
! venituri din taxe mai reduse în cazul reducerii num`rului de vehicule pentru care se pl`tesc
taxe ]i reducerea veniturilor din taxe pl`tite de salaria\i ]i din profiturile companiilor.
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De asemenea prea multe ]i complicate cerin\e de ordin administrativ ]i financiar pot
conduce la o reac\ie negativ` ]i la apari\ia unor modalit`\i de evitare a implement`rii legisla\iei.
Atenuarea sau eliminarea acestor efecte negative s-ar putea ob\ine prin aplicarea de c`tre
autorit`\i a unor m`suri adecvate, luând în considerare interesele partenerilor sociali.
O serie de recomand`ri în acest scop au fost identificate prin prezentul studiu.
! echiparea vehiculelor cu tahografe ]i limitatoare de vitez`: ea este foarte costisitoare (800 850 euro pentru un tahograf nou, 1750 euro pentru un nou limitator de viteze) ]i va reprezenta
un cost foarte ridicat în raport cu valoarea vehiculelor vechi. Din punct de vedere tehnic este
dificil de a instala aceste echipamente pe vehiculele vechi. Recomand`m o strategie gradual`
„push-pull“ care s` conduc` la eliminarea vehiculelor vechi (stabilind termene rezonabile ]i
în`sprirea inspec\iilor tehnice periodice) ]i încurajarea achizi\ion`rii de noi vehicule (prin
taxe stimulative, pre\uri negociabile cu produc`torii, ac\iuni de „vechi pentru nou“).
! cerin\e financiare mai pu\in severe pentru transportatorii care activeaz` numai în
transportul rutier intern, cel pu\in pentru cei care utilizeaz` vehicule foarte mici (mai mici
decât 3,5 t) ]i care activeaz` numai la nivel local (mai pu\in de 50 km).
! clarificare ]i îmbun`t`\ire a inconsecven\elor legale precizate în studiu
! RO-vigneta: vignetele pe termen scurt s` fie disponibile ]i pentru transportatorii români
! transparen\a la utilizarea veniturilor din RO-vigneta ]i alte taxe pentru modernizarea
infrastructurii
! îmbun`t`\irea procedurilor administrative
! proceduri transparente pentru inspec\ii curente ]i îmbun`t`\irea lor
! prevederi bugetare clare pentru administrare ]i dezvoltare (personal ]i echipamente)
! recunoa]terea contribu\iei importante a sectorului de transport rutier de marf` din
economia României
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Studiul B 3:
DESCHIDEREA CONTULUI DE CAPITAL ÎN ROMÂNIA - O
ABORDARE OPTIM~
În 2001, România s-a angajat unilateral s` liberalizeze practic mi]c`rile de capital pân` în
2004, cu mult înainte de data probabil` a ader`rii la UE. Dup` cum arat` acest studiu, exist` un
consens larg între economi]ti referitor la condi\iile necesare pentru o liberalizare deplin` a contului
1
de capital (KAL) în economiile emergente; deschiderea KA este un proces complex, care ar trebui
s` se desf`]oare gradual, în pas cu progresele înregistrate pe calea stabiliz`rii macroeconomice, a
reformei structurale ]i a înt`ririi sistemului financiar. Se argumenteaz` totodat` c` ar trebui
implementate unele tipuri selective de control asupra mi]c`rii capitalului, pentru a atinge o
structur` mai bun` a finan\`rii interna\ionale ]i o autonomie mai mare a politicii monetare în situa\ia
în care, dintr-un motiv sau altul, cursul de schimb va trebui legat mai strâns, sau fixat, în raport cu
euro.
România a cunoscut în ultimii doi ani o dezinfla\ie considerabil` ]i o puternic` relansare
economic`. Totodat`, rezervele BNR au crescut remarcabil ]i sectorul bancar a fost drastic cur`\at
în acela]i interval de timp. Dar a afirma c` România a atins condi\ii macroeconomice stabile, c`
restric\iile bugetare tari opereaz` ca o regul` de baz` a economiei ]i c` institu\iile economiei de pia\`
(inclusiv sistemul financiar) func\ioneaz` eficient - nu corespunde înc` realit`\ii. Acest studiu
sus\ine c` liberalizarea complet` ]i rapid` a contului de capital, a]a cum este prev`zut` ea în
Programul 2004, este foarte riscant` ]i ar trebui reexaminat`.
1. KAL în economiile în tranzi\ie
Urmând crizei asiatice, în rândul economi]tilor s-a r`spândit pe scar` larg` opinia conform
c`reia o economie emergent` nu ar trebui s` liberalizeze contul de capital dac` nu sunt îndeplinite
câteva condi\ii fundamentale. Liberalizarea contului de capital poate s` conduc` la cre]terea
concentr`rii pe pia\` ]i a puterii de pia\` a unor firme. Înc` mai important, ea poate genera condi\iile
cre]terii instabilit`\ii economice, când perioadele de entuziasm ]i dezvoltare accelerat` sunt urmate
de crize puternice ]i de stagnare.
Ca reguli de baz`, o \ar` nu trebuie s` procedeze la liberalizarea complet` a contului de
capital dac` nu reu]e]te ca:
! infla\ia s` fie \inut` sub control, cursul de schimb s` se stabilizeze ]i s` ob\in` suficient`
credibilitate economic` extern`;
! deficitul bugetar ]i angajamentele extra-bugetare ale statului s` se încadreze în limite
rezonabile;
! gradul de îndatorare extern` (public` ]i privat`) s` nu fie excesiv;
! sistemul financiar s` aib` o dezvoltare suficient` ]i s` fie implementate reguli pruden\iale
eficiente;
! politica de concuren\` s` fie înt`rit`;
Construirea unui plan adecvat de secven\ializare a liberaliz`rii KA trebuie s` \in` seama de
tipul de regim valutar folosit. Astfel, o \ar` care opteaz` pentru un curs de schimb flexibil trebuie s`
fie atent` cu liberalizarea intr`rilor de capital, care risc` s` fac` inoperant` politica sa fiscal`. O \ar`
care adopt` un curs de schimb fix devine automat vulnerabil` la atacuri speculative asupra parit`\ii
monedei na\ionale în contextul liberaliz`rii depline a KA. În fa\a unei crize de încredere, \ara
1

KAL - Capital account liberalization
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respectiv` se poate confrunta cu ie]iri masive de capital care pot induce un echilibru „prost”,
validând a]tept`rile pesimiste ini\iale.
UE impune tuturor \`rilor candidate s` î]i deschid` contul de capital pân` la momentul
ader`rii. Pentru \`rile din primul val, precum Republica Ceh`, Polonia, Ungaria, aceasta este o
chestiune de doi ani. Majoritatea acestor \`ri au realizat progrese importante cu privire la
stabilizarea macroeconomic`, reforma structural` ]i în domeniul special al cre`rii unui sistem
financiar solid. Pentru ele, riscurile asociate deschiderii contului curent par diminuate. Alte
economii în tranzi\ie au înc` de dep`]it dificult`\i. În România, de exemplu, infla\ia este înc`
ridicat` ]i sectorul financiar este insuficient dezvoltat. În acest context, deschiderea rapid` ]i
nediferen\iat` a KA poate conduce la perturb`ri majore.
|`rile în tranzi\ie mai pu\in dezvoltate ar putea lua în calcul posibilitatea aplic`rii unor
m`suri selective de control al capitalului. Ar putea fi atractiv` în special, dup` modelul chilian,
obligativitatea unor rezerve neremunerate pe termen scurt pentru orice intrare de capital, care s`
favorizeze investi\iile pe termen lung în detrimentul finan\`rilor pe termen scurt. Aceste \`ri ar
trebui, de asemenea, s` poat` preveni specula\iile asupra monedei proprii, mai ales dac` banca
central` urm`re]te o \int` a cursului de schimb. De aceea, s-ar putea construi un set de controale
asupra ie]irilor bru]te ]i masive de capital, chiar dac` astfel de controale nu ar ajunge s` fie aplicate
vreodat`. În sfâr]it, unii ar putea inten\iona s` limiteze gradul de penetrare a capitalului str`in în
sectorul bancar, pentru a reduce mobilitatea ie]irilor de capital în preajma unei crize. Politica de
concuren\` trebuie s` fie suficient de puternic` ca s` previn` formarea unor monopoluri puternice.
Pe parcursul procesului de aderare la UE, se diminueaz` controlul asupra politicii monetare
]i valutare, iar rolul politicii fiscale devine tot mai important. Pentru România, în`sprirea politicii
fiscale împreun` cu impunerea de constrângeri bugetare tari (]i, implicit, reducerea deficitelor
quasi-fiscale) r`mâne principala problem` pentru factorii de decizie: pân` acum politicile
expansioniste au alternat cu episoade scurte de în`sprire a constrângerilor bugetare, deficitele
quasi-fiscale au r`mas mari, ]i colectarea taxelor este nesatisf`c`toare. Dac` KAL are loc rapid,
apare riscul major de a asista la cre]terea deficitului bugetar împreun` cu cel comercial.
2. Principale vulnerabilit`\i ale economiei române]ti în contextul deschiderii contului
de capital (KAL)
Condi\iile esen\iale cerute pentru liberalizarea tranzac\iilor de capital sunt: existen\a unui
cadru macroeconomic propice cre]terii sus\inute, eliminarea marilor dezechilibre structurale ]i
func\ionarea unui sistem financiar solid într-un cadru opera\ional ]i de reglementare testat.
Aceast` lucrare a indentificat vulnerabilit`\i cheie ale economiei române]ti asociate KAL:
! infla\ia ridicat`.
! nivelul sc`zut de monetizare ]i intermediere financiar`.
! volatilitatea ridicat` a fluxurilor de capital pe termen scurt.
! restructurarea insuficient` a sectorului real.
! slaba guvernan\` corporativ`.
! aplicarea slab` a legii în sectorul financiar.
! starea pie\elor de capital, de asigur`ri ]i de derivative ]i faptul c` mecanismele lor de
supraveghere nu sunt testate.
! sursele de profitabilitate ]i eficien\a sc`zut` a b`ncilor.
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3. Analiza actualului calendar al KAL
România s-a angajat s` liberalizeze mi]c`rile de capital în concordan\` cu acquis-ul
comunitar referitor la libera circual\ie a capitalului. Este necesar s` men\ion`m c` acquis-ul nu
con\ine obliga\ii precise, ]i nici nu impune pa]ii procedurali în privin\a modului în care trebuie
etapizat` liberalizarea contului de capital. Conform calendarului actual, KAL este etapizat` pe o
perioad` de trei ani, cu numai dou` excep\ii - una referitoare la instrumente specifice de pe pia\a
monetar`, ]i alta referitoare la achizi\iile de terenuri de c`tre nereziden\i. Analizând calendarul
actual de liberalizare, în contextul sl`biciunilor macroeconomice, structurale ]i financiare ale
României, se pot face urm`toarele observa\ii:
! procesul KAL pare imprudent (prea ambi\ios) comprimat în timp (majoritatea m`surilor
sunt luate în intervalul 2001 - ianuarie 2004). În aceast` privin\`, România ar surclasa toate
statele membre UE, care au urmat un program de liberalizare mult mai încet.
! calendarul KAL nu discrimineaz` în practic` între fluxurile de capital pe termen lung ]i
cele pe termen scurt; restric\iile dup` maturitatea capitalului sunt de scurt` durat` (un an) ]i, în
unele cazuri, liberalizarea fluxurilor pe termen scurt nu este înso\it` de m`suri pruden\iale
adecvate.
! calendarul KAL nu diferen\iaz` practic între intr`rile de capital ]i ie]irile de capital.
! programul promoveaz` liberalizarea nediferen\iat` ]i complet` a fluxurilor de capital.
Recomand`ri
În locul unui calendar predeterminat, s` se adopte logica secven\ializ`rii: înl`turarea
barierelor trebuie f`cut` numai când sunt îndeplinite condi\ii ]i criterii macroeconomice ]i
structurale bine definite (principiul condi\ion`rii).
Referitor la calendarul KAL, recomand`m urm`toarele:
! s` se introduc` rezerve obligatorii neremunerate (URR) pentru investi\iile sau creditele în
valut`.
! BNR ar trebui s` practice un sistem de rezerve obligatorii diferen\iate la depozitele în
valut` ale b`ncilor.
! s` se stabileasc` limite (plafoane) pentru sectorul corporatist ]i pentru autorit`\ile locale în
contractarea de credite pe termen scurt (sub un an) de la b`nci ]i institu\ii financiare din
str`in`tate.
! s` se interzic` b`ncilor folosirea instrumentelor datoriei pe termen scurt (titluri de stat,
crean\e asupra firmelor, crean\e asupra autorit`\ilor locale) drept colaterale pentru
împrumuturi în valut` din str`in`tate. Trebuie prevenit` explicit liberalizarea „prin u]a din
spate” ]i folosirea instrumentelor colaterale trebuie atent supravegheat`.
! s` fie men\inut` cerin\a de autorizare, din partea BNR, pentru toate tipurile de garan\ii,
credite ]i împrumuturi financiare pe termen scurt pentru sectorul corporatist. Autoriza\ia ar
trebui acordat` pe baza unui criteriu combinat, cum ar fi îmbun`t`\irea clar` a situa\iei
arieratelor, printr-o analiz` de la caz la caz.
! s` fie sprijinit` crearea unei agen\ii independente de rating pentru datoria firmelor ]i a
municipalit`\ilor.
! cump`r`rile de ac\iuni, obliga\iuni ]i alte titluri în str`in`tate, tranzac\ionate sau nu pe
pie\e externe de capital, s` aib` nevoie de autorizarea organismului de supraveghere
competent.
! s` se reimpun` cerin\a de autorizare, din partea organismului de supraveghere competent,
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pentru transferurile externe legate de contracte de asigur`ri în sectorul corporatist.
Autoriza\ia ar trebui acordat` într-un plafon (ca procent dintr-un indicator de performan\` la
nivel corporatist - care urmeaz` s` fie stabilit ulterior).
Cu privire la mixul de politici, recomand`m urm`toarele:
! s` se amelioreze calitatea cre]terii economice, s` se stabilizeze performan\ele
macroeconomice ]i s` se îmbun`t`\easc` credibilitatea politicii economice.
! s` se asigure c` aprecierea real` a cursului de schimb este sus\inut` de câ]tigurile de
productivitate.
! s` fie avansate reformele structurale, pentru a sprijini dezvoltarea sistemului financiar.
! s` fie atent monitorizat progresul în direc\ia înt`ririi aplic`rii regulamentelor bancare ]i
financiare.
! consolidarea rezervelor valutare este justificat`, dar nu se poate merge la infinit cu
cre]terea rezervelor. Costul steriliz`rii trebuie luat în calcul. Totodat`, într-un regim de curs
flexibil, sunt necesare mai pu\ine rezerve.
! s` fie dezvoltat` ]i sprijinit` politica de concuren\`.
! s` se asigure c` decizia privind soarta B`ncii Comerciale Române (BCR) a]eaz` sistemul
bancar pe baze ]i mai solide ]i este de natur` s` sprijine eforturile BNR în cazul unor tensiuni
în balan\a de pl`\i ]i al unor retrageri de capital.
În opinia noastr`, România ar putea rediscuta cu UE capitolul privind deschiderea contului
de capital. Aceasta este o op\iune fezabil`, pentru c` UE nu oblig` România s` î]i liberalizeze KA
atât de mult în avans fa\` de data ader`rii, ]i nu are preferin\e explicite pentru un anume tip de
etapizare a KA. Recomand`rile din acest studiu pot fi considerate ca o baz` pentru renegociere.
O alt` solu\ie, un optim de gradul doi, ar fi ca România s` cad` de acord cu UE, în cadrul deja
negociat, c` praguri-cheie necesare pentru o KAL reu]it` sunt greu de atins ]i c` este nevoie de un alt
calendar (mai extins în timp ]i elaborat pe conceptul de etapizare). În acest caz, trebuie cerute
derog`ri specifice (recomand`rile acestui studiu pot fi de asemenea orientative în identificarea
derog`rilor necesare).
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Studiul B 4:
IMPACTUL PENTRU ROMÂNIA AL INTRODUCERII
CONTABILIT~|II DE ANGAJAMENTE PENTRU INSTITU|IILE
PUBLICE
Ministerul Finan\elor Publice din România a demarat ac\iunea de introducere a unui sistem
bazat pe contabilitatea de angajamente pentru institu\iile publice, începând cu anul 2003. Regulile
contabile care vor fi adoptate se vor baza pe Directivele europene nr. 4 ]i nr. 7 ]i Sistemul European
de Conturi (ESA 95).
Ministerul Finan\elor Publice a implementat deja cu succes Legea contabilit`\ii nr.82/1991
pentru societ`\i comerciale, b`nci, societ`\i de asigur`ri, institu\ii publice etc. În continuare,
obiectivul s`u este de a continua adoptarea standardelor interna\ionale pentru institu\iile publice.
Pentru a realiza tranzi\ia la contabilitatea de angajamente este important` începerea în timp
util a preg`tirilor la nivel na\ional. Cei mai importan\i pa]i ini\iali sunt:
! lansarea programelor de preg`tire în contabilitate, tehnologia informa\iei ]i terminologie;
! stabilirea contactelor la nivel de expert în UE ]i statele membre;
! evaluarea calit`\ii sistemului actual bazat pe contabilitatea de cas` în lumina Directivelor
europene nr. 4 ]i nr. 7 ]i ale Standardelor Interna\ionale de Contabilitate pentru Sectorul
Public (IPSAS)1.
Procesul de tranzi\ie se îmbun`t`\e]te dac` exist` un mandat clar sus\inut prin angajament
politic, de c`tre institu\iile centrale ]i persoanele oficiale-cheie, cu resurse adecvate: umane,
tehnice, tehnologia informa\iei ]i financiare. Un bun management global al proiectelor este vital. Se
a]teapt` un progres satisf`c`tor în România cu sprijinul Ministerului Finan\elor Publice angajat s`
propun` legisla\ia adecvat` necesar` furniz`rii unei ratific`ri formale c`tre noul sistem de
contabilitate bazat pe angajamente.
Cadrul legal
În completarea Legii contabilit`\ii nr. 82/1991, prevederile fundamentale reglementeaz`
sistemele de contabilitate pentru guvern, întreprinderile aflate în proprietatea statului ]i societ`\i
comerciale. Aceste prevederi detaliaz` anumite principii contabile, dintre care unele sunt adoptate
de c`tre institu\iile publice. România respect` în toate aspectele importante reglement`rile în
vigoare în Uniunea European` referitoare la preg`tirea conturilor guvernamentale, La rândul s`u,
Uniunea European` este angajat` s` adopte standardele interna\ionale de contabilitate (SIC).
Principiile contabile con\inute în sistemul legal în vigoare în România trebuie extinse ]i redefinite
pentru a reflecta GAAP2 ]i apoi adoptate printr-o nou` legisla\ie de c`tre întreprinderile aflate în
proprietatea statului ]i guvern.
Beneficiile contabilit`\ii de angajamente
Sistemul contabilit`\ii de angajamente bazat pe GAAP îmbun`t`\e]te managementul
financiar al entit`\ilor raportoare în urm`toarele aspecte:
! e]alonarea eficient` a resurselor controlate de c`tre entitate;
1
2

IPSAS - International Public Sector Accounting Standards
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles

95

Studii de Impact - Sinteze - Studiul B4

! evaluarea performan\ei în particular pentru entit`\i, care concureaz` pe pie\e similare;
! situa\ia pozi\iei financiare a guvernului cu privire la active ]i obliga\ii (patrimoniu);
! asigurarea controlului financiar prin m`surarea performan\ei trecute pentru furnizarea
unei baze pentru deciziile viitoare.
Un beneficiu este îmbun`t`\irea informa\iei statistice pentru factorii de decizie interni ]i
pentru organismele interna\ionale cum ar fi FMI ]i OECD.
Un alt beneficiu este furnizarea unui sistem al responsabilit`\ii, care poate fi folosit de
Parlament în ultim` instan\` pentru evaluarea performan\ei aflate în responsabilitatea guvernului.
Stabilirea procedurilor contabile ]i a rezultatelor relevante pentru finan\area de la UE
îmbun`t`\e]te eficien\a ]i viteza investi\iilor interne.
De noul sistem contabil beneficiaz` ]i al\i utilizatori poten\iali. Guvernul de\ine o
parte semnificativ` a tuturor întreprinderilor ]i adoptarea politicilor bazate pe GAAP va
îmbun`t`\i abilitatea acestor entit`\i de a c`uta finan\are în sectorul privat.
Tranzi\ia: Tranzi\ia c`tre sistemul complet al conturilor apar\inând contabilit`\ii
publice bazat pe angajamente este o sarcin` care va fi e]alonat` de-a lungul mai multor ani
(estimat` la 6-7 ani). Pentru a îmbun`t`\i succesul implement`rii se recomand` ca perioada
de tranzi\ie s` fie împ`r\it` în perioade distincte, în care întreprinderile aflate în proprietatea
statului, ca entit`\i separate s` fie primele care s` utilizeze contabilitatea de angajamente
bazat` pe GAAP. Adoptarea politicilor care sunt relevante atât pentru stat cât ]i pentru
sectorul privat va urma dup` acestea.
Compatibilitatea cu UE: în cadrul UE, statele membre adopt` reguli contabile care sunt
diferite pentru fiecare \ar` în parte ]i care variaz` de la un sistem par\ial al contabilit`\ii de
angajamente la unul complet. Acest raport se bazeaz` pe recomandarea ca România s`-]i dezvolte
propriile GAAP, care s` fie în concordan\` cu actualele reguli europene, dar care s` fie în acela]i
timp adecvate circumstan\elor \`rii ]i sectorului s`u public. Este evident c` de-a lungul perioadei de
tranzi\ie chiar regulile europene se vor modifica pe m`sura îmbun`t`\irii practicii ]i aderarea unor
noi state. Documentul de lucru european pentru modernizarea procedurilor contabile face referire la
îmbun`t`\irea sistemelor de contabilitate divizate între contabilitatea bugetar` ]i de angajamente.
Acesta se refer` la „sistemul contabilit`\ii integrate”. Acest document UE propune într-un mod clar
3
adoptarea principiilor provenite din IPSAS1 .
Chestiuni legale ]i administrative: O clasificare a conturilor în scopul redact`rii situa\iilor
financiare deriv` din legea fundamental`. În scopul tranzi\iei la contabilitatea de angajamente va fi
necesar` adoptarea legisla\iei care s` permit` ca descrierile codificate ale opera\iunilor con\inute în
diverse reglement`ri s` fie modificate astfel încât s` reflecte noile modalit`\i de prezentare
solicitate. Toate formularele oficiale ]i toate procesele cerute pentru reflectarea opera\iunilor vor fi
modificate pentru a ilustra aceste schimb`ri.
Programul consolid`rii
Se apreciaz` c` implementarea sistemului complet al conturilor apar\inând contabilit`\ii
publice va presupune consolidarea informa\iei financiare a societ`\ilor comerciale precum ]i a
administra\iei centrale ]i locale. Aceast` ac\iune nu a mai fost înf`ptuit` pân` în prezent pentru
institu\iile publice din România ]i se a]teapt` ca aceasta s` reprezinte un proces îndelungat, în
3

IPSAS1 - Prezentarea situa\iilor financiare
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special datorit` includerii informa\iilor locale ]i regionale. În acest fel, se propune ca includerea
sistemului complet al conturilor apar\inând contabilit`\ii publice s` urmeze dup` adoptarea GAAP
pentru institu\iile publice în anul 2006.
Consultarea
În scurta perioad` avut` la dispozi\ie pentru efectuarea acestui studiu a fost preg`tit un
chestionar pentru a fi trimis Ministerului Finan\elor Publice, Ministerului Integr`rii ]i Cur\ii de
Conturi. Distribuirea acestor chestionarea a coincis cu perioada de vacan\` ]i r`spunsurile nu au
sosit în timp util pentru preg`tirea acestui raport. Consider`m c` este important` participarea
acestor institu\ii în preg`tirea politicilor bazate pe GAAP. În plus, se recomand` ca al\i exper\i
na\ionali cum ar fi Corpul Exper\ilor Contabili Autoriza\i ]i al\i exper\i din afara \`rii, din statele
membre, s` fie consulta\i ca parte a programului de tranzi\ie.
Costul contabilit`\ii de angajamente
Raportul a examinat costurile de începere ]i de continuare ale introducerii
contabilit`\ii de angajamente.
Concluzia este c` acestea nu sunt prohibitive. Nu este posibil` prezentarea în costuri a celor
induse de modific`rile standardelor ]i directivelor UE, care sunt prev`zute s` se modifice dup` o
anumit` perioad` de timp. Domeniile luate în considerare în estimarea costurilor sunt cele cu
preg`tirea personalului, tehnologia informa\iei, costurile de oportunitate, dezvoltarea tehnic` ]i
consultarea exper\ilor str`ini.
Costul total estimat realist pentru implementarea sistemului contabilit`\ii de angajamente
este de aproximativ 3,8 milioane euro. Costurile anuale estimate pe aceea]i baz` sunt de
aproximativ 900000 euro.
Aceste costuri vor fi cuprinse în bugetul de stat ]i este probabil` finan\area par\ial` a
costurilor de dezvoltare de c`tre UE ]i alte organisme interna\ionale. Costurile estimate au fost
calculate pe baza indicilor statistici, în conformitate cu ESA 95 ]i fac parte din tranzi\ia la
contabilitatea de angajamente neformând o component` distinct` a costurilor de dezvoltare.
Costurile anuale de implementare se vor reduce semnificativ dup` perioada de tranzi\ie datorit`
familiariz`rii cu procesul tranzi\iei utilizarea hardware-ului, software-ului ]i sistemelor IT ]i
economiilor de scar`.
Concluzii ]i propuneri
La preg`tirea acestui raport am inclus un num`r de propuneri pentru ca România s`-]i
maximizeze beneficiile poten\iale ce decurg din tranzi\ia la contabilitatea de angajamente. Acestea
includ urm`toarele:
! Reglement`ri financiare
! Preg`tirea ]i validarea conturilor prin procesul de auditare ]i a politicilor adoptate vor
îmbun`t`\i mediul reglement`rilor financiare atât pentru guvern cât ]i pentru entit`\ile pe care
le controleaz`.
! Implementarea programelor pilot
Anterior implement`rii complete a propunerilor pentru contabilitatea de angajamente în
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sectorul public este important ca programele pilot s` fie implementate atât în cadrul entit`\ilor
independente cât ]i în cadrul departamentelor guvernamentale pentru evaluarea gradului de
dificultate ]i a oric`rei probleme poten\iale care poate ap`rea.
! Avu\ia net` a statului
Pentru prima dat` în istoria sa România va fi în pozi\ia de a inventaria, înregistra ]i
estima ansamblul activelor minus obliga\iile asociate.
Instrumente financiare
Noul sistem contabil va permite României un acces mai bun la fondurile ]i subven\iile
externe. Aceasta poate conduce la dezvoltarea instrumentelor financiare cum ar fi obliga\iunile
guvernamentale, titlurile ]i instrumentele derivate, care pot asista în accesarea unor noi surse de
fonduri interna\ionale.
Ministerul Finan\elor Publice a stabilit ca termen anul 2003 pentru armonizarea
standardelor cu cele ale Uniunii Europene în sectorul public. Aceasta ar trebui s` fie tratat` ca prim
stadiu al implement`rii unui sistem de contabilitate de angajamente complet bazat pe GAAP
române]ti. Obiectivul este de a respecta termenul de 2006 pentru implementarea regulilor GAAP
pentru întreprinderile aflate în proprietatea statului, înainte de adoptarea acestor politici la nivelul
tuturor entit`\ilor controlate de guvern.
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Studiul B 5:
IMPLICA|IILE ADER~RII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEAN~
ASUPRA INSTITU|IILOR DIN SECTORUL PUBLIC
România trebuie s` dezvolte un set de institu\ii publice ]i procedurile administrative
asociate acestora, lucru care îi va permite satisfacerea atât a necesit`\ilor popula\iei cât ]i a
responsabilit`\ilor ce decurg din implementarea acquis-ului comunitar. Principalul obiectiv al
acestui studiu este s` ofere o privire de ansamblu asupra cerin\elor institu\ionale ale implement`rii
acquis-ului comunitar în România. S-a efectuat o analiz` ini\ial` a resurselor necesare pentru
crearea structurilor institu\ionale adecvate ]i a procedurilor administrative care s` sus\in`
implementarea acestora. S-a elaborat, de asemenea, un set de recomand`ri, în ordinea priorit`\ii,
pentru dezvoltarea continu` a acestui sistem, conform cu prevederile legale în vigoare din România.
Primele evenimente-cheie în cadrul Reformei Administra\iei Publice au avut loc la mijlocul
anilor ´90, urmate de programe de asisten\` orientate pe reforma ]i dezvoltarea administra\iei
publice centrale ]i locale. În 1997, o serie de „Principii ale Reformei Administra\iei Publice” au fost
formulate de guvern ]i au constituit o preocupare major` a primului Program Na\ional de Aderare
la Uniunea European`, elaborat în mai 2000. Acestea au suferit modific`ri ulterioare, dar
principalele prevederi ale separ`rii domeniilor politic ]i administrativ ]i crearea unui serviciu civil
apolitic înc` fac parte din cea mai recent` strategie alc`tuit` de guvernul actual.
Suportul financiar total acordat de UE acestui sector este în jur de 22,5 milioane euro.
Programul Phare 2001 „pentru înt`rirea capacit`\ii administrative” include mai multe proiecte ce se
ocup`, în principal, cu administra\ia public` central`. Phare 2002 vizeaz` înt`rirea capacit`\ii
institutionale a administra\iei publice din România pentru realizarea descentraliz`rii fiscale.
Coeren\a Planului Na\ional de Dezvoltare 2000-2002 (mai 2000) este subliniat` ]i de
Programul Na\ional de Aderare a României la UE (PNAR, iunie 2001), care este un bun exemplu al
strategiei coordonate de aderare. Capitolul cinci al PNAR este dedicat în întregime reformei
administra\iei publice ]i pune accentul pe o administra\ie public` func\ionând în mod satisf`c`tor,
f`r` de care obiectivele guvernului devin mult mai greu de atins.
Raportul Anual pe 2001 al UE despre evolu\ia României c`tre aderare nu a inclus în mod
special comentarii pozitive despre acest aspect. În ultimii 12 ani s-au produs procese ale reformei,
dar r`mân înc` multe lucruri de f`cut. Procesul nu este complet înc` ]i evolueaz` în continuare.
În ciuda faptului c` nu exist` re\ete general-acceptate în cadrul UE, referitoare la forma ]i
dimensiunile administra\iei publice, Directoratul General pentru Extindere a preg`tit, cu ajutorul
tuturor direc\iilor generale ]i tuturor serviciilor, un catalog al principalelor structuri administrative
necesare pentru implementarea acquis-ului, sub diversele sale aspecte.
Catalogul este alc`tuit din fi]e - una pentru fiecare capitol de negociere - care caut` s` ofere,
pentru fiecare parte a acquis-ului, o list` a structurilor administrative: cerute explicit de acquis;
necerute în mod explicit de acquis, dar necesare pentru o implementare eficient` a acquisului.Pentru fiecare din aceste structuri, este dat` o indica\ie asupra:
! func\iunilor-cheie pe care structurile respective trebuie s` le îndeplineasc`;
! caracteristicilor fundamentale pe care aceste structuri trebuie s` le aib` pentru îndeplinirea
respectivelor func\iuni.
Catalogul ofer` ni]te cadre orientative pe baza c`rora poate fi f`cut` o evaluare a capacit`\ii
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administrative pentru fiecare capitol al acquis-ului, precum ]i a performan\ei structurilor
administrative relevante. Aceasta se refer` atât la modul în care aceste structuri î]i îndeplinesc
func\iile (de exemplu: independen\`, transparen\`), precum ]i la efectele utile pe care aceste
structuri le produc.
Studiul const` în principal dintr-o analiz`, pe capitole de negociere, a progresului României
c`tre realizarea structurilor administrative implicite ]i explicite necesare pentru adoptarea acquisului, împreun` cu elementele-cheie ale situa\iei României relevante pentru procesul de aderare,
precum ]i capacitatea ]i structurile administrative corespunz`toare. Aceast capitol este urmat de un
sumar al punctelor cheie ce reies din studiile adiacente. Acestea au fost completate de elemente
reie]ite dintr-o serie de interviuri ce au avut loc ca parte a acestui studiu. Elementele în discu\ie
includ urm`toarele aspecte:
! Este nevoie de o mai clar` autoritate ]i responsabilitate în cadrul administra\iei publice.
Cea mai mare parte, dac` nu întreaga autoritate ]i responsabilitate, sunt concentrate la
nivelurile cele mai înalte, având ca rezultat faptul c` administra\ia public` este incapabil`, ]i
poate nedoritoare, de a lua decizii ]i a întreprinde ac\iuni f`r` acord prealabil.
! Este nevoie de abord`ri pe termen lung asupra problemelor, care s` reziste presiunii de a
trata evenimentele aflate în desf`]urare. Se acord` prea mult` aten\ie rezolv`rii problemelor
zilnice imediate, f`r` a se considera abordarea pe termen lung.
! Au fost alc`tuite echipe de lucru („task forces“) pentru fiecare capitol al acquis-ului, sub
coordonarea unui minister, din echip` facând parte ]i reprezentan\i din alte ministere ce sunt
implicate în elemente legate de acel capitol. De]i se poate în\elege faptul c` acum se pune
accent pe închiderea fiec`rui capitol, se pare c` sunt foarte pu\ine încerc`ri, dac` nu chiar nici
una, de a lua în considerare problemele mai importante pe care le implic` implementarea, o
dat` ce România va deveni stat membru al UE.
! Administra\ia public` ar trebui s` fie un corp apolitic, iar aceasta ar trebui s` produc`
schimb`ri în domeniul politic. În mod clar, este nevoie de un corp profesional în administra\ia
public` care poate s` atrag` personal de calitate c`rora s` li se poat` oferi dezvoltare în
activitatea actual`, precum ]i oportunit`\i viitoare de carier` în cadrul unor niveluri
superioare ale serviciului - scopul ar trebui s` fie calitatea, nu cantitatea.
! În viitor, România ar trebui s` foloseasc` din plin experien\a altor state est-europene ]i
foste comuniste care vor deveni membre ale UE. Acestea pot fi o surs` foarte valoroas` de
informa\ii ]i consiliere, atât din punctul de vedere al efectelor pozitive, cât ]i a ceea ce este
inutil.
! Experien\a a ar`tat c` implementarea - a face lucrurile s` mearg` - este cel mai dificil dintre
procese. Este momentul când dac` ceva ar putea s` nu func\ioneze, a]a se va întâmpla.
Planificarea detaliat` în avans este un element esen\ial al preg`tirii necesare pentru aceast`
etap`, dar numai aceasta, la rândul s`u, nu asigur` cu certitudine succesul.
! Toate ministerele vor fi implicate în procesul implement`rii reformei pentru a se atinge
obiectivele dup` terminarea negocierilor de aderare la UE. Aceasta presupune ca fiecare
minister s` alc`tuiasc` câte o „hart` a reformei“ înso\it` de indicatori obiectivi, astfel încât s`
poat` fi monitorizat progresul c`tre atingerea diferitelor obiective fixate ]i s` se poat` lua, la
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nevoie, ac\iuni corective.
! Pe parcursul ultimilor zece ani, a avut loc o maturizare treptat` a zonei politice, dar
influen\a politic` ulterioar` fiec`ror alegeri a avut un impact negativ major asupra
continuit`\ii administra\iei publice, care este un element-cheie în implementarea reformei.
Acum este timpul potrivit pentru a determina o separare între zonele influen\ei politice ]i
administrative, separare care poate pune bazele unei administra\ii publice stabile, cu
experien\e ]i cuno]tin\e corespunz`toare, care s` conduc` România de-a lungul dificilului
drum al implement`rii acquis-ului.
! Legisla\ia este un factor-cheie în procesul implement`rii rezultatelor ce vor urma
negocierii capitolelor acquis-ului. Prea des s-a presupus ca odat` legisla\ia publicat`, aceasta
a ]i fost implementat`, ceea ce nu este cazul; de multe ori legisla\ia anterioar` nu a fost
eliminat` când au intrat în vigoare noile legi, ceea ce a dus la confuzie ]i poate, mai mult, la
posibilitatea cet`\enilor de a eluda prevederile ambelor legi (cea veche ]i cea nou`).
! Ca parte a aten\iei acordate implement`rii, departamentele de integrare european` trebuie
s` consacre timp pentru a se dedica con]tientiz`rii celorlal\i. Comunicarea nu a fost niciodat`
un punct forte în domeniile politic sau administrativ - acesta este un element cultural inerent
r`mas din decadele precedente. Integrarea european` ofer` scuza perfect` pentru trecerea de
la obiceiurile anterioare ale informa\iei limitate la o nou` er`, în care pu\in sau chiar nimic nu
este cu adev`rat „confiden\ial“, iar comunicarea este privit` mai degrab` ca o activitate
cotidian` normal` decât ca una ce trebuie protejat` ]i monitorizat` îndeaproape.
! Concomitent cu implementarea, controlul este un mecanism necesar pentru succes, în
sensul de a avea unit`\i de m`sur` clare ce pot ar`ta progresul f`cut, comparativ cu planul, ]i
care pot indica nevoia unor m`suri corective, când este nevoie. |inând cont c`, în multe
cazuri, mai multe ministere vor fi implicate în implementarea rezultatelor negocierii acquisului, aceasta necesit` re\ele de comunicare stabil` între ]i în cadrul ministerelor; aceste re\ele
ar trebui extinse la cel pu\in dou` niveluri sub Secretarul de Stat sau chiar mai departe în unele
situa\ii specifice.
! Abordarea actual` este de a numi cei mai buni tehnicieni în pozi\ii manageriale din cadrul
administra\iei publice, dar nu s-a întreprins aproape nimic în a le oferi uneltele necesare
pentru desf`]urarea noului lor rol într-o manier` satisf`c`toare. Au fost f`cute o serie de
„analize ale nevoilor de instruire“ în cadrul administra\iei publice în ultimii zece ani ]i toate
au ar`tat nevoia unei preg`tiri în domenii ale managementului, ca un mecanism pentru
îmbun`t`\irea performan\ei administra\iei publice.
! Schimbarea este esen\ial` pentru eliminarea procedurilor birocratice ]i pentru a conferi
autoritatea ]i responsabilitatea necesare celor care au capacitatea de a desf`]ura serviciile de
înalt` calitate dorite. Aceasta necesit`, în mod clar, o schimbare major` a orient`rii activit`\ii
pentru domeniile „politic“ ]i „administrativ“, dar poate da rezultate benefice printr-un
serviciu mai bun cu mai pu\ini oameni.
! Administra\ia public` nu este actualmente o unitate integrat` care se vede pe sine ca o
organiza\ie al c`rei scop-cheie este de a oferi servicii publicului, cel care o pl`te]te. Pentru
func\ionarii publici dintr-un anumit minister nu exist` un alt sentiment de apartenen\` la un
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corp comun decât acela de a fi parte dintr-un grup/departament având ]eful desemnat binecunoscut.
! Sume considerabile de bani au fost disponibile pentru România, atât în perioada pre-, cât ]i
post- aderare, atât din fonduri UE, cât ]i de la al\i donatori. Este de dorit, în mod cert, ca aceste
fonduri s` fie integrate în bugetul de stat ]i ar fi normal` înfiin\area unei Agen\ii separate care
s` monitorizeze, dar nu s` controleze, primirea ]i distribuirea fondurilor.
Recomand`rile studiului:
! o definire mai clar` a autorit`\ii ]i responsabilit`\ii în cadrul administra\iei publice;
! îmbun`t`\irea procesului de luare a deciziilor la nivel institu\ional;
! o mai bun` în\elegere a procesului de aderare la UE;
! crearea unei Agen\ii separate care s` coordoneze ]i monitorizeze - dar nu s` controleze primirea ]i distribuirea fondurilor de la UE ]i de la al\i donatori;
! cre]terea profesionalismului ]i stabilit`\ii func\ionarilor publici;
! un sistem legislativ adecvat ]i stabil referitor la administra\ia public`;
! comunicare ]i coordonare mai bune ]i mai strânse;
1
! utilizare mai bun` a TI&C pentru a sus\ine ]i îmbun`t`\i comunicarea ]i procesul
decizional;
! folosirea experien\ei \`rilor ex-comuniste din Europa de Est care devin deja state membre
ale UE;
! folosirea materialului din acest studiu pentru cercet`ri viitoare aprofundate asupra unor
chestiuni ale administra\iei publice.

3

TI&C = Tehnologia (modern`) a Informa\iei ]i a Comunica\iilor
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Studiul B 6:
IMPACTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE AL NEREZIDEN|ILOR }I
APATRIZILOR ASUPRA BUGETULUI NA|IONAL
Una din cele mai delicate probleme, con\inute în cadrul acestui capitol o reprezint` dreptul
str`inilor de a investi liber în achizi\ii de propriet`\i. În corela\ie cu acest fapt, unele state candidate
au cerut ]i au ob\inut perioade de tranzi\ie, iar România nu a f`cut excep\ie de la aceast` solicitare.
În general, condi\ia de reziden\` este una dintre metodele cele mai uzitate de restric\ionare
sau prevenire a dobândirii de terenuri în proprietate de c`tre persoane care nu sunt na\ionali sau
cet`\eni. Aceast` condi\ie este par\ial folosit` de statele membre, pentru a se asigura c` proprietarii
absen\i, care ar fi mai pu\in înclina\i s` utilizeze p`mântul în mod productiv pentru a contribui la
economia statului, nu de\in terenuri în proprietate. Scopul reglement`rilor în vigoare este adesea
acela de protejare a p`mântului agricol pentru utilizare activ`. Aceste reglement`ri reflect` de
asemenea preocup`ri conexe pentru proprietarii de terenuri vacante, care fiind absen\i nu contribuie
efectiv la cre]terea economic`. Prin urmare, este considerat` justificat` acordarea drepturilor de
proprietate doar str`inilor reziden\i.
Cu privire la textele europene (sec\iunea 1.1.2), de]i nici unul dintre tratatele succesive din
istoria Uniunii nu reglementeaz` proprietatea, unul dintre principalele scopuri ale creatorilor
politicii europene a fost crearea abilit`\ii statelor membre de a introduce ]i/sau men\ine legisla\ia,
care constrânge libera circula\ie a bunurilor, serviciilor, persoanelor ]i capitalului. Libera circula\ie
a capitalului reprezint` baza form`rii unei pie\e unice ]i a încuraj`rii celorlalte libert`\i
democratice. Elemente ale acquis-ului privind drepturile de proprietate sunt, a]adar, dispersate în
diverse capitole din tratate ]i nu numai în acelea care se refer` la cele patru libert`\i, ci ]i în
dispozi\iile privind libertatea stabilirii re]edin\ei.
Studiul a fost realizat pentru observarea practicii în domeniul drepturilor de proprietate
asupra p`mântului în statele membre ale Uniunii Europene, în statele non-membre selectate,
precum ]i în \`rile candidate (sec\iunea 1.1.3.2.). Concluzia noastr` este c` din moment ce dreptul
interna\ional nu pune accent pe dreptul statelor de a restric\iona sau de a reglementa proprietatea
str`in` asupra p`mântului în cadrul teritoriilor lor, varietatea de abord`ri existente în legisla\ia în
vigoare este imens`.
Atitudinea restrictiv` cu privire la str`ini apare ca o expresie clar` a hegemoniei
absolute a statelor asupra p`mântului. În Europa, doar ]apte state membre ale UE (Belgia,
Germania, Fran\a, Luxemburg, Olanda, Portugalia ]i Marea Britanie) nu impun restric\ii
asupra propriet`\ii str`ine asupra p`mântului. Alte \`ri, ca Republica Irlanda, Italia, Spania
]i Grecia au negociat ]i au p`strat restric\ii limitate. Finlanda a p`strat anumite restric\ii
dup` intrarea sa în Uniune, dar le-a abolit complet la sfâr]itul anului 2000. Danemarca,
Austria ]i Suedia au eliminat de asemenea restric\iile privind na\ionalii UE. Similar,
majoritatea \`rilor candidate restric\ioneaz` dreptul de proprietate al str`inilor asupra
p`mântului, gradul restric\iilor variind de la un stat la altul. Liberalizarea în domeniu este
unul dintre punctele principale pe agendele de negocieri. Este, de asemenea, una dintre cele
mai sensibile probleme ]i, adesea, constituie un element de compromis în balan\` cu alt
subiect sensibil: acela al liberei circula\ii a persoanelor. Recent, Comisia a f`cut o propunere
colectiv` pentru o perioad` de tranzi\ie de ]apte ani pentru terenul agricol extravilan ]i cinci
ani pentru terenul intravilan, în timpul c`reia p`mântul nu poate fi vândut str`inilor. Aceast`
propunere a primit acceptul câtorva state candidate, printre care ]i România.
Principalul element de politic` pentru nerestric\ionarea propriet`\ii sau utiliz`rii p`mântului
de c`tre str`ini este crearea unui mediu favorabil investi\iilor str`ine. Este important ca investitorii
str`ini s` de\in` p`mânt pe care s`-]i stabileasc` investi\ia, nu numai pentru a ob\ine beneficiile care
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rezult` din dreptul de proprietar, dar ]i pentru a m`ri capitalul prin taxe sau credite, utilizând terenul
drept garan\ie. A]adar, abilitatea de a de\ine p`mânt ]i u]urin\a cu care asemenea proprietate poate fi
dobândit`, poate reprezenta un factor important în deciziile de investire. Echilibrarea acestui
obiectiv cu unul sau câteva motive politice pentru restric\ionarea propriet`\ii str`ine formeaz` baza
deciziilor guvernelor privind de\inerea ]i utilizarea de p`mânt de c`tre un str`in. Printre
considera\iile politice legate de restric\ionarea ]i reglementarea propriet`\ii str`ine ]i utiliz`rii de
c`tre str`ini a p`mântului, am prezentat: protejarea securit`\ii na\ionale, prevenirea general` a
domina\iei economice str`ine, teama „prelu`rii” de c`tre str`ini a terenurilor arabile, p`strarea
materialului social al na\iunii, controlul indirect al imigra\iei, controlul cantit`\ii ]i direc\ion`rii
investi\iilor str`ine directe ]i controlul asupra produc\iei alimentare.
Studiul a abordat legisla\ia româneasc` în materie de drepturi de proprietate ale
nereziden\ilor ]i apatrizilor ]i a concluzionat c` exist` un nivel ridicat de compatibilitate între
aceast` legisla\ie ]i acquis propriu.
Pentru incompatibilit`\ile r`mase studiul propune noi c`i ]i posibilit`\i de eliminare.
Legisla\ia României ]i practica în domeniu par a fi într-un stadiu destul de avansat în
compara\ie cu legisla\iile \`rilor candidate, într-atât încât, din 1997 persoanele juridice
(companiile) pot de\ine p`mânt în România pentru scopuri de afaceri (industrie sau agricultur`)
chiar dac` au capital integral str`in.
Principalul obstacol în calea armoniz`rii complete r`mâne articolul 41 (2) al
Constitu\iei României, care neag` dreptul cet`\enilor str`ini ]i al apatrizilor de a de\ine
p`mânt. Guvernul României a anun\at deja c` este preg`tit s` examineze abolirea acestei
interdic\ii, prin amendarea adecvat` a Constitu\iei pân` la data ader`rii. Se întrev`d câteva
solu\ii ale acestui amendament:
1. introducerea în Constitu\ie (urmând modelul câtorva constitu\ii europene) a unei noi
prevederi ce permite oric`rui individ (na\ional sau ne-na\ional) s` de\in` p`mânt.
2. ad`ugarea1 la paragraful 41, 2 (care se refer` la interdic\ie) a expresiei „cu rezerva
obliga\iilor interna\ionale asumate de România”.
3. o alt` alternativ` ar putea fi introducerea în Constitu\ie a condi\iei de reciprocitate
(urmând modelul Turciei ]i al câtorva state din S.U.A.).
4. pur ]i simplu abolirea interdic\iei din Constitu\ie.
Aceast` ultim` alternativ` ne pare a fi cea mai adecvat`. Aceast` solu\ie nu va însemna
neap`rat faptul c` str`inii pot cump`ra liber p`mânt, din moment ce legea va avea sarcina
introducerii posibilelor interdic\ii. Avantajul acestei abord`ri ar fi flexibilitatea procedurii de
elaborare a legii comparativ cu procedura de modificare a Constitu\iei.
România a acceptat întregul acquis legat de capitolul 4, cu excep\ia achizi\ion`rii de p`mânt
de c`tre persoane fizice str`ine, pentru care a cerut ini\ial o perioad` de tranzi\ie de 15 ani, din
momentul ader`rii sale, pentru liberalizarea regimului de achizi\ionare a p`mântului cu destina\ie
agricol` ]i forestier`, a p`mântului aflat permanent sub ap` ]i a altor categorii de p`mânt extravilan.
România a mai cerut ]i o perioad` de tranzi\ie de 5 ani pentru liberalizarea regimului de
achizi\ionare a p`mântului intravilan. Aceast` cerere a fost justificat` prin implica\iile majore ale
procesului de liberalizare din punct de vedere social ]i economic. Elementele luate în considerare au
fost: procentajul ridicat al popula\iei României angajat în agricultur`, existen\a unei diferen\e
substan\iale între venitul mediu al cet`\enilor români ]i venitul na\ionalilor UE ]i consemnarea unor
decalaje de pre\ pentru achizi\ionarea terenurilor în România fa\` de pre\urile din Uniunea
1
Vezi pentru dezvolt`ri studiul nr. 11 din studiile de impact ale preader`rii, Proiectul Phare RO 9907-02-01 "Influen\a
adopt`rii acquis - ului comunitar privind ordinea Constitu\ional`", pag. 17 - 18.
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European`. Diferen\ierea perioadei de tranzi\ie cerut` de România este impus` de nivelele diferite
de pre\ pentru achizi\ionarea celor dou` categorii de p`mânt.
România a decis deja reducerea cererii sale pentru derog`ri ]i va face o nou` propunere în
urm`toarele condi\ii: pân` în momentul ader`rii, România va aboli toate restric\iile asupra
achizi\iilor imobiliare pentru re]edin\e primare sau pentru investi\ii directe, cu excep\ia cump`r`rii
de c`tre persoane fizice str`ine a p`mântului agricol, p`durilor ]i terenurilor pentru re]edin\e
secundare. Pentru achizi\ionarea p`mântului agricol, p`durilor ]i a p`mântului forestier de c`tre
cet`\eni UE sau EEA, România cere o perioad` de tranzi\ie de ]apte ani de la data ader`rii. Aceast`
restric\ie nu va afecta fermierii independen\i care doresc s` se stabileasc` ]i s` aib` re]edin\a în
România. Pentru achizi\ionarea de c`tre na\ionalii UE de terenuri pentru re]edin\e secundare,
România solicit` o perioad` de tranzi\ie de 5 ani de la data ader`rii sale.
Comisia a f`cut o propunere general`, ce trebuie notat`, a perioadei de tranzi\ie de 7 ]i 5 ani
câtorva \`ri candidate, dar aceste date, de]i în concordan\` cu realit`\ile economice ale unora dintre
aceste \`ri, pot s` nu corespund` realit`\ilor economice ale altora. În afara considera\iilor de ordin
politic, principalele temeri ale \`rilor candidate r`mân legate de pre\ul sc`zut al p`mântului lor ]i
puterea de cump`rare redus` a na\ionalilor lor. Din moment ce datele mai sus citate sunt rezultatul
unui compromis între cererile acestor \`ri pentru moratoriumuri privind achizi\ionarea de terenuri ]i
cererea UE a unei perioade de tranzi\ie pentru libera circula\ie a muncitorilor din Europa central` ]i
de est ]i luând în considerare stadiul avansat al negocierilor legate de aceste probleme, exerci\iul
propunerii unui alt num`r de ani devine inutil. Mai mult, este imposibil ca în acest stadiu s` fie
f`cute previziuni asupra evolu\iei pre\urilor la p`mânt ]i asupra puterii de cump`rare a românilor.
Este de asemenea dificil` de prognozat evolu\ia investi\iilor str`ine în România pe termen lung ]i
mediu.
Mai mult, studiul a indicat un num`r de implica\ii economice ]i sociale imediate ale
liberaliz`rii regimului propriet`\ii str`ine asupra p`mântului:
! va apare o nou` form` de proprietate asupra p`mântului: dreptul str`inilor de a de\ine
p`mânt.
! datorit` cre]terii cererii ]i eventualei stabiliz`ri în România a pie\ei p`mântului, în cele din
urm` pre\ul terenurilor va spori.
! liberalizarea pie\ei p`mântului va determina o sporire a investi\iilor str`ine în agricultur`,
precum ]i în ramurile economice adiacente acesteia.
! exist` riscul ca anumi\i fermieri s`-]i piard` p`mântul, agravându-]i astfel statutul
economic ]i social.
! drepturile str`inilor de proprietate asupra p`mântului vor determina apari\ia unei noi
practici, aceea a specula\iei cu terenuri împreun` cu toate consecin\ele economice ]i sociale
negative.
! structurile de proprietate asupra p`mântului (mai ales asupra p`mântului agricol) se vor
îmbun`t`\i. Aceasta va conduce la trecerea terenurilor agricole în proprietatea fermierilor.
! dimensiunile fermelor vor spori. Aceasta este o condi\ie esen\ial` a existen\ei unei
agriculturi eficiente ]i competitive.
! liberalizarea pie\ei p`mântului va contribui la rena]terea unei agriculturi care va fi aliniat`
politicii agricole comune (PAC) a UE.
În concluzie, adoptarea iminent` a unei atitudini mai liberale cu privire la drepturile de
proprietate ale ne-na\ionalilor va conduce la sporirea încrederii investitorilor str`ini în mediul
economic al \`rii. Coeren\a ]i stabilitatea legisla\iei privind, inter alia, drepturile de proprietate vor
determina sporirea lent` dar sigur` a nivelului investi\iilor str`ine directe, ceea ce va ini\ia
dezvoltarea durabil`, pe termen lung, a economiei. De asemenea, acestea vor conduce la schimb`ri
structurale importante în economia româneasc` ]i la consolidarea sectorului economic privat.
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