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REZUMAT 
Comunităţile locale  sunt capabile să-şi stabilească obiectivele şi proiectele bucurându-se 
de autonomie locală. Strategiile de dezvoltare locală urmăresc stimularea creşterii 
economice prin atragerea şi gestionarea cât mai eficientă a fondurilor UE. 

 
ABSTRACT  
Local communities are capable of  formalizing their objectives and projects due to their 
local  autonomy. Local development strategies followes the stimulation of economical 
increase by drawing and managing the EU funds in a  effective manner. 
 
KEYWORDS: Local community, economic development, strategies, local autonomy, 
European Funds 
 
CUVINTE CHEIE: Comunitate locală, dezvoltare economică, strategii, autonomie locală,  
Fonduri Europene. 

 
 
1. INTRODUCERE.  

COMUNITATEA LOCALĂ 
 

Nu este simplu să definim comunitatea locală, 
deoarece noţiunea implică  o paletă largă de factori: 
geografici,istorici, culturali, administrativi, economici 
şi sociali.  
  Am putea defini comunitatea locală ca o 
organizare firească istorică şi continuă într-un spaţiu 
care înglobează valori, persoane, instituţii, 
întreprinderi, activităţi şi resurse.  
           Acest teritoriu se constituie ca un circuit închis în 
cadrul căruia exista o oferta generoasă a pieţei de muncă, 
astfel că persoanele care muncesc nu vor fi nevoite să 
migreze în cazul în care vor dori să-şi schimbe serviciul. 
Astfel  că definiţiei comunităţii locale i se poate insera 
criteriul coerenţei economice şi sociale.  
         Comunităţile locale sunt capabile să-şi 
stabilească obiectivele şi proiectele, definindu-se în 
raport  cu cadrul regional , naţional sau cu alte 
comunităţi .  Trebuie de asemenea avută în vedere în 
cadrul delimitării teritoriale a comunităţilor locale, 
diviziunea administrativă,din motive practice dat fiind 
că aceasta determină structura serviciilor dispensate 
contribuind la o rafinare generală. 

 
 
         Autorităţile locale se remarcă prin prezenţa la 
nivel local, deţinând puterea politică, putere care se 
încadrează bine în nivelurile politice superioare, 
putând percepe taxe şi iniţia acţiuni proprii la nivelul 
comunităţilor, pentru care sunt responsabile în faţa 
populaţiei Aceasta este o caracteristică interesantă 
care se  poate transforma într-o veritabilă “pârghie” a 
dezvoltării.    

Un alt aspect important al nivelului local este 
dimensiunea umană a organizării, iniţiativelor şi 
acţiunilor.  
         La nivel naţional este posibilă elaborarea  
politicilor economice pe baza  modelelor standard 
permiţând identificarea indicilor de performanţă, 
strategiilor şi pârghiilor generale, susceptibile de 
producerea unor efecte previzibile. 
          Conceptele industriale motrice, filierele 
economice, clusterele industriale, efectele 
multiplicatoare derivă din aceste modele.    
 Ele confirmă ipoteza că actorii economici au un 
comportament standardizat formând o anumită  
categorie şi că populaţia împarte aproximativ acelaşi 
sistem de valori.  
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Această apropiere poate fi utilă pentru 
pătrunderea în structuri organizatorice mai mari, dar 
pare insuficientă pentru a influenţa dezvoltarea la 
nivel local.  
        Într-adevăr comunităţile locale nu sunt 
organizaţii suficient de mari pentru a se încadra cu 
uşurinţă generalizărilor.  
Toate elementele sunt personalizate: leadership-ul, 
instituţiile, întreprinderile, grupurile comunitare. În 
definitiv, totul are o denumire şi posedă calităţi.   
 
2. STRATEGIILE DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ ŞI REGIONALĂ 
 
          Strategiile de dezvoltare locală şi regională se 
referă atât la aspectele ajustării organizării 
administrative - însoţite de reforma guvernării la nivel 
sub-naţional -  care vor urmări stimularea creşterii 
economice, cât şi la utilizarea de instrumente 
financiare specifice sectorului public.  

Folosirea acestor instrumente vizează,în primul 
rând, adaptarea finanţelor publice la cerinţele de 
modernizare ce se impun ţării noastre în calitate de 
stat membru al familiei europene,modernizare ce se 
poate realiza prin acţiuni concentrate, respectiv prin 
utilizarea de tehnici fiscal-bugetare adecvate, aşa cum 
este bugetarea pe programe şi prin elaborarea şi 
implementarea de proiecte de investiţii publice care să 
stimuleze creşterea economică şi imbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă pentru populaţie.       

Fără îndoială, factorul cu cea mai mare influenţă 
asupra dezvoltării locale îl reprezintă cel financiar, 
căci, fără bani, realizarea în practică a politicilor 
publice nu se poate ridica decât la gradul de intenţie.  
         Impozitarea locală a întreprinderilor si 
finanţarea acţiunilor de dezvoltare locală trebuie să fie 
percepute nu numai ca sprijin financiar acordat de 
colectivitatea locală întreprinderilor, ci mai degrabă 
ca o strategie de solutionare a problemei insuficienţei  
resurselor de care dispune colectivitatea respectivă. 

Această analiză se extinde, bineînţeles, asupra 
ansamblului cheltuielilor ce trebuie finanţate de către 
colectivităţile locale. Ele prezintă, în plus, anumite 
specificităţi atunci când este vorba despre finanţarea 
dezvoltării locale.  
       Impozitarea întreprinderilor, oricare ar fi nivelul 
administrativ luat în considerare, prezintă avantajul de 
a fi aşezată asupra unei mase de contribuabili relativ 
puţin numeroasă,fapt care determina facilitatea 
colectării, permiţând taxarea rentelor provenite din 
furnizarea serviciilor publice. Fiscalitatea locală 
asupra întreprinderilor prezintă, însă, specificităţi în 
raport cu cea realizată la scară naţională.  
             La scară naţională,cât şi la scară locală, 
impozitul serveşte la colectarea resurselor necesare 
colectivităţii, dar acest lucru se poate realiza în funcţie 
de două obiective, adesea incomparabile. 

Astfel, impozitul poate fi privit fie ca un mod de 
finanţare a serviciilor publice, fie ca un mijloc de a 
modifica repartiţia veniturilor între contribuabili.   
            La scară locală, posibilitatea de a întreprinde 
politici redistributive este limitată prin modalitatea de 
care dispun contribuabilii: o colectivitate care iniţiază 
o politică redistributivă atrage indivizi săraci, care 
beneficiază de aceasta şi, în acelaşi timp, respinge pe 
cei bogaţi, care o finanţează.  

Ca urmare, impozitarea trebuie, mai curând, să 
aibă la bază principiul beneficiilor percepute de către 
contribuabili.  
           În ţările Europei Centrale şi de Est, şi în particular 
în România, situaţia se prezintă cu totul diferit faţă de 
restul statelor comunitare. Deschiderea spre economia de 
piaţă a acestor ţări a fost însoţită de grave 
disfuncţionalităţi ale sistemelor fiscale existente.   
După aproape opt ani de la schimbarea regimului, toate 
statele acestei regiuni au adoptat principiile modelului 
occidental al administraţiei locale, bazat pe democraţie 
politică şi autonomie locală.   
           Situaţia prezentă se explică atât prin 
slăbiciunea marjelor de manevră în cadrul finanţelor 
publice, a alegerilor instituţionale care, uneori, au 
întreţinut fragmentarea administrativă sau conflictele 
instituţionale, cât şi prin  problemele legate de statutul 
proprietăţii mobiliare, prin dificultatea de a concepe 
descentralizarea anumitor competenţe sau de a defini 
nivelul teritorial.  
  Dezvoltarea nu este, însă, posibilă decât prin 
extinderea puterii fiscale a   colectivităţilor locale. 
Acestui proces trebuie să i se adauge şi crearea de noi 
forme şi instituţii de finanţare private, care să 
contribuie la realizarea  politicilor de dezvoltare 
locală.  
 În situaţia ideală, delimitarea fiecărei jurisdicţii se 
face în funcţie de aria pe care se întind beneficiile 
bunurilor şi serviciilor publice locale furnizate, iar 
impozitarea, în raport cu beneficiile acestei zone.  
          În practică, nu există o asemenea 
corespondenţă: efectele de revărsare şi externalităţile 
dintre colectivităţile locale împiedică existenţa unei 
suprapuneri între aria de difuzare şi aria de finanţare a 
bunurilor şi serviciilor publice.   
 În cazul impozitelor locale, intervin elementele 
specifice cum ar fi reportarea impozitului de la un 
contribuabil la altul. În cazul in care anumiţi 
contribuabili refuză impozitul, acesta poate fi reportat 
în exteriorul colectivităţii, prin exportarea fiscală.   
         Ratele de impozitare asupra întreprinzătorilor 
variază de la o localitate la alta, punându-se întrebarea 
dacă aceasta are drept cauză varietatea bunurilor şi 
serviciilor publice locale furnizate sau opţiunile 
aleşilor locali.  
 
 



 

 
TEHNOLOGIA INOVATIVĂ – Revista „Construcţia de maşini” nr. 4 / 2009 

 

7

         Dezvoltarea locală este strâns legată de 
intervenţionismul colectivităţii locale, - ceea ce poate  
conduce la ideea că ea trebuie să se bazeze pe o 
finanţare publică.                        

Recurgerea la finanţarea privată se realizează, 
adesea, numai atunci când s-au epuizat modurile 
uzuale de finanţare a cheltuielilor publice, adică în 
cazul unei lipse de resurse a colectivităţii locale. 

Ea este limitată de regulile contabilităţii publice 
locale care prevăd că, pe de o parte, colectivităţile 
locale nu se pot împrumuta decât pentru finanţarea 
cheltuielilor de investiţii - care fac parte din 
intervenţiile economice – şi, pe de altă parte, 
rambursarea datoriei este o cheltuială obligatorie.  

Aceste transformări progresive ale finanţării 
politicilor locale reprezintă semnele unei reaşezări a 
relaţiilor dintre agenţii publici şi privaţi ai dezvoltării 
locale.  
 
3. UTILIZAREA FONDURILOR  

            UNIUNII EUROPENE  
 
        Capacitatea administrativă de gestionare a 
fondurilor UE este unul dintre elementele esenţiale 
pentru atingerea unui nivel înalt de dezvoltare 
economică şi socială în România.  

Pentru a asigura utilizarea Instrumentelor 
Structurale cât mai eficient cu putinţă, în conformitate 
cu acquis-ul comunitar şi cu politicile relevante, 
fiecare stat membru are obligaţia să monitorizeze, să 
evalueze şi să controleze cheltuielile din fondurile 
structurale, precum şi să informeze şi să facă publice 
date despre această asistenţă financiară şi sistemul său 
de implementare.  

Programele prin care România accesează 
fondurile europene sunt :  
• Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală,  
• Programul Operaţional Regional (POR),  
• Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea 

Competitivităţii Economice,  
• Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de 

Mediu,   
• Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane,  
•  Programul Operaţional Sectorial Infrastructura 

de Transport,  
• Programul Operaţional pentru Asistentă Tehnică,  
• Programul Operaţional pentru Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative,  
• Programul de Cooperare Transfrontaliera 

Ungaria-România.   
 
 
 
 

Programul Operaţional Regional este unul 
dintre primele programe operaţionale româneşti 
aprobate de Comisia Europeană şi singurul program 
operaţional multisectorial care permite atât finanţarea 
proiectelor individuale cât şi a proiectelor integrate cu 
impact vizibil asupra dezvoltării regionale şi locale. 
Programul este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de 
dezvoltare ale României.  
        Politica de coeziune a Uniunii Europene se va 
concentra în perioada 2007-2013 pe creşterea 
economică şi crearea de locuri de muncă.  
Investiţiile în coeziunea economică şi socială vor 
însuma 308 miliarde de euro.  
Politica de coeziune a Uniunii Europene este finanţată 
prin două instrumente structurale: Fondurile 
structurale (Fondul Social European şi Fondul 
European de Dezvoltare Regională - FEDR) şi Fondul 
de coeziune, (FC).  
       Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), susţine dezvoltarea economică durabilă la 
nivel regional şi local prin mobilizarea capacităţilor 
locale şi diversificarea structurilor economice în 
domenii precum cercetare şi dezvoltarea  tehnologică, 
inovare şi antreprenoriat, societatea informaţională, 
IMM-uri, protecţia mediului, turism, energie.  
        Fondul Social European (FSE) contribuie la 
sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a 
întreprinderilor, creşterea accesului pe piaţa forţei de 
muncă, prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active 
şi creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a 
femeilor şi imigranţilor, sprijinirea incluziunii 
sociale,a persoanelor dezavantajate şi combaterea 
discriminării.   
        În România, FSE susţine dezvoltarea capitalului 
uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa 
muncii prin asigurarea oportunităţilor egale de 
învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei 
pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive care să 
conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe piaţă 
muncii a 900.000 de persoane.  
            Fondul de Coeziune (FC) finanţează proiecte 
în domeniul protecţiei mediului şi reţelelor de 
transport transeuropene, proiecte în domeniul 
dezvoltării durabile precum şi proiecte care vizează 
îmbunătăţirea managementului traficului aerian şi 
rutier,modernizarea transportului urban, dezvoltarea şi 
modernizarea transportului multimodal.         
    În absenţa unei strategii actualizate conform 
directivelor Uniunii Europene în materie de 
dezvoltare durabilă, documentele programatice şi 
strategiile sectoriale elaborate în România în perioada 
pre- şi post-aderare conţin prevederi relevante şi 
obiective-ţintă precise care au constituit, în cea mai 
mare măsură, baza de referinţă pentru redactarea  
proiectului - Strategia de Dezvoltare Naţională a 
României.  
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4. CONCLUZII 
 
  Se poate afirma că nu legislaţia împiedică 
desfăşurarea în bune condiţii a dezvoltării locale 
durabile din România, ci, eventual, dezinteresul unor 
autorităţi publice sau lipsa suportului financiar, 
existenta unor resurse financiare limitate, care 
determinã modalitatea de finanţare şi mecanismele 
juridice pe care se întemeiazã un program, sub-
program sau proiect. 
          Fiecare dintre noi trebuie să inţeleagă că 
durabilitatea nu cuprinde numai - aşa cum auzim de 
multe ori - toate nivelurile - de la cel global, la cel 
local-, durabilitatea include mai ales nivelul 
individual: fără strădaniile depuse de fiecare om în 
parte, nu se poate schimba nimic, nu se poate ajunge 
la o dezvoltare durabilă. Şi tocmai de aceea ar trebui 
să existe potenţialul de a se găsi portiţe de ieşire 
viabile din crizele actuale.  

Cu toate acestea predomină părerea că doar 
după ce se va fi realizat o creştere economică 'robustă' 
ne vom putea permite să acţionăm în mod durabil. În 
loc de a ne aduna curajul de a ne mulţumi cu mai 
puţin, politica şi societatea insistă asupra unui plus 
iluzoric de creştere. 
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Quick Info 
 
Mobile World Congress Brokerage Event 
2010 
 

The Mobile World Congress is being held in 
Barcelona (15th-18th Feb 2010). In 2009, Mobile 
World Congress hosted approximately 47,000 mobile 
professionals from 182 countries. More than 50% of 

these were C-Level executives, and 9,000 of them 
represented mobile network operators from around 
the world. In addition, more than 2,400 members of 
the press reported from the event, representing 
more than 1,500 media groups from 76 countries.  
 

Like in previous occasions, this year’s brokerage 
event will be free of charge and will be held from 
Monday 15th to Thursday 18th Feb 2010 alongside 
the main fair, with the aim to help European 
companies finding technological partners.  
 

Last year figures:  

 

In 2009 more than 500 entities were registered, with 
almost 700 technology profiles introduced and more 
than 1200 meetings held.  

Assistance:  
 
No cost, a free visitor ticket for the main fair 
allowing visiting all the stands (saving 600€ 
approximately) will be given to each company 

(except those who are already exhibitors)  
 
Location:  
 
Partner meetings will take place in the same 
enclosure as the fair. Catalan Pavilion.  

 
Meeting days (brokerage):  

15, 16, 17 and 18th February 2010. 

 
Deadline for submitting company profiles (catalogue 
publishment): 11th January 2010. 

Deadline for requesting meetings: 22th January 
2009.  
If your enterprise or institution is interested in 
participate in this brokerage event, please follow the 
instructions offered on the website below in order to 
complete the Registration Form and your 

Technological Profile:  

www.een.cat/mobile-brokerage 
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REZUMAT 
Inovarea reprezintă un mijloc esenţial de creare a avantajului concurenţial şi de 
îmbunătăţire a poziţionării organizaţiei, produsului/serviciului pe piaţă. O cultură a 
inovării proceselor de afaceri, din cadrul organizaţiilor, reprezintă cea mai bună 
modalitate de asigurare a sporirii competitivităţii economiei româneşti în contextul actual 
din Uniunea Europeană. 

 
ABSTRACT  
Innovation is a vital mean to create a competitive advantage and to improve the 
organization's positioning, the product / the service on market. A culture of innovation in 
business processes of organizations is the best way to ensure the increasing competitiveness 
of Romanian economy in the current EU context. 
 
KEYWORDS: Innovation, organization, business, European Funds 
 
CUVINTE CHEIE: inovare, organizaţie, afaceri, Fonduri Europene. 

 
 
1. INTRODUCERE 
 

Inovarea reprezintă un mijloc esenţial de creare a 
avantajului concurenţial şi de îmbunătăţire a poziţionării 
organizaţiei, produsului/serviciului pe piaţă.  

O cultură a inovării proceselor de afaceri, din cadrul 
organizaţiilor, reprezintă cea mai bună modalitate de 
asigurare a sporirii competitivităţii economiei româneşti 
în contextul actual din Uniunea Europeană. 

Pentru sprijinul inovarii Parlamentul European a 
adoptat in 2007 ,,Programul Cadru pentru 
Competitivitate si Inovare (CIP)". Obiectivul principal al 
CIP il constituie stimularea investitiilor in inovare. 

In acelasi sens Romania a adoptat o strategie 
pentru dezvoltarea inovarii ca motor al economiei 
bazate pe cunoastere. Astfel cu sprijinul practicienilor 
in domeniu a fost adoptata in guvern Strategia 
Nationala in domeniul Cercetarii - Dezvoltarii si 
Inovarii. Strategia face referire la perioada 2007-2013 
si este primul document strategic national, integrat 
pentru cercetare-dezvoltare si inovare (CDI). 

1.1. Strategia Naţională în domeniul Cercetării – 
Dezvoltării şi Inovării. 

Strategia integrează atât interesele nationale ale  
României cât si prioritătile comunitare, din Strategia 
de la Lisabona, prin care Uniunea Europeană isi 
propune recuperarea decalajelor de crestere 
economică fată de Statele Unite. 

Conform datelor Eurostat in România doar 20% 
din companii investesc in cercetare-inovare fata de peste 
40% dintre intreprinderile europene. Dintre cele 27 de 
state membre cel mai mare procent de firme care au 
raportat activitate de inovare se află in Germania, 65% 
din companii, urmată de Austria, 53%, Danemarca, 
Irlanda si Luxemburg, cu 52%, Belgia si Suedia cu 
aproximativ 50%. Doar in Bulgaria si Letonia există un 
procent mai mic decât cel din Romania. 

Strategia urmareste dublarea ponderii firmelor 
inovative, cresterea numărului de brevete europene 
detinute de români si brevetelor inregistrate de OSIM, 
precum si cresterea numărului de cercetători până in 
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anul 2013, concomitent cu descresterea mediei de 
vârstă a cercetătorilor sub 40 de ani. 
1.2. Strategia Naţională 

Problema inovarii si cercetarii este prioritara nu 
numai pentru Romania cat si pentru Europa, 
obiectivul fiind recuperarea decalajul fată de Statele 
Unite ale Americii, economie cu care Uniunea 
Europeană este in directă competitie. 

Europa acorda atentie inovării in toate economiile 
statelor membre, elaborand Tabloul de bord al inovării 
europene (EIS), instrument infiintat pentru evaluarea si 
compararea performantei statelor membre in domeniul 
inovării. Pe baza analizării Indexului Sumar de Inovare 
(ISI), indicatorul european pentru inovare, EIS 2006 
arată că pe primele locuri in domeniul inovării se află 
danezii, finlandezii, germanii si suedezii, care s-au 
afirmat astfel ca lideri mondiali in domeniu. 

Regatul Unit, Islanda, Franta, Tările de Jos, Belgia, 
Austria si Irlanda sunt statele care urmează indeaproape 
pe liderele din domeniu. România se află in grupul 
statelor care recuperează decalaje si in domeniul inovării, 
alături de Slovenia, Republica Cehă, Lituania, 
Portugalia, Polonia, Letonia, Grecia, Bulgaria si Cipru. 
Există si o grupă de state despre care indicatorul ISI arată 
că sunt rămase in urmă: Spania, Estonia, Italia, Malta, 
Ungaria, Croatia si Slovacia. 
 
2. INOVATORII 
 

In vederea dezvoltarii CDI, Uniunea Europeana 
aloca fonduri dezvoltarii centrelor de afaceri prin 
intermediul carora sa fie sprijinit transferul inovarii si 
tehnologiei in mediul de afaceri, start-up-ul si spin-
off-ul inovativ. 
In acest sens sunt sprijinite in dezvoltarea unor astfel 
de centre organizatii precum:  
- Asociatii care reprezinta mediul de afaceri,  
- Societati comerciale,  
- Unitati administrativ-teritoriale,  
- Camere de comert si industrie. 

 
3. SPRIJINUL ACORDAT INOVĂRII 
 

Inovarea este sprijinita atat de Uniunea 
Europeana cat si de Romania prin intermediul 
programelor si strategiilor adoptate. In special, avem 
in vedere sprijinul inovarii in domeniul 
antreprenoriatului prin intermediul fondurilor 
structurale in cadrul carora mai multe programe 
operationale si axe prioritare urmaresc dezvoltarea 
CDI la noi in tara. 

Fondurile structurale sunt instrumente financiare 
prin care Uniunea Europeană actionează pentru 
eliminarea disparitătilor economice si sociale între 
regiuni, în scopul realizării coeziunii economice si 
sociale. 

Centrele de afaceri infiintate fie cu finantare 
privata, fie cu finantare europeana prin intermediu 
FSC, vor putea oferi servicii de consultanta si 
asistenta de specialitate, astfel incat sa poata fi 
dezvoltate si celelalte proiecte complementare, cum ar 
fi: sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, 
investitii productive si pregătirea pentru concurenta 
pe piată a intreprinderilor in special IMM-uri, accesul 
IMM-urilor la finantare, dezvoltarea unui 
antreprenoriat sustenabil, CD in parteneriat intre 
universităti/ institute de cercetare-dezvoltare si 
intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate 
aplicabile in economie, investitii pentru infrastructura 
de CDI, accesul intreprinderilor la activităti de CDI 
(sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor 
inovative), sustinerea utilizării tehnologiei 
informatiei, dezvoltarea e-economiei. 

 
3.1. Programele operationale si axele prioritare 
care sprijină inovarea 

Programele operationale si axele prioritare 
aferente acestora care sprijina inovarea in domeniul 
antreprenoriatului sunt: 
Programul Operational Regional (POR) 
Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de 
afaceri regional si local 
DMI 4.1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanta regionala si 
locala. 
DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor  
Programul Operational Sectorial “Cresterea 
Competitivitătii Economice” (POS CCE)  
AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem inovativ si eco-
eficient de productie 
DMI 1.1. Investitii productive si pregătirea pentru 
concurenta pe piată a intreprinderilor, in special IMM-uri; 
DMI 1.2. Accesul IMM-urilor la finantare; 
DMI 1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil. 
AXA PRIORITARĂ 2 – Cercetare, dezvoltare 
tehnologică si inovare pentru competitivitate. 
DMI 2.1 CD in parteneriat intre universităti/ institute 
de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea 
obtinerii de rezultate aplicabile in economie  
DMI 2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI  
DMI 2.3 Accesul intreprinderilor la activităti de CDI 
(in special IMM-urile). 
AXA PRIORITARĂ 3 – Tehnologia informatiei si 
comunicatiilor pentru sectoarele privat si public 
DMI 3.1. Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei  
DMI 3.3. Dezvoltarea e-economiei. 

Urmare a lipsei de informare a cetatenilor si 
publicitate asupra beneficiilor utilizarii fondurilor 
europene, in anul 2008, conform raportului anual al 
POR, a fost depus un singur proiect pentru crearea 
unui centru de afaceri si doar trei proiecte pentru 
extinderea unor centre deja existente. 
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In Romania, cercetarea se desfasoara 
preponderent in mediul public, in mediul privat 
aceasta lipsind aproape cu desavarsire, asa poate fi 
explicata situatia actuala. 

Celelalte axe prioritare, atat POR cat si 
POSCCE au fost mai accesate, insa multi solicitanti 
au renuntat la proiectele depuse si aprobate datorita 
intarzierii in evaluarea acestora, problema care se 
spera a fi rezolvata in viitorul apropiat. 

O alta problema intampinata de antreprenori in 
accesarea fondurilor este accesibilitatea acestora, 
conform ultimelor studii peste 70% din 
managementul executiv din Romania considera ca, 
fondurile europene sunt foarte greu de accesat. 

Prin infiintarea unor centre de afaceri in cadrul 
carora se va oferi servicii de consultanta si asistenta 
de specialitate, se poate rezolva problema acesibilitatii 
fondurilor si gestionarea proiectelor finantate, stiindu-
se ca o problema mult mai mare decat accesarea 
fondurilor o constituie gestionarea si implementarea 
proiectelor aprobate si finantate. 

4.   SPRIJINUL ACORDAT  
ROMÂNIEI - FONDURI 2007-2013. 
 

Absorbtia fondurilor structurale in Romania nu a 
fost cea asteptata, astfel s-a inregistrat o evolutie lenta a 
procesului pe fondul unor actiuni ezitante ale Autoritatilor 
de Management, perioadele foarte lungi de evaluare 
cauzate de lipsa evaluatorilor, intarzierile inregistrate in 
elaborarea documentelor si modificarile succesive, uneori 
nejustificate ale ghidurilor solicitantului. 

Atat solicitantii cat si autoritatile s-au concentrat 
foarte mult pe faza initiala a procesului, respectiv 
perioada pana la aprobarea finantarii, fara a avea in 
vedere si perioada imediat urmatoare, la fel de 
importanta, si anume gestionarea si implementarea 
proiectelor. 

Multi beneficiari risca sa piarda finantarea 
datorita managementului slab din partea solicitantului 
si a lipsei sprijinului autoritatilor pentru perioada de 
implementare.  

Birocratia si lipsa flexibilitatii autoritatilor 
ingreuneaza si uneori face chiar imposibila situatia 
beneficiarilor de fonduri. Acestea ar trebui sa ofere 
asistenta pentru perioada de implementare si in 
special pentru solutionarea cat mai rapida a cererilor 
de rambursare. 

Conform unui studiu efectuat de KPMG 
Romania referitor la gradul de absorbtie al fondurilor 
in tarile europene nou intrate in UE, situatia se 
prezinta dupa cum urmeaza: 
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TOTAL 

Dezvoltare economica 10% 25% 14% 36% 47% 0% 2% 4% 13% 42% 15% 

Energie n/a 25% 8% 3% n/a 0% 0% 0% 1% n/a 2% 

Mediu 23% 29% 3% 13% 20% 0% 1% 39% 3% n/a 16% 

Sanatate n/a n/a n/a 46% n/a n/a 1% n/a 0% n/a 12% 

Dezv. Resurse umane 9% 25% 23% 6% 17% 0% 10% 11% 25% 25% 14% 

Administratie Publica 32% 25% 23% 6% 17% 0% 10% 11% 25% 25% 14% 

CDI n/a 7% 13% 8% 3% 0% 4% 0% 5% 7% 5% 

Dezvoltare rurala 6% 13% 16% 32% 10% 0% 3% 1% 26% 24% 8% 

Dezvoltare regionala 14% 25% 12% 9% 24% 0% 1% 0% 0% n/a 10% 

Asistenta tehnica 4% 24% 7% 39% 34% 0% 8% 2% 13% 83% 16% 

Transport 13% 25% 5% 41% 15% 0% 0% 0% 0% 11% 10% 

TOTAL 12% 23% 18% 25% 17% 0% 3% 9% 9% 23% 11% 
Sursa: KPMG Romania, Raport privind absorbtia FSC, 2008 

Tabelul 1. Gradul de absorbţie al fondurilor în ţările europene nou intrate în UE 
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Dupa cum se poate observa din tabel Romania a 

absorbit doar 9% din fondurile disponibile in perioada 
2007-2013, in valoare totala de 27,47 de miliarde de 
euro. Astfel, tara noastra se regaseste pe antepenultima 
pozitie in Europa Centrala si de Est, la acelasi nivel cu 
Slovacia. Ungaria se situeaza pe primul loc, atrangand, 
in perioada 2007 - 2008, 25% din fondurile alocate. Pe 
urmatoarele locuri se claseaza Republica Ceha si 
Slovenia, ambele cu o rata de absorbtie a fondurilor 
structurale de 23 de procente, Estonia (18%), Letonia 
(17%) si Bulgaria (12%). 
 
5.   CENTRE DE AFACERI 
 

Centrul de Afaceri poate fi definit ca un spatiu, 
grupat in cladiri specializate pentru desfasurarea 
activitatilor organizatiilor (dar recomandabil pana la sase 
niveluri conform studiilor de marketing din domeniu).  

Acestea constituie in prezent principala 
concentrare de locuri de munca cu calificare medie si 
superioara dintr-o localitate precum si incurajarea 
dezvoltarii sectorului privat prin inovare si transfer 
tehnologic. Ele pot grupa : 
• servicii manageriale,  
• tehnice si profesionale, 
• servicii financiar-bancare,  
• servicii profesionale pentru persoane fizice si 

juridice,  
• agentii diverse (imobiliare, de turism etc.),  
• edituri,  
• centre media,  
• expozitii,  
• servicii colective si personale,  
• activitati ale diverselor organizatii economice, 

patronale si profesionale, 
• mici activitati productive manufacturiere 

specializate sau necesare pentru functionarea 
altor activitati din centrul de afaceri,  

• spatii pentru profesiuni liberale (birouri de 
avocatura,cabinete medicale, birouri de 
consultanta/financiar – contabila etc.). 

In Bucuresti exista mai multe centre de afaceri dintre 
care enumeram: 
• WORLD TRADE CENTER 
• CITY BUSINESS CENTER 
• MUNTENIA BUSINESS CENTER 
• SITRACO BUSINESS CENTER 
• CITAF (CENTRUL INCUBATOR 

TEHNOLOGIC SI DE AFACERI - ICTCM)  
• THE GRAND OFFICES 
• CENTRUL DE EXELENTA IN AFACERI 
• CENTRU DE AFACERI 

INTERCONTINENTAL 
• AGIPRO BUSINESS CENTER 
• BUCHAREST FINANCIAL PLAZA. 

 
6. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 
Centrul Incubator Tehnologic si de Afaceri (CITAf) 

A fost creat in 1992, a fiind primul Incubator 
infiintat in Romania cu sprijinul ICTCM si al 
Ministerului Educatiei si Cercetarii. si este in prezent 
unul dintre cele mai mari si dinamice Centre. In 
prezent, CITAf incubeaza firme din urmatoarele 
domenii de activitate: confectii textile, automatizari, 
constructii de masini, IT, servicii si consultanta. 
CITAF are ca obiective: 
• Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor 

din sectorul productiv si servicii. 
• Transfer de know-how intre institutia gazda, 

ICTCM, si IMM-uri.  
• Identificarea posibilelor proiecte de afaceri.  
• Dezvoltarea resurselor umane prin proiecte 

finantate din fonduri structurale.  
• Realizarea de parteneriate strategice. 

CITAF ofera sprijin pentru realizarea si 
promovarea unor produse cu caracter inovativ.  

Facilitatile si serviciile oferite sunt: instruirea si 
pregatirea intreprinzatorilor si a personalului firmei 
in: management, marketing, legislatie, proprietate 
intelectuala, finante-contabilitate, utilizarea 
echipamentelor de calcul si birotica, precum si a 
programelor de management al intreprinderii, precum 
si acces la: spatii de productie si echipamente 
industriale, sali de conferinte, expozitii; servicii 
administrative si de secretariat; asistenta tehnica si 
consultanta specializata, intocmirea formalitatilor 
legale la constituirea firmei; pregatirea planului de 
afaceri; achizitii de echipamente si transfer 
tehnologic; cooperare in cadrul unor contracte de 
cercetare in scopul realizarii de produse noi; 
informatii generale si oportunitati de afaceri. 

Activitati dezvoltate de catre CITAF:  
- Activitati de incubare prin acces la spatii si 

echipamente de productie pentru intreprinderi 
mici si mijlocii de tip SRL, cu conditia sa 
desfasoare activitati de productie, iar activitatile 
sa cuprinda un element de inovare.  

- Incubare de tip „inhouse enterpriser“ (incubare de 
interior) prin care se sprijina initiativele unor 
colective din interiorul intreprinderii gazda. 
Afacerea se realizeaza cu sprijinul atelierului 
gazda care acorda asistenta si baza tehnologica. 
Intreprinzatorul imparte beneficiile obtinute cu 
atelierul gazda. Incubarea de tip “inhouse 
enterpriser” sprijina colectivele incubate in primii 
pasi spre privatizare, cu intentia de a-si obtine 
personalitate juridica.  
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- Activitati ale unor colective ICTCM incubate in 
cadrul CITAf in acest mod: Echipamente de 
turism: rucsac si pat pliant, Croitorie: confectii 
textile pentru rucsac, Reparatii si reconditionari 
Tehnologii de producere compusi organici pentru 
acoperiri metalice, Electronica industriala: 
dispozitive securitate si alarmare, Reparatii auto, 
tinichigerie, vopsitorie auto, Dispozitive, maini 
mecanice pentru handicapati. 

- Instruire si consultanta. 
- Transfer tehnologic. Implementarea activitatii de 

transfer tehnologic in cadrul CITAf s-a facut prin 
punerea in practica a unor programe aplicative de 
transfer tehnologic. Colectivul CITAf a realizat o 
baza de date proprie cu cereri si oferte de 
tehnologii si produse. Multe solutii tehnologice 
cerute de diversi utilizatori au fost rezolvate prin 
cercetari efectuate chiar in cadrul CITAf.  

 
CTIA Satu-Mare 

Centrul Tehnologic, de Inovare si de Afaceri 
ofera o serie de facilităti firmelor care se dezvolta in 
incinta acestuia. Centrul Tehnologic se afla amplasat 
in municipiul Satu Mare, avand o suprafata construita 
de 453 m.p. si include cladirea formata din parter si 
mansarda, cai de acces, retea de utilităti si un teren 
destinat amenajarii unei parcari.  

Parterul gazduieste receptia Centrului 
Tehnologic, 4 ateliere de productie cu 4 depozite, 2 
birouri, 3 grupuri sanitare si vestiare.  

La mansarda sunt 4 birouri, sali administrative 
necesare functionarii Centrului Tehnologic, sala de 
conferinta cu 86 de locuri, sala de negocieri si 
intalniri, o sala de protocol, 2 grupuri sanitare si sala 
serverelor.Centrul Tehnologic va asigura firmelor care 
inchiriaza spatii acces la retele de energie electrica, 
apa, gaz, telefon - fax, internet. 

In cadrul Centrului Tehnologic se asteapta 
prezenta firmelor prestatoare de servicii din domenii 
care asigura suport pentru dezvoltarea afacerilor.  

Activitatea de baza a Centrului Tehnologic o 
constituie inchirierea de spatii pentru desfasurarea 
activitatii de productie/servicii de catre firmele 
locatare cu asigurarea accesului la reteaua de utilităti 
necesara functionarii acestor activităti: apa, gaz, 
electricitate.  

Totodata Centrul Tehnologic dispune de o sala 
de conferinta de 86 de locuri destinata inchirierii 
pentru desfasurarea de diverse evenimente, si o sala 
de intalniri si negocieri. La aceasta se adauga 
urmatoarele servicii:  
- Servicii de consultanta si asistenta de 

specialitate.  
- Servicii expert: 
- Secretariat,  
- Contabilitate,  
- Studii de piata,  

- Servicii de promovare,  
- Sprijin in intocmirea unui plan de afaceri, 
- Conceperea unui proiect de finantare, 
- Sprijin pentru identificarea partenerilor de 

afaceri, 
- Servicii de tehnoredactare, 
- Inchirierea de echipament audio-vizual, tehnica 

de calcul, sistem de traducere simultana. 
- Servicii de intretinere a spatiilor: 
- Servicii de curătenie si intretinere a infrastructurii 

inchiriate 
- Servicii de paza. 
- Biroul Virtual : Serviciile biroului virtual ofera 

beneficiile unui spatiu de birou la costuri mai 
reduse. Acest birou se adreseaza 
intreprinzatorilor care doresc sa lucreze de acasa 
sau de la distanta si doresc o imagine 
profesionista pentru propria afacere.  
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Quick Info 
 
Title:   
Layout of a sensor for environment/ area 
surveillance using high frequency radio waves 
 (Profile Reference: 09 DE 1170 3E9W)  
Profile Country of Origin: Germany 
 
 
A group of German companies and a German 
university have developed an easy manufacturing 
process for a highly integrated device suitable for 
millimeter radar waves.  
 
The structure is a well defined composition 
combining a LTCC (Low Temperature Cofired 
Ceramics)-Matrix and a porous Polymer or silicon 
dioxide.  
 
The main advantages are a compact structure and 
the ideal antenna properties.  
 
The group is looking for further development and 
commercialization of the technology.  
 
The usual reason for rear end collisions is driver 
distraction or carelessness of the driver.  
 
The adaptive cruise control, a key component of 
smart car systems, helps to reduce these accidents and 
to improve safety and convenience.  
 
Two different versions are used either a laser or 
(more widespread) a radar to screen the area in front 
of the vehicle. 
 
An ideal radar system has a low-cost, compact design 
and optimal sensitivity. 
The easy manufacturing process devoloped by the 
German group of companies and the German 
university represents a novel approach in building 
such a radar module and comprises the following 
steps: 
 
a) Usage of ceramic matrix (LTCC), which comprises 
a network of electronic components and cavities, 
 
b) Filling of these cavities with a mix of two different 
materials (polymers like polyamide combined with 
hollow glass spheres or AlO3/ AlN particles) or 
porous silicon dioxide, 
 
c) Superimposing of planar antenna patches. 
 
 
 
 

 
 
 
This sensor layout is optimised for high frequencies 
such as 79 GHz and a monitoring area of about +-10 
degrees and middle distances up to 150 meters. 
Innovative Aspects:  
- Compact composition and favorable serial 
production. 
- Fast and efficient turning of antenna, thanks to the 
electrical activation. 
- Simplified Process.  
 
Domain of Application 
 
-Improved radar systems for vehicles working at 79 
GHz 
-Motor vehicles can benefit from systems which 
monitor an area of up 150 meters around the vehicle.  
 
-Air traffic, especially small planes suffer from 
turbulences like wake vortexes, which can be detected 
using onboard radar.  
 
A quick reaction and stabilization of planes as well as 
adjustment of optimal safety intervals between starts 
or landings is possible.  
 
Stage of Development 
Available for demonstration. 
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IMPORTANŢA POLITICII DE COEZIUNE ECONOMICĂ  
ŞI SOCIALĂ PENTRU ROMÂNIA 
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REZUMAT 
Inovarea reprezintă un mijloc esenţial de creare a avantajului concurenţial şi de 
îmbunătăţire a poziţionării organizaţiei, produsului/serviciului pe piaţă. O cultură a 
inovării proceselor de afaceri, din cadrul organizaţiilor, reprezintă cea mai bună 
modalitate de asigurare a sporirii competitivităţii economiei româneşti în contextul actual 
din Uniunea Europeană. 

 
ABSTRACT  
Innovation is a vital mean to create a competitive advantage and to improve the 
organization's positioning, the product / the service on market. A culture of innovation in 
business processes of organizations is the best way to ensure the increasing competitiveness 
of Romanian economy in the current EU context. 
 
KEYWORDS: Innovation, organization, business, European Funds 
 
CUVINTE CHEIE: inovare, organizaţie, afaceri, Fonduri Europene. 

 
 
1. INTRODUCERE. SEMNIFICAŢIA 
CONVERGENŢEI ECONOMICE 
 

Convergenţa înseamnă evoluţie către atingerea 
unei anumite ţinte. Drumul parcurs de fiecare ţară 
până la atingerea acestei ţinte poate fi diferit, dar prin 
adoptarea acquis-ului comunitar, diferenţele de 
percepţie şi implementare a politicilor ţărilor 
participante se reduc, iar “parcursul comun” grabeţte 
atenuarea diferenţelor dintre state. 

Convergenţa nu poate fi luată ca o impunere. 
Ceea ce se dovedeşte a asigura o dimensiune 
explicativă este analiza vitezei convergenţei în ţările 
CEE deoarece ele au avansat prin prisma integrării în 
UE. Acesta poate fi făcută prin compararea abordării 
comerţului cu abordarea dezvoltării, într-un context al 
structurii competitive şi al presiunilor exogene şi 
endogene.  

Un evident contrast este marcat între 
convergenţa potenţială a ţărilor CEE şi convergenţa 
măsurată  mecanic prin PIB/locuitor. Unele industrii 
şi domenii de activitate au convers rapid spre 
standardele de dezvoltare europene, dar altele nu.  

La nivel macroeconomic, cu cât presiunea 
competitivităţii endogene derivă din mediul de 

afaceri, cu atât este mai mare viteza de convergenţă a 
ţărilor CEE prin intermediul PIB-ului/locuitor.  

Calitatea instituţiilor, reformele la nivel 
microeconomic, mediul de faceri naţional, ISD, 
comerţul extern şi upgradarea  tehnologiilor, toate 
sunt parte din poveste. Îmbunătăţirea acestora este 
indispensabilă dacă ţările post-comuniste vor să 
abordeze procesul de catching-up.  

Interacţiunea complexă între acestea când 
determinăm viteza convergenţei  româneşti este 
surprindere economică neexploatată, şi studiile le 
reflectă. Argumentul pentru această apropiere se află 
în nevoia de a da greutate faptului că bunăstarea unei 
ţări sau standardul de viaţă este creat la nivel 
microeconomic, şi interacţiunile între creştere şi 
performanţele comerţului (competitivitate) dezvăluie 
în economiile în tranziţie elemente complexe care 
oferă în realitate explicaţii pentu vitezele de 
convergenţă diferite.  

Reformele macroeconomice, politice, legale şi 
sociale nu pot reuşi decât dacă aceste capacităţi se 
îmbunătăţesc. Actul realizează câteva comentarii în ceea 
ce priveste cei 10 piloni ai ţărilor CEE pentru liberalizarea 
comerţului / creştere economică / dezvoltarea relaţiilor 
umane, în contextul integrării în UE. Indicatorul  
Cresterii Convergenţei Competitive ia în calcul 
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aspectele neglijate ale procesului de convergenţă deja 
menţionat şi schimbă imaginea de ansamblu asupra 
performanţelor convergenţei în ţările CEE. 

Conceptul de convegenţă se traduce prin 
diminuarea diferenţelor dintre indicatorii economici ai 
diverselor ţări membre ale unei zone geografice. Se 
înregistrează un proces de convergenţă economică 
reală dacă ţările mai sarace înregistrează o rată de 
creştere economică superioară ţărilor mai bogate, ceea 
ce reduce diferenţele de venituri dintre ele. Atunci 
când decalajul de creştere economică se măreşte, se 
înregistrează un proces de divergenţă economică. 
Indicatorul de măsurare a acestui concept este nivelul 
PIB pe locuitor, exprimat în paritatea puterii de 
cumpărare. 

Combaterea decalajelor teritoriale şi atingerea 
unei structuri spaţiale mai echilibrate de dezvoltare 
economică necesită o coordonare a politicilor de 
dezvoltare pentru ca acestea sa fie coerente şi 
consistente. Dezbaterile moderne în legătură cu 
convergenţa şi divergenţa economică europeană sunt 
strâns legate de configuraţia politicilor regionale care 
ar trebui să consolideze coeziunea. 

Conceptul coeziunii teritoriale depaşeşte 
noţiunea de coeziune economică şi socială, o 
completează şi îi intensifică semnificaţiile. În termeni 
politici, scopul este de a atinge o dezvoltare 
echilibrată prin reducerea decalajelor existente prin 
prevenirea accentuării discrepanţelor teritoriale, 
contribuind la o coerenţă mai ridicată a politicilor 
sectoriale cu impact teritorial şi a politicii regionale.  

Politicile prin care se promovează coeziunea 
economică, socială şi teritorială sunt evaluate prin 
eficienţa lor în reducerea disparităţilor regionale, în 
asigurarea de oportunităţi egale pentru indivizi, 
indiferent de regiunile, ţările în care locuiesc. Prin 
urmare, politica de coeziune vizează asigurarea unei 
convergenţe inter-regionale şi, pe această bază, 
realizarea unei convergenţe între statele membre.  

De asemenea, progresele realizate sunt măsurate 
prin instrumentele specifice procesului de 
convergenţă economică, şi anume reducerea dispersiei 
veniturilor între regiuni, recuperarea decalajului faţă 
de regiunile mai bogate, precum şi impactul 
fondurilor structurale şi al politicilor publice naţionale 
asupra ratei de creştere economică.  

În consecinţă, politica de coeziune reprezintă 
instrumentul comunitar prin care se promovează 
convergenţa economică. 

Politica de coeziune actuala este una 
compensatorie pentru a asigura coeziunea economica 
si sociala, dar trebuie sa vizeze si promovarea 
capacitatii de dezvoltare endogena a regiunilor. 
Aceasta reorientare este impusa de accentuarea 
disparitatilor regionale de dezvoltare ca urmare a 
evolutiei procesului de integrare, in conditiile 
amplificarii influentelor globalizarii pietelor si 

extinderii catre est a Uniunii Europene. Regiunile cu 
deficit de dezvoltare tind sa aiba dezavantaje 
competitive, ceea ce nu le va permite sa beneficieze  
pe termen lung de acumularea de capital, de 
tehnologiile performante si de externalitatile pozitive 
generate de aglomerarea activitatilor economice. 
Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care 
a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea, şi 
pentru afirmarea în Uniunea Europeană a unei naţiuni 
sănătoase, prospere, educate, libere şi demne, 
integrarea europeană a României trebuie privită ca un 
proces care să contribuie la dezvoltarea economică, 
pentru a participa performant şi competitiv pe piaţa 
internă a UE.  

În condiţiile actuale, în care economia 
românească se confruntă încă cu probleme structurale 
destul de serioase, avem nevoie de strategii coerente 
şi unitare care să aibă ca obiectiv programarea, 
prioritizarea şi urmarirea politicilor de dezvoltare 
naţională.  

 
2.   PROGRAME ASISTENŢĂ 
FINANCIARĂ 

 
În vederea asigurării fondurilor necesare 

implementării acestor strategii, România, ca stat 
membru al UE, beneficiază în prezent de ajutor 
financiar din partea acesteia prin intermediul 
instrumentelor de pre-aderare – actualele programe 
PHARE, ISPA şi SAPARD – care nu au fost 
finalizate din perioada în care România era stat 
candidat.  

Principalele obiective avute în vedere de 
Uniunea Europeană prin acordarea asistenţei 
financiare nerambursabile prin programele de 
coeziune se concentrează pe:  

• dezvoltare instituţională  
• investiţii pentru sprijinirea aplicării 

legislaţiei comunitare  
• investiţii în coeziunea economică şi socială  
Astfel aceste obiective contribuie în permanenţă 

la realizarea coeziunii economice şi sociale, la 
pregătirea implementării aquis-ul comunitar, precum 
şi la pregătirea mecanismului instituţional pentru 
punerea în practică a politicilor Uniunii Europene.  

Pentru realizarea obiectivelor sunt implementate 
măsuri care se concentrează pe funcţionarea 
economiei de piaţă şi pe capacitatea de a face faţă 
presiunilor competitive şi a forţelor pieţei din 
interiorul Uniunii Europene.  

Prin fondurile europene sunt finanţate proiecte 
care contribuie la dezvoltarea zonelor mai puţin 
avansate, prin investiţii pentru coeziune economică şi 
socială, în domenii cheie precum dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea infrastructurii locale şi 
regionale, servicii sociale şi servicii turistice. Scopul 
acestor investiţii este crearea de locuri de muncă, 
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creşterea nivelului competetitivităţii şi îmbunătăţirea 
calităţii vieţii pentru locuitorii regiunilor vizate. 

Mai mult, acolo unde este vorba de investiţii de 
anvergura, programele europene pot juca un rol 
catalizator în mobilizarea co-finanţării împreună cu 
statul român şi instituţiile financiare internaţionale 
(BERD, BEI, BM).  

Odată cu momentul aderării la UE şi, implicit, la 
principiile comunitare ale politicii de dezvoltare 
regională, programele de pre-aderare au fost înlocuite 
de instrumente structurale:  
 Fondul European pentru Dezvoltare Regională  

       (FEDR)  
 Fondul Social European (FSE)  
 Fondul de Coeziune  
 Iniţiativele comunitare (ex: Interreg III);  
 Alocări speciale de fonduri pentru ajustarea 

structurilor piscicole şi pentru susţinerea acţiunilor 
inovative şi de asistenţă tehnică.  

Scopurile urmărite prin finanţarea proiectelor 
din aceste fonduri vizează în principal promovarea 
unei dezvoltări durabile, echilibrate şi armonioase a 
ansamblului economic şi social al Uniunii, pentru a se 
asigura îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor 
UE, din care România face parte începand cu 1 
ianuarie 2007.  

Un aspect important este acela ca aceste 
posibilităţi de finanţare din fonduri europene vor fi 
mult mai mari decât până în prezent. Conform 
programării financiare, în perioada 2007-2009, 
Romania beneficiază de fonduri nerambursabile, de 
aproximativ 4 ori mai mari decat cele din perioada de 
pre-aderare, în valoare de 5973 milioane Euro.  

Având în vedere acest lucru, este necesar ca 
experienţa acumulată până în prezent în privinţa 
utilizării programelor de pre-aderare să fie folosită 
drept punct de plecare pentru dezvoltarea 
managementului viitoarelor instrumente structurale. 
Totodată, trebuie să ne ghidăm şi după experienţele 
ţărilor est-europene care au aderat la Uniunea 
Europeană şi care s-au confruntat cu probleme în 
managementul şi implementarea programelor 
finanţate prin fonduri structurale.  

România are nevoie de programele structurale, 
atât pentru a recupera decalajul existent faţă de ţările 
membre ale Uniunii Europene, cât şi pentru o 
dezvoltare durabilă.  
Fondurile structurale care vor finanţa măsuri de 
politică regională trebuie astfel gestionate şi 
direcţionate încât să permită apropierea decalajelor 
între regiuni şi nu să le adâncească.  

Prin Planul Naţional de Dezvoltare, instrumentul 
de recuperare a disparităţilor de dezvoltare social-
economică a României faţă de UE, sunt orientate 
priorităţile cu obiectivele instrumentelor structurale.  

Obiectivele Planului Naţional de Dezvoltare 
referitoare la creşterea competitivităţii, dezvoltarea 

economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltarea şi 
modenizarea infrastructurii de transport, dezvoltarea 
economiei rurale şi diminuarea disparităţilor de 
dezvoltare între regiunile ţării, realizate cu ajutorul 
instrumentelor structurale şi corelate cu obiectivele 
Agendei Lisabona, pot ajuta la dezvoltarea 
economico-socială locală şi regională.  

În urma analizării situaţiei economice actuale, 
precum şi a perspectivelor pe termen scurt şi mediu, 
considerăm că printre principalele direcţii de acţiune 
în domeniul dezvoltării regionale şi locale, pentru 
perioada următoare, sunt:  
• asigurarea stabilităţii macroeconomice, prin 

respectarea criteriilor de convergenţă, din 
procesul de integrare a României în Uniunea 
Europeană;  

• asigurarea coerenţei şi complementărităţii 
politicilor economice, în special a politicii de 
dezvoltare regională, prin formarea paliilor de 
competitivitate; 

• creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 
europene, în scopul realizării obiectivelor de 
coeziune economică şi socială şi pentru reducerea 
decalajelor inter şi intra-regionale, precum şi a 
decalajului ce desparte ţara noastră de ţările 
dezvoltate, membre ale UE;  

• dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
naţionale si transnaţionale, de transport, de 
mediu, de energie şi pentru cercetare-dezvoltare;  

• încurajarea reconversiei profesionale a 
categoriilor dezavantajate sau afectate de  
restructurări şi susţinerea perfecţionării continue 
în muncă.  
Fondurile europene pot fi folosite şi la crearea de 

poli de competitivitate, prin susţinerea incubatoarelor 
de afaceri, pentru dezvoltarea IMM-urilor (acces pe 
piaţă, creşterea competitivităţii) şi atragerea 
investitorilor. Având în vedere că diversitatea 
regională privind distribuţia industriilor este mare, 
abordarea acestor poli de competitivitate trebuie 
facută distinct de la o regiune la alta.  

Alocarea fondurilor structurale către regiuni (în 
special Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională) va ţine cont de specificul regiunii 
respective, avantajul competitiv al industriilor 
existente şi va încuraja dezvoltarea polilor de 
competitivitate. Astfel, se impune asigurarea acestei 
abordari unitare, prin toate pârghiile pe care statul le 
are la dispoziţie, prin alocarea eficientă a resurselor, 
dar şi prin stabilirea priorităţilor.  
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3. EVOLUŢIA POLITICII DE 
COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 
ÎN ROMÂNIA 
 

Politica de Coeziune este unul dintre 
exemplele tangibile despre cum ar trebui să fie o 
politică europeană: modernă, flexibilă, anticipativă, 
rapid adaptabilă la un mediu economic şi social în 
continuă schimbare şi având o contribuţie substanţială 
la atingerea obiectivelor politice cheie ale Uniunii, 
cum ar fi Agenda Lisabona. Mai mult decât atât, sub 
umbrela unei strategii generale coerente, această 
politică permite tuturor regiunilor şi comunităţilor să-
şi urmeze propriile căi de dezvoltare, în contextul 
situaţiilor şi provocărilor specifice cu care se 
confruntă. 

În contextul dezbaterii actuale asupra 
viitorului Politicii de Coeziune, un proces de reflecţie 
pe marginea acestui subiect a fost iniţiat de către 
autorităţile române, cu implicarea celor mai relevante 
instituţii responsabile pentru implementarea Politicii 
de Coeziune în România şi pentru managementul 
instrumentelor structurale. Comentariile prezentate în 
continuare reflectă primele rezultate ale procesului de 
consultare şi reflecţie. 
În vederea creşterii eficienţei în ceea ce priveşte 
reducerea disparităţilor de dezvoltare, ţările şi 
regiunile cel mai puţin dezvoltate ar trebui să fie 
principalele beneficiare ale Politicii de Coeziune şi, 
prin urmare, acestea ar trebui să primească alocări 
crescute în ceea ce priveşte sprijinul acordat pe cap de 
locuitor. 

Politica de Coeziune ar trebui să continue să 
furnizeze sprijinul său valoros faţă de atingerea 
ţintelor Strategiei Lisabona revizuite. Această politică 
are suficientă flexibilitate pentru a finanţa acţiuni 
inovatoare care să conducă la noi modele de 
dezvoltare în Europa. Totuşi, Statele Membre ar 
trebui să-şi păstreze dreptul de a aplica propria 
„reţetă” în ceea ce priveşte abordarea măsurilor 
Lisabona, în concordanţă cu condiţiile lor specifice. 

Politica de Coeziune ar trebui să ajute 
regiunile să aibă succes în cadrul competiţiei globale 
prin dezvoltarea capacităţii acestora de a-şi defini şi 
întări propria poziţie strategică de succes care să le 
asigure un avantaj competitiv, atât la nivelul UE, cât 
şi pe piaţa globală. Din acest punct de vedere o atenţie 
specială este necesar a fi acordată bunei guvernanţe 
(ex. utilizarea eficientă a fondurilor publice şi a 
resurselor publice), dezvoltării economiei bazate pe 
cunoaştere şi îmbunătăţirii continue a capitalului 
uman. 
În ceea ce priveşte sinergia Politicii de Coeziune cu 
celelalte politici naţionale şi comunitare, considerăm 
că Politica de Coeziune poate produce efectele 
aşteptate numai în combinaţie cu politici naţionale şi 
regionale coerente şi cuprinzătoare. Politica de 

coeziune nu poate avea succes printr-o implementare 
izolată de restul politicilor. În acest sens, integrarea 
politicilor relevante naţionale şi comunitare într-un 
concept strategic coerent şi bine fundamentat, care să 
poată pune cel mai bine în valoare potenţialul de 
dezvoltare al unei ţări, regiuni sau zone, ar trebui să 
fie esenţial.  

Simplificarea mecanismului de implementare 
a politicii a fost unul dintre obiectivele declarate 
pentru perioada 2007-2013. Adeseori, încercarea de 
simplificare a condus la rezultate opuse, dând naştere 
la complicaţii sau la simpla înlocuire a unor reguli 
existente cu alte reguli, chiar mai complicate decât 
precedentele. În acelaşi timp, atât aquis-ul comunitar, 
cât şi legislaţiile naţionale au devenit din ce în ce mai 
complexe. Aspecte precum ajutorul de stat, achiziţiile 
publice, impactul asupra mediului, procedurile 
complexe şi standardele tehnice etc. ridică mari 
dificultăţi la nivelul proiectelor şi adesea generează 
întârzieri majore în implementare (în contextul regulii 
„dezangajării automate”).  

Politica de Coeziune este benefică nu numai 
pentru cele mai puţin dezvoltate ţări şi regiuni, ci 
pentru întreaga Uniune. Putem identifica cu uşurinţă 
multe rezultate ale politicii fără de care cele mai 
dezvoltate regiuni şi State Membre nu ar fi putut să-şi 
desăvârşească interesele pe Piaţa Unică Europeană, 
cum ar fi: dezvoltarea infrastructurii de transport 
paneuropene şi în consecinţă îmbunătăţirea mobilităţii 
spaţiale, a circulaţiei bunurilor şi forţei de muncă, a 
transferului de cunoaştere şi noi tehnologii. În acest 
context, este necesar să se accentueze şi să sporească 
conştientizarea rolului Politicii de Coeziune ca o 
„politică pentru Europa”. 

Merită subliniat de asemenea faptul că, 
dincolo de impactul său pozitiv evident asupra 
dezvoltării Statelor Membre ale UE, a regiunilor şi 
oraşelor, Politica de Coeziune oferă unele dintre cele 
mai vizibile beneficii pentru cetăţenii UE.  

 
4.  POLITICA DE COEZIUNE  
A ROMANIEI PENTRU PERIOADA 
2007- 2013 
 

Politica de dezvoltare regională a României 
reprezintă o politică naţională, care are ca scop 
diminuarea disparităţilor de dezvoltare dintre 
regiunile şi diferitele zone ale ţării şi preîntâmpinarea 
apariţiei de noi dezechilibre iar, prin aceasta, 
diminuarea diferenţelor de dezvoltare dintre România, 
în ansamblu, şi celelalate state membre ale UE. 

Politica regională a României este reflectată în 
Strategia Naţionala de Dezvoltare Regională, 
transpusă ca prioritate în Planul Naţional de 
Dezvoltare 2007- 2013. Această strategie s-a elaborat 
pe principii europene, respectiv luând în considerare 
strategiile de dezvoltare ale regiunilor, trasate la nivel 
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regional de largi grupuri de lucru parteneriale. 
Obiectivul general îl reprezintă creşterea economică 
mai accelerata a regiunilor slab dezvoltate.  
Acest obiectiv se va realiza, printre altele, printr-o 
alocare a fondurilor diferenţiată pe regiuni, în funcţie 
de gradul de dezvoltare şi anume invers proportional 
cu PIB/locuitor, dând astfel prioritate regiunilor 
rămase în urmă. Axele prin care se realizează strategia 
regională a României sunt următoarele : 

• Axa 1 : Îmbunătăţirea infrastructurii publice 
regionale şi locale (construirea sau reabilitarea 
a peste 4000 km de drumuri, 1500 unităţi 
scolare, 150 spitale, până în 2015) ; 

• Axa 2 : Consolidarea mediului de afaceri 
regional şi local (dezvoltarea a peste 200 
unităţi de sprijinire a mediului de afaceri, 
sprijinirea directă a peste 1500 
microîntreprinderi) ; 

• Axa 3 : Dezvoltarea turismului regional şi local 
(reabilitarea, până în 2015, a 200 situri turistice 
şi culturale şi creşterea contribuţiei turismului 
la formarea PIB cu 1,25%) 

• Axa 4 : Dezvoltarea urbană durabilă 
(construirea/reabilitarea a 400ha/km spaţii 
publice şi implementarea a 20 proiecte 
integrate de dezvoltare urbană, până în 2015) ; 

• Axa 5 : Promovarea cooperării teritoriale europene. 
Pentru a primi ajutor din partea UE, fiecare stat 

trebuie să elaboreze o serie de documente cu caracter 
strategic: 

 Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, 
 Cadrul Strategic Naţional de Referinţă,  
 Programe Operaţionale.  

Programele operaţionale sunt documente aprobate de 
Comisia Europeană pentru implementarea acelor 
priorităţi sectoriale şi/sau regionale din Planul 
Naţional de Dezvoltare care sunt aprobate spre 
finanţare prin Cadrul Naţional Strategic de Referinţă. 

Pentru perioada de programare 2007-2013, 
România elaborează 7 Programe Operaţionale în 
cadrul Obiectivului „Convergenţă” (Creşterea 
competitivităţii economice, Mediu, Transport, 
Dezvoltare regională, Dezvoltarea resurselor umane, 
Dezvoltarea capacităţii administrative şi Asistenţă 
tehnică) şi colaborează cu ţările vecine şi alte state 
membre UE la elaborarea altor 7 Programe 
Operaţionale sub Obiectivul „Cooperare teritorială 
europeană”. 

 Finanţarea POR 2007 – 2013: 
Pentru finanţarea POR 2007 – 2013 au fost 

alocate 4.030,77 milioane EURO : 
• Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR): 3.275 milioane EURO, reprezentând 
19,4% din totalul Fondurilor Structurale şi de 
Coeziune alocate pentru finanţarea Programelor 
Operaţionale în România; 

• Fonduri publice naţionale: 513,92 milioane 
EURO; 

• Fonduri private: 241,85 milioane EURO. 
Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 

85% din totalul cheltuielilor publice. 
 

 
Tabel 1. Programele Operaţionale 2007-2013 

Program 
Operaţional 

(PO) 

Autoritate de 
Management (AM) 

Organisme Intermediare (OI) Finanţare 
UE 

PO Sectorial 
Creşterea 
Competitivităţii 
Economice 

Ministerul Economiei şi 
Comerţului 

- Agenţia Naţională pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării – 
Departamentul de Cercetare 
- Ministerul Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei 
- Ministerul Economiei şi 
Comerţului – Departamentul Energie 
- Autoritatea Naţională de Turism 

FEDR 

PO Sectorial 
Transport 

Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului 

 
- 

FEDR + 
FC 

PO Sectorial 
Mediu 

Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor 

Agenţiile Regionale de Protecţie a 
Mediului 

FEDR + 
FC 

PO Regional Ministerul Integrării Europene Agenţiile de Dezvoltare Regională FEDR 
PO Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor umane 

Ministerul Muncii,Solidarităţii 
Sociale şi Familiei 

- Agenţia Naţională de 
Ocupare a Forţei de Muncă 
- Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării – Departamentul de Educaţie 

FSE 
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Program 
Operaţional 

(PO) 

Autoritate de 
Management (AM) 

Organisme Intermediare (OI) Finanţare 
UE 

PO Dezvoltarea 
Capacităţii 
Administrative 

Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 

- FSE 

PO Asistenţa 
tehnică 

Ministerul Finanţelor Publice - FEDR 

Cooperarea 
Transfrontalieră 

   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Concluzii 
Figura 1. Alocarea totală Fonduri Structurale şi de Coeziune 2007 – 2013 pentru România 
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Corelat cu nivelul de dezvoltare naţională şi 
cu gradul de evoluţie al parametrilor comunitari ai 
politicii de coeziune economică şi socială, în 
România, paitruspreprezece domenii beneficiază de 
finanţare prin intermediul fondurilor structurale şi 
de coeziune: cercetare şi dezvoltare tehnologică; 
informatizare a societăţii; transport; energie; 
protecţia mediului şi prevenirea riscului; turism; 
cultură; regenerarea urbană şi rurală; suport pentru 
companii şi antreprenori; acces la locuri de muncă 
stabile; incluziune socială pentru persoane 
defavorizate; dezvoltarea capitalului uman; 
investiţii in infrastructură socială, inclusiv cea de 
sănătate şi educaţie; promovarea dezvoltării 
parteneriatului. 

Procesul de finanţare are ca suport de 
legitimare şi monitorizare a acţiunilor derulate, 
programele operaţionale care detaliază domeniile 
de finanţare ce corespund priorităţilor naţionale şi 
comunitare. Concomitent cu respectarea criteriilor 
de eligibilitate impuse de cele trei domenii de 
acţiune la nivel comunitar, este necesară orientarea 
programelor naţionale de dezvoltare pe două axe, 
astfel : 

 Priorităţi tematice: dezvoltarea 
infrastructurii de bază la standarde 
europene, îmbunătăţirea competitivităţii pe 
termen lung a economiei româneşti, 
dezvoltarea şi utilizarea eficientă a 
capitalului uman; 

 Priorităţi teritoriale: promovarea unei 
Dezvoltări Teritoriale Echilibrate. 

Toate aceste demersuri şi acţiuni pe care 
trebuie să le pună în practică România, impun 
conturarea unei strategii naţionale de creştere şi 
dezvoltare, care să răspundă eficient cerinţelor 
comunitare ale politicii de coeziune economică 
şi socială.  

 
BIBLIOGRAFIE 
 

1. Dinu, M.; Socol, C.; Marinas, M.; “Modelul 
european de integrare”; Editura Economică; Bucureşti; 
2005; 
2. Marinaş, M.; “Convergenţa economică”; Editura 
Economică; Bucureşti; 2008; 
3. Prisecaru, P. (coord.); “Procesul de convergenţă 
instituţională : vol.1”; Editura Economică; Bucureşti; 
2008; 
4. Prisecaru, P. (coord.); “Procesul de convergenţă 
instituţională: vol.2”; Editura Economică; Bucureşti; 
2009;  
5. www.euractiv.ro 
6. www.ectap.ro 

 
 
Quick Info 
 

Plant International Meeting 

Event 
Type: 

Conference/Seminar/Information Day 

Start 
Date: 

12-Jan-2010 

End 
Date: 

13-Jan-2010  

City: ANGERS 

Country: France 

Description: 

Plant International Meeting (PIM) is THE key 
conference dedicated to plants that are respectful of 
the environment and health and where innovative 
companies from Vegepolys, a leading cluster on 
specialized plant, can be met. 

This cluster will hold its 3rd Plant International 
Meeting in Angers (France) on 12th and 13th of 
January.  

This year the main focus will be to highlight 
“success stories” from companies belonging to the 
sector (horticulture, fruits and vegetables, seeds 
etc…).  
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Vegepolys in partnership with Enterprise Europe 
Network is inviting 15 European companies 
recruited by Enterprise Europe Network members. 
This offer includes: 

- Free attendance to the conferences, i.e 10 
speakers from renowned companies will share their 
experience, see list on the following website 
http://www.vegepolys.eu/pim-2010/programme/;  
- BtoB meetings with companies or laboratories 
participating (“Business meetings” event held 
between the conferences); 

 - Lunches and one night in a preselected hotel 
offered by the conference organizers. 

More information on the cluster and event are 
available on Internet at the following addresses: 
www.vegepolys.eu and www.pim2010.eu. 

During the same week and following the PIM 
two specific fairs organised in the framework of 
“Plant week” will take place in Angers in the same 
exhibition centre: 

 - SIVAL for equipments for horticulture, wine 
growing plus fruits and vegetables, 
- and the “Fruit & Vegetables Event” gathering 
producers and buyers. 

Registration is open till December 10th. 
To be eligible to this exceptional offer the 
registration forms shall asked and sent back only to 
this address jp.moulin@paysdelaloire.cci.fr, 
Confirmation will be sent shortly after reception. 

(http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/) 

 

Event 
Type: 

Brokerage Events 

Start Date: 20-Jan-2010 

End Date: 20-Jan-2010  

City: Poznan 

Country: Poland 

 

Description: 

Implementation of Structural Funds 2007-2013 and 
organisation in Poland 2012 UEFA European 
Football Championship provides an excellent 
opportunity for all European companies from 
construction sector to expand its activities in 
Poland.  
In order to help Polish companies to establish 
direct contacts with European partners Central 
Poland - Business Support Network is organising a 
brokerage event at BUDMA International 
Construction Fair - the event that belongs to the 
leading business meetings of the construction 
industry in this part of Europe. 

Brokerage event is concentrating on several 
thematic sections such as:Innovative Construction 
Materials, Realization and Consulting in 
Construction Sector, IT in Construction, 
Monitoring and Exploitation of Construction 
objects, Passive Housing. 

The Fair itself has a great potential - the last edition 
of BUDMA attracted almost 65,000 visitors from 
29 countries. On an exhibition area of 47,433 sq 
metres they could see the latest offers from nearly 
1,600 Polish and international exhibitors. Most fair 
guests were people responsible for making key 
investment decisions, which emphasized a 
professional character of this show. 

Deadlines:  
Registration and submission of profiles: 
06.01.2010  
Booking of individual meetings: 11.01.2010 
Costs:  
Participation in the Brokerage Event is free of 
charge.  
EEN Partners are welcome to join the event as co-
organisers. 

(http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/) 
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IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PIEŢEI PRODUSELOR  
ŞI SERVICIILOR BANCARE 

 
 

 Mihaela Sudacevschi 
 

 Universitatea Ecologică din Bucureşti, ROMÂNIA 
 

REZUMAT 
Dezvoltarea sectorului bancar a devenit o necesitate odată cu intensificarea fenomenului 
de globalizare, iar diversificarea ofertei de produse şi servicii a fost soluţia impusă 
instituţiilor financiar – bancare în condiţii de concurenţă. Astfel, băncile tradiţionale au 
început să dispară, fiecare instituţie bancară efectuând în prezent o gamă variată de 
servicii, de la constituirea de depozite şi acordarea de împrumuturi până la tranzacţii cu 
titluri, speculaţii bursiere, operaţiuni cu instrumente financiare derivate etc. 

 
ABSTRACT  
Banking sector development became a necessity with the globalization increasing; the 
products and services diversification was the solution required for the financial- banking 
institutions, under competitive conditions. Thus, traditional banks have started to 
disappear, each banking institution is currently carrying out a wide range of services, from 
the formation of deposits and loans to securities transactions, stock speculation, financial 
derivatives operations etc. 
 
CUVINTE CHEIE: solvabilitate bancară, teste de stres, private banking, servicii de custode,   
e – banking, home - banking, mobile – banking, internet – banking,  forfeting, factoring 
 
KEYWORDS: bank solvency, stress tests, private banking, custodian services, 
e - banking, home - banking, mobile - banking internet - banking, forfeting, factoring 
 

 
 

1. INTRODUCERE.  
DESPRE ACTIVITATEA BANCARĂ 

 
În activitatea lor curentă băncile urmăresc 

îndeplinirea unei serii de obiective intermediare care 
să le asigure respectarea normelor de solvabilitate, 
reducerea riscurilor, atragerea de clienţi noi, 
majorarea veniturilor şi profitului, precum şi 
respectarea tendinţelor pieţei europene.  

În consecinţă, fiecare bancă îşi va stabili gama 
de produse şi servicii oferite clienţilor în funcţie de 
resursele de care dispune, reţeaua de agenţii teritoriale 
pe care o are la dispoziţie, precum şi de 
managementul băncii.  

În condiţiile crizei financiare internaţionale şi 
sub presiunea creşterii ofertei de produse şi servicii, 
sistemul bancar românesc a trecut în perioada 2007 – 
2009, de la exces de lichiditate la deficit de lichiditate, 
prin reducerea vânzării de credite şi recuperarea tot 
mai dificilă a creanţelor.  

 
 
Această situaţie înregistrată în creditare a 

apărut ca efect advers al încetinirii activităţii 
economice, creşterii inflaţiei şi deprecierii monedei 
naţionale, în special în ultima perioadă a anului 2008 
şi în trimestrul I din 2009 fiind înregistrată o 
deteriorare mai accentuată a portofoliului de credite.  

Astfel, pe parcursul anului 2008 volumul 
împrumuturilor a crescut cu 33%, dar în aceeaşi 
perioadă s-a înregistrat o creştere a creditelor 
clasificate în categoriile „substandard”, „îndoielnic” şi 
„pierdere” de 67%, 92%, respectiv 130%. 
Deteriorarea nu a fost uniformă, ci băncile mai mari 
au consemnat niveluri mai ridicate ale creditelor 
restante şi îndoielnice.  

Cu toate acestea calitatea portofoliilor de 
credite este favorabilă în context european, întrucât 
băncile din România nu au deţinut în portofoliu active 
toxice.  
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De asemenea, volumul provizioanelor s-a 
majorat in mod semnificativ, ca urmare a 
modificarilor produse in structura portofoliului de 
credite si plasamente, din cauza cresterii ponderii 
creantelor clasificate in categoria “pierdere”, de la 
3,6% in decembrie 2007 la 14,8% in martie 2009. 

Structura şi calitatea portofoliilor de credite 
sunt criterii atent monitorizate de managerii băncilor, 
întrucât solvabilitatea instituţiei este strict legată de 
acestea.  

Indicatorul de solvabilitate pune în evidenţă 
soliditatea unei bănci, reflectând capacitatea acesteia 
de aabsorbi eventuale pierderi şi de a efectua plăţi fără 
a fi afectată. Nivelul minim al indicatorului de 
solvabilitate este de 8%, însă în 2009 şapte bănci au 
primit din partea BNR recomandarea de a-şi menţine 
nivelul de solvabilitate peste 10%, deoarece s-a 
observat în cadrul lor o deteriorare rapidă a 
portofoliilor de credite. 

 
2. SOLUŢII PENTRU 
ASIGURAREA SOLVABILITĂŢII 
BANCARE 

 
Una dintre soluţiile la care pot apela băncile 

pentru a-şi asigura un nivel confortabil de 
solvabilitate este majorarea capitalului.  

Determinarea necesarului de capital 
suplimentar pentru băncile comerciale se face în 
prezent pe baza testelor de stres, astfel încât să fie  
asigurată menţinerea unei rate de solvabilitate  peste 
10%, cu 2 puncte procentuale peste limita minimă în 
vigoare.  

Testele de stres iau în calcul o recesiune 
înregistrată în anul 2009 de 4% şi o depreciere a 
cursului monedei naţionale cu 50% în doi ani. Aceste 
teste de stres obligă băncile la o gestionare mult mai 
atentă a portofoliului de credite şi la restructurarea 
acestuia, cu accent pe creditele pe termen lung 
acordate agenţilor economici şi exprimate în monedă 
străină, care implică riscuri mai mari. 

În general, instituţiile de credit selectează 
pentru finanţare proiectele de investiţii foarte riscante, 
dar care anticipeazp obţinerea unor profituri mai mari 
(teoria selecţiei adverse).  

Însă, în condiţiile unui mediu economic tot mai 
riscant, băncile vor opta din ce în ce mai mult pentru 
produse care să le ofere rentabilităţi ridicate cu un 
grad cât mai mare de siguranţă.  

De aceea tendinţa actuală în dezvoltarea pieţei 
produselor şi serviciilor bancare este spre activitatea 
de private banking. 

Activitatea de private banking a înregistrat 
creşteri de la an la an (de la 1,8 mld. Euro în 2007, la 
3,1 mld. Euro în 2008), în condiţiile în care clienţii au 
renunţat în mare parte la produsele cu risc minim 
(depozite bancare şi plasamente în titluri de stat), 

îndreptându-şi atenţia spre pachete de servicii noi, de 
tipul serviciilor de custode.  

Acestea presupun menţinerea în bănci, în 
siguranţă, a acţiunilor deţinute de investitori, (pe care 
aceştia le cumpără pe piaţa de capital, prin 
intermediul societăţilor de servicii de investiţii 
financiare), decontarea şi înregistrarea acţiunilor, 
informarea investitorilor asupra deciziilor cu impact 
direct asupra acţionariatului, reprezentarea acestora la 
adunările generale ale emitenţilor - servicii de mandat, 
colectarea veniturilor, evaluarea portofoliilor, 
tranzacţii de schimb valutar, repatrierea veniturilor 
generate de investiţiile realizate, administrarea 
conturilor, evaluarea portofoliilor, transferul 
informaţiei/swift, metode contabile şi rapoarte 
financiare şi, nu în ultimul rând, informarea atât a 
clienţilor cât şi a potenţialior clienţi referitor la 
schimbările legislative relevante intervenite şi la 
practica pieţei de capital româneşti. 

 
3. SERVICII BANCARE  

 
Schimbările tehnologice au asigurat, la rândul 

lor, canale alternative de distribuţie, locul reţelei de 
sucursale, filiale şi agenţii find ocupat în prezent de 
ATM – uri, sisteme bancare electronice, Home – 
banking, mobile – banking, internet – banking, 
sucursale automate. 

Avantajele ATM – urilor sunt dintre cele mai 
variate, pornind de la faptul că pot mări potenţialul de 
marketing, asigurând servicii clienţilorîn alte locuri 
decât la ghişeele băncilor, asigurarea uşurinţei, vitezei 
şi discreţiei în efectuarea de operaţiuni bancare şi 
până la identificarea clienţilor şi a semnăturilor 
autorizate pentru fiecare tranzacţie în parte, ceea ce 
oferă posibilitatea efectuării şi altor tranzacţii în afara 
retragerilor de numerar  

 Piaţa cardurilor din România a înregistrat în 
2008 cea mai mare creştere reală, de aproximativ 
30%, ajungând la 11,5 mil. carduri. 

În prezent, România este aliniată cu alte state 
din Europa Centrală din punct de vedere al 
tranzacţiilor la ATM, dar tranzacţiile prin POS – uri 
sunt în continuare scăzute comparativ cu alte pieţe. 

În ultimii ani, în majoritatea ţărilor dezvoltate, 
unul dintre serviciile implementate cu succes a fost 
serviciul Home – banking, care are telefonul ca 
element de bază pentru asigurarea interacţiunii cu 
computerul băncii.  

Acest tip de serviciu permite băncii să asigure 
asistenţă clienţilor la orice oră, ccea ce va avea ca 
efect o utilizare mai mare a contului bancar, la 
momentul dorit de client. 

Însă, serviciile de home – banking pierd tot 
mai mult teren în faţa internet – bankingului, care 
prezintă avantajul efectuării tranzacţiilor bancare mult 
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mai rapid şi oferă posibilitatea dezvoltării de noi 
opţiuni şi facilităţi1. 

Internet – banking – ul este un serviciu 
bancar ce permite utilizatorilor să efectueze tranzacţii 
din orice locaţie, prin conectare la internet. 
Operaţiunile accesibile prin achiziţionarea acestui 
serviciu pot fi: transmiterea ordinelor de plată, 
transferuri, schimb valutar, vizualizarea situaţiei 
conturilor etc. Pentru bancă, principala problemă cu 
care se confruntă în momentul introducerii unui astfel 
de serviciu este securitatea comunicaţiilor prin 
internet, 

Piaţa bancară românească nu a făcut excepţie 
de la tendinţa manifestată pe plan mondial, 
principalele produse oferite fiind soluţiile online, însă 
costurile sunt prea mari raportate la calitatea 
serviciilor.  

Această situaţie este reflectată şi de un Raport 
al Comisiei Europene2, care arată că ponderea plăţilor 
la ghişeu şi a operaţiunilor la bancomat  este de 90% 
din totalul  tranzacţiilor bancare din România, în timp 
ce serviciile bancare prin internet şi prin telefon 
reprezintă 2%, respectiv 1% din totlaul tranzacţiilor. 

 
4. NOI TEHNOLOGII  
DE TRANSFER BANCAR  

 
În strânsă legătură cu dezvoltarea serviciilor 

bancare desfăşurate prin sisteme electronice, se 
constată şi o creştere rapidă în cererea de noi 
tehnologii de transfer bancar precum şi o cerere 
crescândă de informaţii.  

Însă, din acest punct de vedere băncile 
româneşti nu pot asigura încă un nivelul tehnologic 
adecvat, ele încercând să implementeze cât mai rapid 
infrastructura de comunicaţii şi procesare a 
informaţiilor. 

O altă direcţie în care este necesară dezvoltarea 
ofertei instituţiilor bancare este reprezentată de 
servicii bancare legate de finanţarea comerţului 
(forfetări, factoring) sau de prevenire a riscurilor din 
comerţul internaţional (hedging, swap, derivative).  

Contractele de forfeting prevăd angajamentul 
băncii de a cumpăra cambii, bilete la ordin şi alte 
titluri de credit negociabile contra unui preţ 
prestabilit, numit preţ arbitrar. 

Factoringul constă în posibilitatea agenţilor 
economici de a ceda o parte din creanţe sau totalitatea 
acestora băncilor, în baza contractului de factoring, în 
schimbul cedării unui comision. În consecinţă, 
factoringul se prezintă, din punct de vedere al 
serviciilor incluse, ca un produs financiar complex, 

                                                            
1 A. Taudor – „Serviciile bancare la distanţă ţin clienţii 
aproape”, în revista e – Finance, nr. 66, februarie 2006 
2 Raportul Comisiei Europene privind utilizarea serviciilor 
bancare, septembrie 2009 

care combină creditarea , asumarea riscului de 
neîncasare a creanţelor, precum şi evidenţa contabilă a 
creanţelor.  

În baza contractului încheiat între agentul 
economic (numit aderent) şi bancă (numită factor), 
creanţele aderentului sunt preluate de factor pentru a 
fi încasate de acesta de la debitori.  

Factorul este interesat de operaţia de factoring 
pentru că percepe un comision, de regulă mai mare 
decât dobânda precticată la credite şi, în plus, creditul 
avansat în ultimă instanţă aderentului este garantat cu 
toate garanţiile pe care le avea acesta asupra clienţilor 
săi, întrucât factorul va prelua poziţia aderentului faţă 
de debitorii cedanţi. 

Piaţa de factoring a luat avânt în România abia 
în ultimii trei-patru ani, odată cu dezvoltarea 
afacerilor firmelor mici, care au nevoie de finanţări 
flexibile, deşi primele iniţiative în domeniul 
factoringului pe plan local apăruseră încă de la 
sfârşitul anilor '90.  

În prezent, gradul de penetrare al factoringului, 
calculat de International Factors Group ca raport între 
volumul operaţiunilor şi PIB este în România de doar 
0,5%, faţă de o medie  înregistrată la nivel mondial de 
3,45%.  

Ceea ce-i lipseşte pieţei româneşti de 
specialitate este în primul rând, un cadru individual de 
reglementare, întrucât potenţialul de creştere este 
apreciat ca fiind de peste şapte ori faţă de valoarea 
înregistrată în 2008, de 1,6 – 1,8 miliarde euro. 

 
5. DIRECŢII PE PIAŢA 
INSTRUMENTELOR BANCARE  

 
În ceea ce priveşte piaţa instrumentelor 

derivate, aceasta este în continuare subdezvoltată, 
băncile apelând la acoperirea riscurilor prin 
intermediul  contractelor forward, swap, option mult 
prea puţin. 

Dezvoltarea pieţei produselor şi serviciilor 
bancare se dovedeşte astfel ca fiind în primul rând o 
necesitate şi abia apoi un efect al concurenţei băncilor 
străine.  

Necesitatea de a îndeplini criteriile de 
solvabilitate, de performanţă bancară, de atragere de 
noi clienţi va putea fi acoperită numai prin lansarea 
unor produse noi, a căror lansare pe piaţă să fie în 
detaliu analizată pentru a răspunde necesarului 
băncilor.  

Marketingul în domeniul financiar – bancar a 
devenit în consecinţă, un instrument obligatoriu şi 
intens utilizat de instituţiile bancare.  

În perioada următoare, România va trebui să 
respecte tendinţele manifestate la nivel mondial în 
ceea ce priveşte marketingul bancar, acestuia fiindu-i 
atribuite o componentă strategică, prin participarea sa 
la procesul de identificare şi poziţionare a băncilor pe 
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piaţă, şi o componentă educativ – formativă, 
contribuind la atragerea şi familiarizarea potenţialilor 
clienţi cu serviciile bancare şi fidelizarea clienţilor 
actuali. 

Rolul marketingului în dezvoltarea pieţei 
serviciilor bancare este foarte amplu, întrucât el 
înseamnă „analiză, planificare, implementare şi 
control”3  

Aceasta presupune elaborarea de către bănci a 
unor sisteme eficiente de analiză şi control asupra 
activităţilor de marketing, utilizând potenţialul 
pieţelor pe care activează, şi desfăşurarea unei 
activităţi continue în direcţia satisfacerii cerinţelor 
clienţilor.  

În ceea ce priveşte clienţii, aceştia sunt grupaţi 
pe segmente de piaţă, în funcţie de o serie de criterii, 
situaţie ce va permite ulterior identificarea celor mai 
profitabile segmente, alocarea mai bună a resurselor, 
înţelegerea necesităţilor clienţilor şi identificarea 
noilor oportunităţi de marketing şi, în special, 
perfecţionarea gamei de produse şi servicii care să 
reflecte mai bine necesităţile clienţilor şi care să ducă 
la o mai bună repartizare a riscurilor asumate.  

Toate aceste elemente vor fi parte integrantă a 
strategiei de piaţă a băncii. 

Aplicarea noilor strategii bazate pe 
îmbogăţirea gamei de produse şi servicii bancare vor 
avea ca efect în viitor implicarea băncilor în activităţi 
noi, dar şi fuziuni ale băncilor cu societăţi de 
asigurări, societăţi de gestionare a activelor sau cu 
companii de brokeraj.  

De asemenea, strategiile de diversificare a 
activităţii băncilor pot avea ca efect asocierea băncilor 
cu alte instituţii financiare nebancare, având ca 
rezultat externalizarea unor servicii şi dezvoltarea 
altor produse mai riscante, dar cu o rentabilitate 
sporită.  

Într-o asemenea alternativă, opţiunea dintre 
diversificare şi specializare trebuie să se bazeze pe 
pragmatism şi flexibilitate, luând în considerare 
avantajele comparative ale unor astfel de operaţiuni. 

                                                            
3 Philip Kotler – „Managementul marketingului – analiză, 
planificare, implementare şi control”, Ed. Teora, Bucureşti, 
1997 

CONCLUZII 
Dezvoltarea pieţei produselor şi serviciilor 

bancare asigură băncilor îndeplinirea obiectivelor de 
securitate şi performanţă şi îşi pune amprenta asupra 
transparenţei şi eficienţei sistemului bancar. Totodată, 
prin intensificarea concurenţei şi diversificarea ofertei 
de produse şi servicii se poate anticipa pentru viitor o 
orientare a strategiei de dezvoltare a băncilor spre 
clienţi, spre satisfacerea cerinţelor acestora  şi mai 
puţin spre creşterea nivelului veniturilor. 
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1. PERFORMANŢA ECONOMICO-
SOCIALÃ A SECTORULUI PUBLIC 
1.1. Formula generalã 

Funcţionarea corespunzãtoare a sectorului 
public este urmãritã potrivit celor douã laturi: 
eficienţã şi eficacitate1, ambele aspecte fiind 
importante atât pentru beneficiarii de servicii publici, 
cât şi pentru autoritãţile publice responsabile de 
realizarea şi/sau distribuirea respectivelor servicii. 

Din experienţa ţãrilor cu economie de piaţã 
consolidatã, se observã cã în statele cu sector public 
mai puţin extins, eficienţa acestuia este mai ridicatã 
decât în statele care funcţioneazã cu un sector public 
mediu sau mare, deşi în cazul acestora s-a constatat cã 
existã o distribuţie mai echitabilã a veniturilor. 
 
 
 
                                                            
1 Eficienţa economicã este o mãsurã a abilitãţii unei 
organizaţii de a produce sau a distribui bunuri şi/sau 
produse cu cele mai mici costuri, în condiţii de calitate 
corespunzãtoare. 
Eficacitatea este calitatea de a produce efectul (pozitiv) 
asteptat. 

 
 
 

Performanţa sectorului public depinde, de starea 
şi evoluţia unor indicatori economico-sociali, 
mãsurabili pentru diverse niveluri de agregare 
administrativã: naţional, regional sau federal, local2, 
analiza putând fi aprofundatã pentru o zonã 
geograficã definitã în funcţie de anumite necesitãţi.  

∑
=

=
n

j
iji PSPPSP

1

 

 
unde : PSP = performanţa sectorului public  
           i = statul sau entitatea administrativã analizatã 
           j = subdiviziunile administrative sau  
                organizatorice care formeazã entitatea i 

1.2. Structura indicatorului compozit 

       Îmbunãtãţirea performanţei sectorului public 
depinde de îmbunãtãţirea valorilor unor indicatori 
socio-economici, de a cãror identificare depinde 

                                                            
2 În ultimii ani, analiza performanţei se realizeazã şi pentru 
Uniunea Europeanã sau zone geografice din cadrul 
acesteia. 
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fiabilitatea rezultatelor şi concluziilor analizei 
întreprinse.  

Pentru ca aceastã identificare sã corespundã 
necesitãţii de evidenţiere a rolului autoritãţilor publice 
şi a modului în care acestea le îl îndeplinesc, 
indicatorii sunt grupaţi în douã categorii : 
        - indicatori numiţi « de oportunitate », care 
exprimã prestarea serviciilor publice ce intrã în 
responsabilitatea autoritãţilor publice, în 
conformitatea cu legislaţia specificã.  

Astfel, indicatorii de oportunitate descriu 
calitatea şi cantitatea serviciilor de educaţie, sãnãtate, 
asistenţã şi protecţie socialã, infrastructura de 
drumuri, telecomunicaţii, serviciile administrative 
pentru public etc.  
           O bunã administraţie publicã, cu un sistem 
judiciar ce funcţioneazã în parametri corecţi şi o 
populaţie educatã şi sãnãtoasã sunt considerate 
condiţii prealabile de aceeaşi importanţã cu buna 
funcţionare a pieţelor şi asigurarea drepturilor de 
proprietate, ceea ce oferã posibilitãţi multiple şi egale 
celor care intrã pe piaţã.  

De asemenea, o bunã calitate a infrastructurilor 
publice stimuleazã îndeplinirea acestor condiţii. 
           Astfel, se preconizeazã ca indicatorii ce descriu 
funcţionarea serviciilor publice sã reflecte calitatea 
interacţiunii dintre politicile fiscal-bugetare şi 
funcţionarea pieţelor private, oferind posibilitãţi 
multiple de manifestare economiei reale, care este 
consideratã motorul creşterii. În consecinţã, aceşti 
indicatori pot fi numiţi indicatori de proces sau de e 
oportunitate. 
           - indicatorii de tip Musgravian3 se referã la 
performanţele autoritãţilor publice în ceea ce privesc 
alocaţiile bugetare, distribuirea echilibratã a acestora, 
stabilitatea macroeconomicã şi cea la nivel sub-
naţional etc. 

                                                            
3 Richard Musgrave, economist american, de naţionalitate 
germanã, care a definit rolul statului prin intermediul a trei 
funcţii:  
           - funcţia de alocare, potrivit cãreia Statul trebuie să 
intervină în alocarea resurselor de producţie pentru a 
atinge obiectivele politicilor publice, obiective 
considerate,din punct de vedere economico-social, mai 
benefice pentru ansamblul societãţii decât cele ce rezultă 
prin  mecanismele pieţei; 
           - funcţia de redistribuire, care aratã cã Statul, 
intermediul a prelevărilor obligatorii, modifică distribuţia 
primară a veniturilor într-un sens de justiţie socială; 
           - funcţia de stabilizator, ce derivã din rolul pe care 
Statul şi-l asumã, asigurând o creştere economică 
echilibrată, urmãrind, totodatã, ocuparea cât mai deplinã a 
forţei de muncă. În vederea atingerii acestui deziderat, 
Statul trebuei sã elaboreze şi sã implementeze un mix de 
politici fiscal-monetare adecvate conjuncturii 
macroeconomice şi în concordanţã cu direcţiile de 
dezvoltare strategicã. 
 

           Repartiţia veniturilor este mãsuratã prin 
dimensiunea alocãrilor bugetare, precum şi 
direcţionarea acestora cãtre sectoarele economico-
sociale ale economiei naţioanle – aşa numita funcţie 
Musgravianã de alocare. 
           Stabilitatea macroeconomicã şi sustenabilitatea 
dezvoltãrii sunt prezentate cu ajutorul altui indicator, 
ce va pune în evidenţã raportul cheltuieli bugetare 
(total şi pe sectoare instituţionale, în conformitate cu 
Sistemul Conturilor Naţionale şi Produsul Intern Brut. 
        Un al treilea indicator de tip Musgrave este 
destinat evaluãrii eficienţei alocative a cheltuieli 
bugetare prin analiza performanţelor economice.  
           Pentru a evalua performanţele sectorului 
public, sunt analizate volumul total al cheltuielilor 
bugetare aferente acestora, coroborate cu serviciile 
publice, clasificate din punct de vedere funcţional şi 
economic, corelaţia respectivã punând în luminã 
costurile de oportunitate.  

Analiza va avea în vedere atât evoluţia 
temporalã a raportului cost/(indicator 
cantitativ/calitativ al serviciului public), cât şi 
comparaţia cu informaţii similare înregistrate în ţãri 
aflate în acelaşi stadiu de dezvoltare sau chiar cu ţãri 
industriale puternice. 
           Separarea conceptualã dintre indicatorii de 
oportunitate şi cei de tip Musgravian este cumva 
artificialã, deoarece output-urile serviciilor publice 
pot sã indice, în aceeaşi mãsurã, eficienţa alocativã.  
 De exemplu, în domeniul educaţiei şi sãnãtãţii, 
finanţarea publicã este un instrument structural de 
creştere economicã. 
        În final trebuie fãcutã precizarea cã performanţa 
ansamblului sectorului public va lua în considerare 
toţi indicatorii, de oportunitate şi de alocare, pentru a 
putea sã ofere informaţii pertinente pentru analiza 
bunei funcţionãri a acestuia. 
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Indicatori de oportunitate 
 

Indicatori standard, de tip Musgrave 

Administraţie 
   Corupţie 
   Red tape4 
   Calitatea sistemului judiciar 
   Economia subteranã5 
 

Redistribuire 
   Veniturile partajate pentru gospodãriile sãrace 

Educaţia 
   Populaţia şcolarã în învãţãmântul preuniversitar 
   Finalizarea studiilor 
 

Stabilitate 
   Stabilitatea creşterii PIB (coeficient de variaţie) 
   Rata inflaţiei (medie anualã pe o perioadã de 10 ani) 
 

Sãnãtatea 
   Mortalitatea infantilã 
   Speranţa de viaţã 
 

Performanţa economicã 
   PIB per capita (mãsurat la paritatea puterii de 
cumpãrare PPP) 
   Creşterea PIB (medie anualã pe o perioadã de 10 ani) 
   Rata şomajului (medie anualã pe o perioadã de 10 ani) 
 

Infrastructura publicã 
   Calitatea infrastructurii 
comunicaţiilor&transporturilor 
 

 

Performanţa total sector public  
 
 

                                                            
4 Red tape este un termen ironic prin care se desemneazã excesul de reglementare sau de normative rigide, considerate 
redundante sau birocratice, care împiedicã funcţionarea corectã a sectorului public. Termenul este utilizat, în general, când 
este descrisã activitatea autoritãţilor publice, dar este aplicatã şi în cazul altor organisme, cum sunt societãţile corporatiste. 
        Red tape se referã, în general, la obligaţia de a completa un volum mare de formulare, în aparenţã inutile, impunerea 
obţinerii de licenţe, aprobãri etc., care duc la încetinirea afacerilor şi le fac mai dificil de întreprins. 
5 Termenul de economie subteranã se referã la trei forme de activitate, foarte diferite între ele, ca formã de manifestare  şi 
impact asupra populaţiei : economia subteranã generatã de munca la negru, economie generatã de delictele economice şi 
cea generatã de activitãţile criminale. 
        Între aceste  trei forme existã, însã, trãsãturi comune : 
        - economia subteranã nu se supune regulilor economic o-sociale impuse de autoritãţile publice ; 
        - nu se supune niciunei prelevãri obligatorii sub forma impozitelor şi taxelor fiscale, ceea ce face ca volumul veniturilor 
publice sã fie cu atât mai scãzut cu cât dimensiunea economiei subterane este mai mare ; 
        - dat fiind caracterul de activitate ce nu se supune reglementãrilor, nu se supune jocului liberei competiţii, fie prin 
propria activitate, care presupune munca la negru, fie prin integrarea veniturilor obţinute din activitãţi ilegale sau chiar 
criminale în investiţii, astfel realizând spãlarea banilor. 
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        Indicatorii de oportunitate ce contribuie la 
mãsurarea performanţei sectorului public pun în 
luminã calitatea actului administrativ, precum şi 
dimensiunea indicatorilor sectoriali – educaţie, 
sãnãtate, infrastructurã - consideraţi cei mai 
importanţi pentru dezvoltarea strategicã a ţãrii. 
        Astfel, se observã ca performaţa sectorului 
public din punct de vedere administrativ poate fi 
mãsuratã cu ajutorul unui indicator compozit, care 
sã cuprindã urmãtorii indicatori : indicatorul ce 
indicã gradul de corupţie, nivelul reglementãrilor 
(red tape), calitatea sistemului judiciar şi 
dimensiunea economiei subterane. 
        Indicatorul educaţie, de asemenea compozit, 
are în vedere gradul de includere a populaţiei de 
vârstã şcolarã într-o formã de învãţãmânt, deoarece 
educaţia este unanim consideratã în statele 
democratice drept cea mai importantã investiţie cu 
impact pe termen lung. 
        Determinarea stãrii de sãnãtate a populaţiei 
reprezintã nu numai o dimensiune socialã a politicii 
publice, ci şi o premisã de fundamentare a 
programelor de dezvoltare, pe de o parte şi a 
cheltuielilor bugetare, pe de altã parte. 
           În fine, infrastructura, cu toate componentele 
sale – telecomunicaţii, transporturi, dar şi reţele de 
energie etc. – constituie baza de implementare a 
lucrãrilor de mai mare sau micã anvergurã prin care 
sunt implentate strategiile de dezvoltare şi 
programele aferente acestora. 
În ceea ce priveşte indicatorii standardizaţi de tip 
Musgravian, care urmãresc funcţiile finanţelor 
publice definite de Robert şi Peggy Musgrave în 
lucrarea lor “Public Finance in Theory and 
Practice” (Finanţele Publice în teorie şi Practicã”),  
aceştia descriu performanţa  sectorului public prin: 
        - modalitãţile de redistribuire a veniturilor 
publice, atât la nivel naţional, cât şi având în vedere 
necesitatea susţinerii financiare a modernizãrii 
managementului serviciilor publice prin 
descentralizare; 
           - stabilitatea economicã, condiţie sine-qua-
non pentru reuşita implementãrii unei politici de 
creştere economico-socialã, este obţinutã, în 
concepţia lui Musgrave, dacã indicatorul cel mai 
sintetic macroeconomic, PIB-ul, prezintã o medie 
anualã de creştere aproximativ constantã într-o 
perioadã relativ îndelungatã (10 ani minimun), pe 
fondul unei variaţii medii a preţurilor de consum 
(rata inflaţiei) de asemenea relativ constantã; 

           - stadiul dezvoltãrii economice este descris, 
alãturi de rata de creşterea PIB, prin PIB per capita 
– indicatorul cel mai adecvat pentru comparaţia 
performanţei macroeconomice a ţãrilor analizate -, 
precum şi de rata de ocupare a forţei de muncã sau, 
invers, de rata şomajului, deoarece performanţa 

economiei se obţine numai în condiţiile unei ocupãri 
cât mai apropiatã de maximum. 

2. IMPACTUL DESCENTRALIZÃRII 
ASUPRA MÃSURÃRII PERFORMANTEI 
SECTORULUI PUBLIC 
2.1. Mãsurarea nivelului de descentralizare 

        Descentralizarea este un concept complex, 
multifactorial, care se referã atât la politica fiscală, cât 
şi la ce administrativã, deoarece trecerea unui serviciu 
public din responsabilitatea autoritãţii centrale în cea 
autoritãţilor sub-naţionale nu poate fi realizatã fãrã 
asigurarea finanţãrii corespunzãtoare respectivelor 
servicii, ceea ce se realizeazã prin descentralizare 
fiscal-bugetarã6. 
        Ţinând seama de caracteristicile administrative, 
dar şi financiare ale statelor moderne, cea mai bunã 
sursã de informaţii privind fluxurile monetare publice 
în sectorul public intern, precum şi eficienţa şi/sau 
eficacitatea acestora trebuie sã se concentreze pe 
aspectele descentralizãrii.  
        Pentru a realiza o bazã de informaţii fiabile şi 
posibil de utilizat în comparaţiile internaţionale, 
variabilele cu caracter fiscal-bugetar trebuie 
standardizate, fãrã ca prin aceasta sã se piardã detalii 
relevante. 
        Analiza indicatorilor fiscal-bugetari necesitã o 
ventilare a veniturilor, precum şi a cheltuielilor publice, 
potrivit cel puţin criteriilor de clasificare economic şi 
funcţional, urmãrind structura administrativ-teritorialã, 
cu precizarea subordonãrilor organizatorice, 
manageriale, financiare etc. 

                                                            
6 În România, Legea nr.273/2006 a finanţelor publice 
locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 
precizezã: 
“ART. 6  Descentralizarea unor activităţi 
    Trecerea de către Guvern în administrarea şi 
finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale 
a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării 
unor activităţi, precum şi a altor cheltuieli publice noi 
se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor 
financiare necesare realizării acestora, după cum 
urmează: 
    a) în primul an, prin cuprinderea distinctă în anexa 
la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu 
destinaţie specială, necesare finanţării cheltuielilor 
publice transferate sau a noilor cheltuieli publice, 
precum şi a criteriilor de repartizare; 
    b) în anii următori, prin cuprinderea resurselor 
respective în ansamblul sumelor defalcate pentru 
echilibrarea bugetelor locale alocate unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu excepţia celor 
nominalizate distinct prin anexa la legea bugetului de 
stat.” 
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2.2. Cheltuielile publice 

           În acest sens, stadiul descentralizãrii dintr-un 
sector de activitate influenţeazã major modalitãţile 
de finanţare. De exemplu, învãţãmântul 
preuniversitar românesc este descentralizat din 
punct de vedere al managementului administrativ şi 
financiar, ceea ce impune aplicarea de mecanisme 
de transferuri, ce reprezintã sume importante, de la 
bugetul central cãtre bugetele locale. În schimb, 
sistemul de sãnãtate a cunoscut o evoluţie a 
descentralizãrii fluctuantã, mare parte din 
instituţiile publice de sãnãtate fiind, încã, în 
responsabilitatea ministerului de linie, ceea ce face 
ca finanţarea acestora sã se realizeze prin bugetul 
central. 
        Clasificarea potrivit criteriului economic, dupã 
natura economicã a cheltuielii, face distincţia între 
cheltuielile curente şi cele de capital, dar exclude 
cheltuielile aferente plãţii dobânzilor pe care o 
autoritate trebuie sã le achite, ca urmare a 
îndatorãrii colectivitãţii. Existã posturi de cheltuieli 
aferente unor serviii care sunt rareori 
descentralizate, de exemplu,  cheltuielile cu 
apãrarea naţionalã şi, de aceea, pentru a obţine o 
analizã comparabilã a structurii cheltuielilor publice 
centrale şi locale, trebuie sã se facã ajustãrile ce se 
impun7.  
        Rezultatele cele mai bune în domeniul 
finanţãrii serviciilor publice locale sunt obţinute 
acolo unde descentralizarea prezintã o autonomie 
realã a autoritãţilor sub-naţionale, dar aceastã 
autonomie nu poate fi sesizatã prin raportul 
transferuri/total cheltuieli, ci prin analiza legislaţiei 
în vigoare ce conferã drepturi şi obligaţii 
instituţiilor şi/persoanelor publice. 

2.3. Veniturile publice 

        Veniturile publice pot fi structurate potrivit 
sursei de provenienţã: fiscale şi nefiscale, 
transferuri între nivelurile administrative şi alte 
tipuri de granturi (transferuri sau subvenţii).  
        O întrebare tipicã ce se pune în contextul 
descentralizãrii este cât de mare este autonomia 
localã în ceea ce priveşte veniturile fiscale locale, 
ce se poate determina prin analiza unui set de 
indicatori : 
 

localbugetvenituriTotal
localefiscaletaxesiimpozitedinVenituriI =1

 
 
                                                            
7 Unele state dezvoltate au avut, dupã al doilea rãzboi 
mondial, cheltuielile militare foarte reduse (Germania, 
Japonia, Elveţia), ponderea cheltuielilor dintr-un sector 
în totalul cheltuielilor fiind influenţatã direct de aceastã 
situaţie. 

 
localbugetvenituriTotal

partajateimpozitedinVenituriI =2  

 

localbugetvenituriTotal
eechilibrardemecanismeprinVenituriI =3

 

         
La analiza acestor indicatori, ce pot fi calculaţi 

cu informaţiile de statisticã fiscalã ale fiecãrei unitãţi 
administrativ-teritoriale, trebuie adãugatã  analiza 
legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale şi 
a serviciilor descentralizate.  

De exemplu, dacã prevederile legale privind 
posibilitatea de stabilirea a impozitelor locale nu 
aparţine decât în micã mãsurã autoritãţilor locale, 
dacã metodologia de determinare a partajãrii 
impozitelor este aprobatã de autoritãţile centrale etc., 
aşa cum este în România, autonomia localã este 
îngrãditã, administraţia publicã ne mai dispunând de 
flexibilitatea necesarã realizãrii performanţei 
sectorului public. 

 

3. CONCLUZII 
 

        Dezechilibrul vertical – respectiv gradul în care 
autoritãţile sub-naţionale, cum sunt, în România, 
consiliile judeţene şi primãriile, trebuie sã-şi coreleze 
veniturile cu cele ale autoritãţilor centrale pentru a 
putea sã-şi finanţeze cheltuielile – poate fi mãsurat 
prin ponderea totalitãţii granturilor (transferuri şi 
subvenţii) în totalul cheltuielilor sub-naţionale. 
        Pentru o analizã mai comprehensivã a poziţiilor 
fiscale la fiecare nivel de dezagregare administrativã 
şi, implicit, a gradului de descentralizare, trebuie ca, 
alãturi de determinarea raportului descris mai sus, sã 
se facã distincţia dintre granturile condiţionate - adicã 
cele care, prin lege şi/sau prin proceduri legale, 
partajeazã veniturile fiscale între nivelul central şi 
cele sub-naţionale, finanţând, astfel servicii publice 
descentralizate bine specificate – şi granturile cu 
caracter general, asupra cãrora autoritãţile locale vor 
putea sã-şi exercite puterea de decizie. 
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Quick Info 
 

Brokerage Event INFACOMA 2010 

Event 
Type: 

Brokerage Events 

Start Date: 18-Feb-2010 

End Date: 21-Feb-2010  

City: Thessaloniki 

Country: Greece 

Description:  

MIRTEC SA. and CERECO SA, members of 
Enterprise Europe Network-Hellas, in collaboration 
with HELEXPO are organizing a Brokerage event in 
parallel with the 26th INFACOMA fair, which will 

take place 18-21 February 2010, in Thessaloniki. 
INFACOMA is a well known fair in the Balkans and it 
has been organized every year for the past 25 
years. It represents a meeting point for a number of 
companies active in the sector of building materials, 
construction, insulation, and pre-construction 

technologies.  
 
The brokerage event aims at promoting cooperation 
among businesses, through pre-arranged business 
meetings. Participating companies will have the 
opportunity to meet with other exhibitors and trade 

visitors, where business meetings can be pre-
arranged within the exhibition area. The Brokerage 
event organized is specifically tailored to the needs 
of small and medium sized enterprises, whose cost-
sensitivity and constraints in resources are taken 
into account. Matchmaking aims at opening new 

markets and establishing sustainable partner 
relationships, thanks to the prearranged meetings 
with the partners of their choice. 

 

The event addresses manufacturers, tradesmen, 
research organizations and universities from all over 

Europe.  
 
WHY PARTICIPATE?  
- Find suppliers and developers of new technologies, 
products and know-how from all over Europe.  
- Identify new customers of your technologies and 

products,  
- Set up international business contacts for various 
types of cooperation – new products development, 
marketing, manufacture, joint-venture initiatives 
etc.  
- Get informed on new technology trends, research 

and development.  
HOW TO REGISTER?  
- Visit the website www.expopartenariat.gr to 

register your profile and select the companies you 

are interested to meet  
- Follow the registration procedures and you will 
receive an entrance code on your e-mail address 

Industrial 
Sectors: 

•  Construction technology  

•  Materials technology  

http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdet
ails.cfm?EventID=2247&type=future 
 

Euro-Arab Conference to Support SMEs 

Event 
Type: 

Conference/Seminar/Information Day 

Start Date: 20-Feb-2010 

End Date: 21-Feb-2010  

City: Damascus 

Country: Syrian Arab Republic 

Description:  

The Syrian Enterprise and Business Centre 

(SEBC) / SME Support Programme (SSP) and the 
Arab Industrial Development and Mining 
Organization (AIDMO) are organizing the: "Euro-
Arab Conference to Support Small and Medium 
Enterprises (SMEs)", 20 – 21 February, 201, Four 
Seasons Hotel, Damascus – Syria.  

 
This event is organised under the patronage of 
H.E. Mr Muhammad Naji Otri, Prime Minister of the 
Syrian Arab Republic and H.E. Mr Amr Moussa, 
Secretary General of the Arab League.  
 

For Further Information please visit the event 
website: www.euarabsmeconf.com or contact us at 
info@euarabsmeconf.com. 

Industrial 
Sectors: 

•  INDUSTRY  

•  INFORMATION TECHNOLOGY  
•  ENERGY  
•  BIOLOGICAL SCIENCES  
•  ENVIRONMENT  
•  AGRICULTURAL AND MARINE 

RESOURCES AND PRODUCTS  
•  MEASUREMENTS AND STANDARDS  
•  OTHERS (Specify in Market 

Application Highlights)  

 
http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdet
ails.cfm?EventID=2260&type=future 
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REZUMAT 
Articolul prezintã tipologia granturilor financiare utilizate ca urmare a adâncirii procesului de 
descentralizare din punct de vedere al obiectivelor de modernizare funcţionalã a administraţiei 
publice, ce trebuie însoţitã de mecanisme de echilibrare financiarã pe orizontalã şi verticalã. 

 
ABSTRACT  
The article presents the typology of used financial grants used. It is the consequence of the 
deepening of the decentralization process, in terms of the functional modernization of 
public administration, which must be associated with financial balance mechanisms, on 
horizontally and vertically directions. 
 
KEYWORDS: Decentralization, externalities, horizontal and vertical balancing, grant, effectiveness,  
efficiency 
 
CUVINTE CHEIE: descentralizare, externalitãţi, echilibrare orizontalã şi verticalã, grant, eficacitate,  
eficienţã 
 

 
1. GENERALITÃŢI 

 
Reforma administraţiei publice impune1, pe de o 

parte, măsuri de perfecţionare a activităţii economice 
în diferitele domenii de activitate – energetie, 
construcţii, cercetare-dezvoltare etc. – care fac 
obiectul unor programe guvernamentale detaliate, 
realizabile prin elaborarea şi implementarea unor 
scheme viabile de finanţare, utilizând tehnica 
financiarã a bugetelor pe programe (care, în general, 
în practica financiară, sunt bugete bază zero2.  

De asemenea, nu este de conceput modernizarea 
administrativã a statului fãrã regândirea sistemului de 
finanţare a serviciilor publice, care presupune 
scăderea ponderii alocării resurselor de la bugetul 

                                                 
1 Stoica E.C., Stoica A.C. – Descentralizarea financiarã a 
serviciilor publice locale, Editura Dareco, Bucureşti 2004 
2 Metoda numită “bază bugetară zero”, care a început să 
fie folosită în Statele Unite, după anii '80. Metoda constă în 
examinarea critică a fiecărui tip de cheltuială bugetară, 
inclusiv a celor din anii anteriori, apreciindu-se utilitatea şi 
eficienţa lor. Aplicarea metodei presupune existenţa unei 
multitudini de programe alternative, între care se face 
opţiunea pentru unul sau altul dintre programe. 

central şi creşterii corespunzătoare a finanţării din 
sursele locale proprii. 

În acest sens, descentralizarea administraţiei 
publice, care implică descentralizarea serviciilor 
publice şi consolidarea autonomiei locale din punct de 
vedere administrativ şi financiar acţionează în vederea 
conştietizării şi creşterii gradului de implicare a 
colectivităţilor locale în gestionarea problemelor cu 
care acestea se confruntă, precum şi a construirii 
politicii proprii – în contextul naţional general al 
dezvoltării economice şi sociale – de creştere a 
performanţelor economice şi de îmbunătăţire a vieţii 
sociale a cetăţenilor colectivităţilor, prin definirea şi 
asumarea responsabilităţilor locale, referitoare la 
serviciile locale şi performanţele financiare, aferente 
îndeplinirii acestora. 
         Deşi autorităţi publice locale sunt alese, ceea ce 
înseamnă că au un caracter preponderent politic, 
trecerea responsabilităţilor administraţiei 
colectivităţilor locale în sarcina acestora a avut 
importante consecinţe economice, deoarece 
autonomia decizională şi financiară oferă 
oficialităţilor locale posibilitatea obţinerii de 
informaţii privind nevoile şi preferinţele locale direct 
de la beneficiarii serviciilor publice, determinând 
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creşterea aşa numitei « eficienţe de alocare ». În plus, 
prin introducerea concurenţei între operatorii de 
servicii locale (persoanele juridice sau fizice 
autorizate să realizeze servicii publice), prin 
descentralizare se obţine un cost mai coborât al al 
acestora, în aceleaşi condiţii de calitate şi, evident, de 
volum. Acest aspect este caracterizat de aşa numita 
« eficienţă tehnică sau din punct de vedere al 
costurilor », care a devenit una dintre preocupările 
esentiale ale gestionarilor publici locali. 

Una dintre problemele majore cu care se 
confruntă aceştia este dependenţa furnizării serviciilor 
publice locale de resursele publice posibil de colectat, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare, din zona 
geografică respectivă. Aceasta poate afecta 
considerabil echitatea orizontală3 la nivelul ţării şi 
accesul populaţiei cu aceleaşi nevoi la serviciile 
economice şi sociale pe care le promovează 
autorităţile publice locale.  

Problema care stã în centrul atenţiei în 
majoritatea ţãrilor lumii se referã la gãsirea celei mai 
bune proporţii dintre atribuţiile şi responsabilitãţile 
diferitelor niveluri ale autoritãţilor statului în ceea ce 
priveşte fiscalitatea şi gestiunea serviciilor publice, 
respectiv finanţarea acestora. 

Finanţele publice locale reprezintã ansamblul 
resurselor bãneşti ce finanţeazã cheltuielile 
colectivitãţii locale. Sistemul finanţelor publice locale 
cuprinde bugetele unitãţilor administrativ-teritoriale, 
care prezintã cea mai mare pondere în total şi bugetele 
altor colectivitãţi publice, cu autonomie financiarã. 

Gradul de autonomie financiarã, precum şi 
descentralizarea fiscalã sunt strict corelate cu 
responsabilizare acordatã autoritãţilor locale în 
majoritatea ţãrilor democratice, indiferent cã acestea sunt 
ţãri industrializate dezvoltate, ţãri în curs de dezvoltare 
sau ţãri în tranziţie cãtre o economie concurenţialã. 
           Delegarea responsabilitãţilor se face datoritã 
obligaţiei legale a autoritãţilor centrale de a asigura 
resursele financiare necesare printr-o dimensionare 
strictã a sumelor transferate cãtre bugetele locale. 

                                                 
3 Echitatea orizontală este echitatea atât între regiuni, cât şi 
între diversele grupări socio-economice în cadrul societăţii. 
Descentralizarea fiscală poate exarceba diferenţele de 
şanse între colectivităţile locale, deoarece unele dintre 
acestea dispun de venituri proprii mai mari – când zona 
geografică este mai bine dezvoltată economic – şi, implicit, 
veniturile bugetelor locale din surse fiscale proprii sunt mai 
mari. 
           Capacitatea administraţiilor locale de a furniza 
servicii publice locale devine, astfel, de o importanţă 
majoră, şi pentru a respecta principiul echităţii de şanse 
între cetăţenii aceleiaşi ţări, este necesar să se găsească 
mecanisme de compensare – echilibrare – a finanţării 
diverselor zone geografice, fără, însă, şa fie afectate 
interesele populaţiei în ansamblul ei. 

Programarea transferurilor necesitã estimarea, în 
sensul de cuantificare, în contextul dimensionãrii 
fondurilor necesare finanţãrii serviciilor publice 
descentralizate, ca pârghie de control permanentã, 
alãturi de încurajarea mobilizãrii veniturilor, eficienţa 
costurilor în cazul cheltuielilor, la nivel subnaţional.  

Pentru a-şi atinge scopul propus şi asumat de 
autoritãţi prin politicile publice promovate, mecanismele 
administrative de transfer de fonduri de la administraţia 
centralã cãtre administraţiile locale se bazeazã pe un set 
complex de decizii de naturã politicã, economicã, 
administrativã etc., care au în vedere: 

- corelarea dezvoltãrii locale cu cea a ansamblului 
economiei naţionale, definite în Planul Naţional 
de Dezvoltare (PND); 

- caracteristicile administraţiilor locale: tipologia, 
diensiunea colectivitãţilor respective etc.; 

- responsabilitãţile ce revin autoritãţilor publice 
locale, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
stadiul de dezvoltare economico-socialã; 

- conjunctura economicã internã şi externã; 
- disparitãţile orizontale dintre administraţiile 

locale referitoare, în principal, la capacitatea 
contributivã fiscalã a acestora, prin comparaţie cu 
necesitãţile de finanţare a serviciilor publice 
descentralizate; 

- capacitatea administrativã şi/sau cea de absorbţie 
de fonduri naţionale şi comunitare; 

- etc. 
-  

2.  OBIECTIVELE TRANSFERURILOR    
    / SUBVENŢIILOR DE LA  
    ADMINISTRAŢIA CENTRALÃ  
    CÃTRE ADMINISTRAŢIILE LOCALE  

 
Reuşita descentralizãrii bugetare şi, prin aceasta, 

obţinerea unei eficienţe şi eficacitãţi superioare a 
serviciilor publice locale depinde în mãsurã 
covârşitoare de alegerea şi implementarea corectã a 
criteriilor şi mecanismelor de transfer4 a fondurilor de 
la autoritatea centralã cãtre autoritãţile locale. Un 
prim pas în acest sens este definirea transparentã a 
scopurilor urmãrite de transferarea unor fonduri de la 
autoritatea centralã cãtre autoritãţile locale şi acestea 
pot fi clasificate astfel: 

- transferuri necesare ca urmare a procesului 
de descentralizare; 

- transferuri destinate diminuãrii 
dezechilibrelor; 

- transferuri pentru corectarea sau ajustarea 
externalitãţilor; 

                                                 
4 În practica relaţiilor dintre autoritãţile publice centrale şi 
cele locale, termenii de transfer şi subvenţie au acelaşi 
înţeles. 
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-  subvenţii pentru creşterea eficacitãţii şi/sau 
eficienţei serviciilor publice 
descentralizate. 

2.1. Transferuri necesare ca urmare a procesului 
de descentralizare 
  În procesul de descentralizare a serviciilor 
publice, realizarea şi/sau distribuirea acestora intrã în 
responsabilitatea autoritãţilor locale, care trebuie sã 
dispunã de fondurile corespunzãtoare. Aceste fonduri 
nu pot fi asigurate de colectivitãţile locale şi, în 
consecinţã, autoritatea centralã trebuie sã transmitã 
bugetelor locale, prin mecanisme şi proceduri fiscale 
adecvate, sumele respective. 

În România, prin Legea finanţelor publice 
locale, nr.273/2006, cu modificãrile şi adãugirile 
ulterioare, se precizeazã: 
 “ART. 6. escentralizarea unor activităţi. 
Trecerea de către Guvern în administrarea şi 
finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale a 
unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării 
unor activităţi, precum şi a altor cheltuieli publice noi 
se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor 
financiare necesare realizării acestora, după cum 
urmează: 

 a) în primul an, prin cuprinderea distinctă în 
anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu 
destinaţie specială, necesare finanţării cheltuielilor 
publice transferate sau a noilor cheltuieli publice, 
precum şi a criteriilor de repartizare; 

    b) în anii următori, prin cuprinderea resurselor 
respective în ansamblul sumelor defalcate pentru 
echilibrarea bugetelor locale alocate unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu excepţia celor nominalizate 
distinct prin anexa la legea bugetului de stat.” 
           De asemenea, autoritãţile publice sunt 
interesate în atingerea obiectivelor politicilor 
macroeconomice, concomitent cu asigurarea unui 
standard de viaţã cât mai ridicat întregii populaţii. 
Aceasta presupune corelarea obiectivelor 
macroeconomice cu politicile şi programele de 
dezvoltare la nivel local sau regional şi, în acest scop, 
de la nivel central se realizeazã transferuri şi subvenţii 
adresate obiectivelor economico-sociale locale ce 
participã la efortul naţional comun.  

Observaţie 
           Mecanismul de transfer trebuie sã acţioneze de 
aşa manierã încât sã asigure autonomia şi 
flexibilitatea autoritãţilor publice locale în ceea ce 
priveşte programelor de dezvoltare ale comunitãţii, 
fãrã nicio ingerinţã în prioritãţile pe care aceste 
autoritãţi le stabilesc în vederea atingerii obiectivelor 
pe care le-au stabilit şi votat, cu acordul populaţiei din 
unitãţile administrativ-teritoriale cãrora le aparţin. 
           Mai mult, transferurile trebuie sã asigure 
autoritãţilor locale o marjã de manevrã suficientã 
pentru a putea sã rãspundã corespunzãtor atât 

cerinţelor comunitãţii, cât şi imperativelor ce derivã 
din politica macroeconomicã asupra cãreia s-a obţinut 
acordul la nivel naţional. 
 
Legea finanţelor publice locale, nr.273/2006 

ART. 16 
Principiul autonomiei locale financiare 
(1) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul 
la resurse financiare suficiente, pe care 
autorităţile administraţiei publice locale le pot 
utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza şi 
în limitele prevăzute de lege. 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au 
competenţa stabilirii nivelurilor impozitelor şi 
taxelor locale, în condiţiile legii. 
(3) Alocarea resurselor financiare pentru 
echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să 
afecteze aplicarea politicilor bugetare ale 
autorităţilor administraţiei publice locale în 
domeniul lor de competenţă. 

2.2. Transferuri destinate diminuãrii 
dezechilibrelor 
           Între unitãţile administrativ-teritoriale sunt 
diferenţe, uneori considerabile, cu privire la 
standardul de viaţã al locuitorilor acestora, din cauze 
multiple: zona geograficã şi dezvoltaarea industrialã, 
evoluţia istoricã, caracteristicile populaţiei (vârstã, 
densitate, pregãtire profesionalã, ocupare etc.). Când 
diferenţele sunt mari se poate vorbi de dezechilibre 
între comunitãţile respective, iar aceste dezechilibre 
se manifestã atât între unitãţi administrativ-teritoriale 
mici (de exemplu, comunele) şi cele mai mari (oraşele 
şi/sau municipiile) – aceste dezechilibre sunt 
considerate dezechilibre pe verticalã – cât şi între 
comunitãţi aparţinând aceleiaşi trepte a structurii 
administrative (de exemplu, între comunele aceluiaşi 
judeţ) – dezechilibre pe orizontalã. 
           Ambele tipuri de dezechilibre trebuie corectate 
prin politici economico-sociale preponderent la nivel 
local şi în acest scop, autoritãţile publice locale vor 
prevedea alocaţii bugetare suficiente pentru a acoperi 
financiar serviciile publice necesare, cel puţin cele 
votate5. Când autoritãţile locale nu dispun de venituri 
suficiente, lipsa acestora trebuie acoperitã prin 
subvenţii/transferuri de la nivel central, ceea ce înseamnã 
cã sunt corectate sau ajustate dezechilibrele verticale. 
           În ceea ce priveşte dezechilibrele pe orizontalã, 
implicarea autoritãţilor centrale în corectarea lor, 

                                                 
5 .Serviciul public votat este acel serviciu public ce face 
obiectul unui act normativ în vigoare, prin care se 
precizeazã, de asemenea, persoanele eligibile şi 
responsabilitãţile autoritãţilelor în sarcina cãrora se 
plaseazã realizarea şi distribuirea respectivului serviciu 
public. 
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cunoscutã, îndeobşte sub apelativul de echilibrare6, 
realizeazã transmiterea unor resurse financiare 
suplimentare acelor unitãţi administrativ-teritoriale 
care au o capacitate contributivã mai slabã, 
comparativ cu nivelul mediu înregistrat de 
comunitãţile similare sau cu media la nivel naţional. 
Legea finanţelor publice locale, nr.273/2006 

ART. 32 
    Cote defalcate din impozitul pe venit 
    (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de 
stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest 
impozit, o cotă de 47% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror 
teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de 
impozite, o cotă de 13% la bugetul local al judeţului 
şi o cotă de 22% într-un cont distinct, deschis pe 
seama direcţiilor generale ale finanţelor publice 
judeţene, la trezoreria municipiului reşedinţă de 
judeţ pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţului. 
ART. 33 
    Alocarea cotelor şi sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat 
    (1) Pentru finanţarea cheltuielilor publice 
prevăzute la art. 6, precum şi pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, prin legea bugetului de stat se aprobă 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat, cu destinaţie specială şi, respectiv, pentru 
echilibrarea bugetelor locale. 
    (2) Sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor 
locale vor fi repartizate pe judeţe, potrivit 
următoarelor criterii: 
a) capacitatea financiară  
b) suprafaţa judeţului în proporţie de 30%. 

… 

2.3. Transferuri pentru corectarea sau ajustarea 
externalitãţilor 
        Serviciile publice furnizate de autoritãţile locale 
într-o localitate pot sã producã efecte pozitive sau 
negative asupra locuitorilor unei comunitãţi 
învecinate. De exemplu, de serviciile de educaţie 
furnizate într-un oraş pot sã beneficieze şi locuitorii 
comunelor limitrofe, ceea ce înseamnã cã 
externalitatea este pozitivã. 
        Subvenţiile pot fi utilizate pentru a compensa 
efectele negative ale acţiunilor unei autoritãţi publice 
locale asupra unei comunitãţi vecine, cum ar fi, de 
exemplu, poluarea mediului natural cauzatã de o 
investiţie necesarã localitãţii respective. 
 
                                                 
6 echilibrare (ro), péréquation (fr), equalisation (en) 

 2.4. Subvenţii pentru creşterea eficacitãţii şi/sau 
eficienţei 
        Aceste subvenţii se adreseazã cu precãdere 
lucrãrilor de investiţii, iar managerii financiari trebuie 
sã acorde o atenţie sporitã utilizãrii eficiente a 
fondurilor publice ce sunt transferate, concomitent cu 
supravegherea realizãrii obiectivelor proiectelor 
respective la parametrii proiectaţi – condiţia de 
eficacitate. 
        Observaţie 
        Autoritatea centralã ce acordã subvenţiile 
autoritãţilor locale va supraveghea utilizarea 
fondurilor de aşa manierã încât acestea sã nu producã 
o incitaţie negativã, respectiv sã micşoreze capacitatea 
contributivã a unitãţii administrativ-teritoriale, 
autoritãţilor locale revenindu-le rolul de supraveghere 
continuã a colectãrii corespunzãtoare a impozitelor şi 
taxelor locale, precum şi a altor venituri nefiscale, 
potrivit legislaţiei în vigoare. 

3. CLASIFICAREA 
TRANSFERURILOR/SUBVENŢIILOR 
        În practica finanţelor publice existã o mare 
varietate de transferuri/subvenţii7, criteriile de 
clasificare a acestora având în vedere dimensiunea 
sumelor implicate, modalitãţile de distribuire, 
condiţionalitãţile impuse beneficiarilor etc. Aceste 
criterii pot fi încadrate în mai multe categorii, care 
pun în evidenţã: 

- modul de repartiţie a resurselor obţinute prin 
granturi se disting douã tipuri: subvenţii 
specifice şi subvenţii generale. Astfel, 
subvenţiile specifice pot fi cheltuite numai 
pentru scopuri bine determinate, în timp ce 
subvenţiile generale pot fi utilizate pentru 
finanaţarea unei game largi de servicii publice 
locale. Fiecare dintre aceste destinaţii poate 
specifica dacã sumele vor servi pentru 
finanţarea funcţionãrii curente – aşa numitele 
cheltuieli recurente – sau sã contribuie la 
realizarea unor proiecte de dezvoltare; 

- modul în care se determinã sumele: sume fixe 
sau procente dintr-o bazã determinatã în 
conformitate cu reguli bine precizate. 
Subvenţiile pot fi furnizate în sumã fixã (sumã 
forfetarã) sau ca procent din necesitatea de 
finanţare a unuia sau mai multor servicii 
publice, prevãzând sau nu limitã superioarã, 
dupã cum se urmãreşte sã se acopere costurile 
efective – în totalitate sau numai în parte, cu 
scopul de a stimula administraţiile locale sã 

                                                 
7 Termenul generic pentru transferuri şi/sau subvenţii de la 
autoritatea centralã la autoritãţile de nivel administrativ inferior 
este, în literatura de specialitate din Uniunea Europeanã, precum şi 
celelate state dezvoltate,  de « grant ». 
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depunã eforturi în realizarea/distribuirea 
serviciilor publice vizate; 

- sistemul de impozitare, care urmãreşte 
totalitatea resurselor fiscale şi modul de 
partajare a acestora între autoritãţile publice.  

  Metodele de repartiţie a sumelor colectate din 
impozite şi taxe fiscale ţin seama de mai multe 
aspecte, în funcţie de specificitatea impozitelor 
respective şi de caracteristicile activitãţilor 
subvenţionate, astfel: 
▪ dacã se are în vedere specificul bazei de 
impozitare – de exemplu, impozitul pe venit, ca 
principal impozit direct -, partajarea sumelor 
colectate între nivelurile administrative se va face 
prin calcularea unor procente din veniturile fiscale 
încasate; 
▪ se utilizeazã o formulã de partajare, ţinând seama 
fie de nivelul încasãrilor fiscale, fie de necesitãţile 
de finanţare ale unor programe specifice. 
▪ subvenţiile pot fi atribuite discreţionar, 
reprezentând sau nu costul total sau parţial al unor 
cheltuieli efective ale administraţiei publice locale; 
▪ granturile se pot acorda în funcţie de rezultatele 
obţinute de autoritãţile publice locale, scopul 
acestei metode de repartiţie fiind, pe lângã 
acoperirea financiarã a necesitãţilor comunitãţii 
locale, acela de stimulare a eforturilor acesteia 
pentru realizarea/distribuirea serviciilor publice 
vizate.  

- destinaţia subvenţiilor din punct de vedere 
al tipului de activitate finanţat, respectiv 
pentru pentru funcţionare sau pentru 
dezvoltare. 

  Subventiile pentru funcţionare sunt destinate 
acoperirii costurilor serviciilor ce sunt realizate în 
mod curent de cãtre autoritãţile publice locale.  
Aceste costuri pot fi costurile cu salariile (de 
exemplu, în România, pentru învãţãmântul 
preuniversitar) sau sumele pentru finantarea unor 
prestaţii cu caracter social (de exemplu, în România, 
finantarea venitului minim garantat, potrivit Legii 
nr.416/2001) şi, în aceste cazuri, subventiile sunt 
direcţionate cãtre respectivele sectoare de activitate. 
De asemenea, subvenţiile de funcţionare pot fi 
acordate sub forma unor sume globale, pe care 
autoritãţile locale le pot utiliza liber, potrivit cu 
prioritãţile pe care şi le-au stabilit la nivel local. 
  Subvenţiile pentru dezvoltare sunt acordate, în 
general, condiţionat, urmãrind realizarea unor 
investiţii: achiziţionarea de echipamente, construirea 
unor obiective, finanţarea unor programe de 
dezvoltare a forţei de muncã, pentru educaţie etc. 

- destinaţia sectorialã: industrie, transporturi, 
comerţ, construcţii, agriculturã etc. 
Specificul sectoruluide activitate, precum şi 
nivelul de dezvoltare al acestuia din punct 
de vedere al productivitãţii, gradului de 

tehnologizare etc., impun, în general, un 
anumit tip de grant. De exemplu, pentru 
anumite servicii de consultanţã în 
agricultura româneascã, se utilizeazã 
subvenţionarea condiţionatã.  

- gradul de descentralizare a serviciilor 
publice care intrã în responsabilitatea 
autoritãţilor publice locale. În acest sens, 
trebuie precizat cã una din principalele 
caracteristici ale unui sistem administrativ 
modern este subsidiaritatea, respectiv 
trecerea unui serviciu public în 
responsabilitatea acelei autoritãţi publice 
care este cea mai apropiatã de beneficiar, în 
condiţii de eficienţã şi eficacitate. De 
exemplu, un serviciu de asistenţã socialã ce 
instituţionalizeazã persoanele vulnerabile, 
cu dizabilitãţi, este descentralizat la nivel 
de judeţ ş.a. 

           Trebuie precizat cã existã mai multe grade de 
descentralizare, potrivit cãrora sunt stabilite şi 
responsabilitãţile autoritãţilor publice implicate.  
 Tipurile de descentralizare pot fi grupate în trei 
categorii: 

▪ de-concentrarea, în care nivelurile 
inferioare ale administraţiei publice locale 
(regionale sau municipale) îndeplinesc unele 
funcţii în numele administraţiei centrale, fără 
a avea, însă, şi putere de decizie. De 
exemplu, direcţiile teritoriale ale 
ministerelor, care acţionează în vederea 
aplicării întocmai a sarcinilor ce revin 
acestora în teritoriu (concludentă, în acest 
sens, este în prezent activitatea direcţiilor 
pentru dialog, familie şi solidaritate din 
teritoriu ale Ministerului Muncii, Solidaritãţii 
Sociale şi Familiei ) ; 
▪ delegarea sau împuternicirea, când 
administraţia centrală trasferă puterea de 
decizie unor structuri ale administraţiei 
publice locale, care. în acest fel, capătă o 
autonomie decizională limitată şi răspunde în 
faţa administraţiei centrale pentru buna 
îndeplinire a activităţilor respective; 
▪ descentralizarea (în engleză devolution) 
presupune ca puterea de decizie în ceea ce 
priveşte gestionarea şi finanţarea serviciilor 
publice să aparţină în întregime 
administraţiei publice locale. 

           În funcţie de tipul de activitate şi, corelat cu 
aceasta, gradul de descentralizare în care se 
incadreazã, o instituţie publicã de subordonare localã 
poate fi finanţatã: 

- exclusiv din resursele autoritãţii publice 
locale; 

- parţial din resursele autoritãţii locale, la 
care se adaugã subvenţie specificã; 
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- din venituri proprii (cum sunt, de exemplu, 
tarifele pentru utilitãţi), la care se adaugã transferuri 
cu destinaţie condiţionatã, fie pentru investiţii, fie sub 
forma unor subvenţii cu caracter social (de exemplu, 
subvenţionarea energiei termice pentru persoanele cu 
venituri sub un anumit plafon). 
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Quick Info 
 

International Matchmaking Event at WIN 
Fairs Part-II: Industrial Autom 

Event 
Type: 

Brokerage Events 

Start 
Date: 

26-Feb-2010 

End 
Date: 

27-Feb-2010  

City: Istanbul 
Country: Turkey  

 

 
Description:  

WIN - World of Industry Part II, which will be 
held on 25-28 Feb, 2010, is the absolute leading 
trade fair for the high-growth Automation, 
Electrotech and Hydraulic & Pneumatic sectors. 
WIN – World of Industry enables you to get closer 
to fast-growing markets in Eurasia and the Middle 
East. You will have the advantage of being together 
with multinational key players exhibiting and 
visiting the fair and step into expanding markets in 
the Eurasian region. 

 
The synergy of this mega-event is certain to be a 
magnet for international attendees. WIN 2009 
attracted 150.000 professionals from all over the 
world and this year's show is expected to outpace last 
year’s attendance. 

 
Istanbul Chamber of Industry, member of Enterprise 
Europe Network, is going to organize a 
matchmaking event during the WIN Fairs, Part II. 
The event is structured with bilateral meetings with 
an intention to assist Turkish Companies to establish 
direct contacts with European partners.  

 

  The event will focus on industrial automation, 
energy, electric and electronic technologies fluid 
power technologies in line with the fair organization. 
     Turkish and foreign companies which are 
seeking/offering new technological solutions or 
innovative products will have the chance to assess 
the opportunities which will lead to technological 
and commercial cooperation and partnerships. 
 
Areas of Interest: 
• Industrial Automation 
• Energy, Electric and Electronic Technologies 
• Fluid Power Technologies 
 
Structure of the event: 
Bilateral meetings aimed at setting up contacts for 
technological and commercial cooperations. 
Deadlines:  
• Registration and submission of profiles: 10-Feb-
2010  
• Bilateral meeting requests: 17-Feb-2010. 
Participation is free of charge. 
More information: 
WIN Fairs 2010:  

http://www.win-fair.com/en/index.html  

Industrial Sectors:  

• Industrial manufacture  
• Automation/Robotics  
• Electronics, microelectronics  
• ENERGY  
• MEASUREMENTS AND STANDARDS 
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OPORTUNITATI SI BARIERE ALE ECONOMIEI BAZATE 
PE CUNOASTERE IN ROMANIA 

 
 
 

 Madalina Tocan  
 

 Universitatea Ecologică din Bucureşti, ROMÂNIA 
REZUMAT 
În prezent avantajul competitiv al unei economii nu se mai bazează exclusiv pe produse sau 
servicii, pe resurse naturale sau pe particularităţi geografice sau istorice. El se obţine prin 
inovare, forţă de muncă de înaltă calificare şi folosirea pe scară largă a cunoştinţelor. Toate 
acestea sunt caracteristici ale noii economii, respectiv economia bazată pe cunoaştere 
(Knowledge Based Economy). În acest context avantajul susţinut al naţiunilor va rezulta nu 
din resursele naturale deţinute ori din mâna de lucru ieftină, ci din capacitatea lor de a-şi 
valorifică capitalul intelectual. 
 
ABSTRACT  
In our days the competitive advantage of an economy is no longer based only on products, 
services, natural resources or geographical or historical peculiarities. It is achieved by 
innovation, a highly skilled workforce and by the extensive use of knowledge. All these are 
features of the new economy, the Knowledge Based Economy. In this context the 
advantage of nations will result not from the natural resources or from the cheap manpower, 
but from the ability to make available the own intellectual capital. 
 
KEYWORDS: opportunities, barriers, Knowledge Based Economy 
 
CUVINTE CHEIE: oportunităţi, bariere, economie bazată pe cunoaştere 
 

 
1. INTRODUCERE 
 

Este bine cunoscut faptul că în prezent avantajul 
competitiv al unei economii nu se mai bazează 
exclusiv pe produse sau servicii, pe resurse naturale 
sau pe particularităţi geografice sau istorice. 
Avantajul competitiv se obţine azi prin inovare, forţă 
de muncă de înaltă calificare şi folosirea pe scară 
largă a cunoştinţelor. Toate acestea sunt caracteristici 
ale noii economii, respectiv economia bazată pe 
cunoaştere (Knowledge Based Economy). 

În noua economie, bazată pe cunoaştere, 
avantajul susţinut al naţiunilor va rezulta nu din 
resursele naturale deţinute ori din mâna de lucru 
ieftină, ci din capacitatea lor de a-şi valorifică 
capitalul intelectual. Astăzi, şi în viitor, „mintea” şi nu 
„muşchii” contează pentru o creştere economică 
susţinută (Neef D., 1998) iar noua sursă a avantajului 
competiţional o constituie consolidarea capacităţii 
proprii de acţiune atât a invididului cât şi a 
organizaţiei prin acces la "cunoaştere", în sensul 
utilizării şi dezvoltării. 

În opinia lui Thomas Stewart (New Way to 
Think about Employees-1998) „economia bazată pe 
cunoştere are în vedere – fiindcă este o economie– 
banii, în contextul cumpărării, producerii şi vânzării 
cunoştinţelor” iar „pilonii sau fundamentele 
economiei bazate pe cunoştinţe, care constituie esenţa 
acestui nou tip de economie îi reprezintă 
a)  Cunoştinţele devin conţinutul proceselor de   
    cumpărare, vânzare şi producţie.  
b)  Activele cunoştinţe – componente a capitalului   
    intelectual - devin mai importante decât activele    
    financiare sau tehnico-materiale. 

Stewart evidenţiază faptul că în economia bazată 
pe cunoştinţe rămâne esenţial elementul economic, 
reflectat în situarea în prim plan a performanţelor 
economice. Ceea ce se schimbă este fundamentul 
obţinerii acestor performanţe economice, acestea 
obţinându-se prin valorificarea superioară a 
cunoştinţelor existente.  

Cunoştinţele sunt abordate punându-se accentul pe 
finalitatea lor economică, pe generarea de valoare 
adaugată, indiferent de natura lor, de gradul de 
sofisticare şi de modernitate ale informaţiilor conţinute. 
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Parcă venind în completarea acestei idei, legendarul Jack 
Welsh, fostul preşedinte al General Electric afirma: „o 
idee bună nu se rezumă la o idee din biotehnologie. O 
idee bună este să te ocupi de un proces care necesită o 
durată de 6 zile şi să-l reduci la o singură zi. Noi obţinem 
creşteri ale productivităţii muncii de 6-7% în cea mai 
mare parte cu astfel de idei. Fiecare persoană poate să 
aibă o asemenea contribuţie. 

În acest nou context crearea unei Europe bazată 
pe “cunoaştere” a fost încă de la Consiliul de la 
Lisabona din martie 2000, principala ţintă a Uniunii 
Europene. În concluziile sale Consiliul include un nou 
obiectiv strategic, şi anume ca Uniunea Europeană să 
“devină cea mai competitivă şi dinamică economie 
bazată pe cunoaştere din lume”. Consiliul Europei a 
elaborat un program ambiţios care să permită crearea 
infrastructurii economiei bazată pe cunoaştere, pentru 
a favoriza inovarea şi reformele economice şi pentru 
modernizarea sistemelor de educaţie şi de securitate 
socială. Programul se înscrie în cadrul obiectivului 
strategic definit la Lisabona pentru următorul deceniu 
şi anume construirea în UE a unei noi economii 
bazată pe cunoaştere, care să devină cea mai dinamică 
şi competitivă economie din lume, capabilă să asigure 
o creştere economică durabilă, să creeze mai multe 
locuri de muncă şi un plus de coeziune socială. În 
acest context, inovarea trebuie să se regăsească peste 
tot în economie, să ocupe o poziţie preponderentă în 
politica de întreprindere, ca şi în politica vizând 
activitatea de cercetare. 

Documentele strategice aprobate în Consiliul 
European de la Barcelona din 15-16 martie 2002 solicită 
sistemelor europene de educaţie să devină referinţe 
mondiale până în anul 2010, şi aceasta tocmai în scopul 
atingerii obiectivului strategic propus la Lisabona, 
anume economia bazată pe cunoaştere.  

Prin creşterea “producţiei” de noi cunoştinţe, 
societatea bazată pe cunoaştere depinde esenţial de 
educaţie şi formare profesională pentru a se asigura 
transferul noilor tehnologii şi informaţii către procesele de 
producţie industriale şi realizatoare de servicii.  
 

2. ECONOMIA BAZATĂ PE 
CUNOAŞTERE ÎN ROMÂNIA 

 
Acest tip de societate este emergent şi în 

România. Dar cu toate acestea România trebuie să 
recupereze rămâneri în urmă substanţiale pe multe 
planuri ale dezvoltării economico-sociale. 

În analiza economiei bazate pe cunoaştere în 
România, putem porni de la patru dimensiuni majore 
de interes:  

 Dimensiunea cercetare-dezvoltare- inovare;  
 Dimensiunea tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor;  
 Dimensiunea capital uman; 

 Dimensiunea context economic (evoluţiile 
macroeconomice).  

În cadrul Dimensiunii cercetare-dezvoltare- inovare 
putem identifica o serie de minusuri legate de: 

 stimularea insuficientă a ofertei de cercetare; 
 funcţionarea mecanismelor de finanţare; 
 aplicarea şi utilizarea drepturilor de autor; 

Aceste minusuri au fost identificate deoarece: 
 deşi programul guvernamental şi politica 
cercetării urmăresc orientarea institutelor de 
cercetare către piaţă, componenta de interfaţare 
cu mediul de afaceri este concepută ca exterioară 
sistemului. S-a încercat implementarea unor 
interfeţe specifice: incubatoare de afaceri sau 
oficii de transfer tehnologic, parcuri tehnologice 
etc. după model european. 
 desi multe dintre institutele de stat sunt concepute 
ca unităţi de cercetare aplicată şi dezvoltare 
(aprox. 73%), ele nu reuşesc decât într-o măsură 
foarte mică să se constituie ca centre de inovare, 
în adevăratul sens al cuvântului 
 România se caracterizeaza printr-un interval de 
timp foarte mare scurs între depunerea unei cereri 
de brevet şi momentul obţinerii brevetului. În 
acest interval de timp, deşi bunul intelectual este 
protejat, el este practic imposibil de tranzacţionat, 
uzura morală fiind inevitabilă, orice produs de 
substituţie putând să apară între timp. Aceasta 
explică cel puţin parţial poziţia slabă deţinută de 
România cadrul European Innovation Scoreboard 
2006. European Innovation Scoreboard 2006 
poziţionează România pe ultimul loc între statele 
membre UE în ceea ce priveşte performaţa 
globală a inovării (Global innovation 
performance) calculată pe baza a cinci 
dimensiuni cheie: proprietatea intelectuală, 
numărul de patente, difuzarea inovării, crearea 
cunoaşterii şi stimularea inovării  
 institutele româneşti se confruntă cu o reducere şi 
îmbătrânire continuă a personalului; 
 finanţarea cercetării este realizată în pricipal din 
fonduri publice; 
 ponderea cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare 
pe surse de finanţare, în produsul intern brut (PIB) a 
crescut de la 0.39% din PIB în 2003 la 0,46% din 
PIB în 2006. Cu toate acestea procentul cheluielilor 
de cercetare- dezvoltare în PIB este scăzut 
comparativ cu media UE; 
 finanţarea inovării în România este extrem de 
limitată şi se desfăşoară în principal sub forma 
acordării de granturi în cadrul programelor de 
cercetare. Programele de finanţare a cercetării şi 
inovării impun în multe cazuri existenţa de 
parteneriate între institute de cercetare şi firme 
inovative. Totuşi, finanţarea acordându-se 
ofertantului de servicii de cercetare şi nu 
beneficiarului final, capacitatea potenţială a 
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sistemului de a stimula cererea reală pentru 
produse de cercetare este mult diminuată. 

Din aceste motive se impune: 
 creşterea flexibilităţii şi a orientării spre piaţă a 
cercetării aplicate; 
 abordarea sistemică a procesului de inovare; 
 construirea şi eficientizarea interfeţelor dintre 
cercetare şi industrie în vederea creşterii 
potenţialului inovativ; 
 implementarea unor programe de dezvoltare a 
culturii inovării. 
 diversificarea finanţării cercetării 
 atragerea de cercetători tineri 
 creşterea cheltuielilor cu cercetarea- dezvoltarea. 

În cazul Dimensiunii capital uman minusurile 
identificate ţin de: 

 decalajul dintre calitatea forţei de muncă din 
domeniul ştiinţei şi tehnologiei informaţiei şi 
capacitatea de absorbţie a pieţei forţei de muncă; 
 disfuncţiile observate la nivelul învăţământului de 
lungă durată şi, mai ales, al învăţării permanente. 
Educaţia este în prezent orientată spre domeniile 
economic şi juridic, fapt ce acţionează în 
detrimentul altor domenii; 
 emigrarea masivă a forţei de muncă, proces 
determinat de dimensiunea populaţiei României 
şi de îmbătrânirea forţei de muncă în actuala 
Uniune Europeană;  
 slaba pregătire a unor segmente importante ale 
populaţiei (în primul rând în administraţia 
publică, dar şi de absolvenţii colegiilor şi 
universităţilor) în domeniul folosirii tehnologiilor 
informaţiei şi comunicării.  

Aceste minusuri au fost identificate deoarece: 
 Numărul emigranţilor a crescut în ultimii ani  
 Ponderea persoanelor care participă în educaţia 
permanentă este de aproximativ 2% din populaţia 
adultă, comparativ cu o media europeană de peste 
9%. Cu toate că ponderea persoanelor care 
participă la acest tip de educaţie este cu mult sub 
media europeană, numărul persoanelor a crescut 
constant începând cu anul 2003. 
 Numărul studenţilor din domeniul ştiinţei şi 
tehnologiei informaţiei din cadrul sistemului 
privat de învăţământ este considerabil mai redus 
în comparaţie cu cel public; 
 Neimplicarii sistemului de învăţământ privat în 
domeniul ştiinţei şi tehnologiei informaţiei. Acest 
fapt se datorează cererii reduse, costurilor ridicate 
şi unei tradiţii neconsolidate în acest domeniu; 
 Disciplina sau domeniul de studiu Managementul 
informaţiei nu s-a impus în structura curriculară a 
facultăţilor, în România această calificare fiind 
practic nerecunoscută ca autonomă.  

Astfel, se recomandă: 
 un efort naţional de alfabetizare digitală; 

 măsuri pentru creşterea calităţii resurselor umane, 
mai ales prin corelarea prognozei curriculare cu 
cea tehnologică; 
 măsuri de încurajare a utilizării superioare a forţei 
de muncă, mai ales prin creşterea flexibilităţii 
pieţei muncii. 
 creşterea persoanelor care urmează forme de 
educaţie permanentă 
 măsuri de limitare a emigrării şi de atragere în 
ţară a persoanelor care au emigrat.  

 
3. DIMENSIUNEA TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI  
COMUNICAŢIILOR 

 
România se confruntă cu un decalaj digital 

semnificativ faţă de ţările Uniunii Europene. Desigur 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor nu reprezintă 
un scop în sine, ci reprezintă catalizatorul economiei 
bazate pe cunoaştere în sensul că noile tendinţe în 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor accelerează 
procesul de tranziţie la economia bazată pe 
cunoaştere: aplicaţiile mobile sunt tot mai larg 
folosite, comunicaţia în bandă largă tinde să devină 
regulă, www devine sursă primară de informaţie, iar 
serviciile web importantă platformă de tranzacţii, în 
timp ce noile cunoştinţe capătă tot mai mult un 
caracter de bun public şi sunt diseminate cu costuri 
minime.  

Ceea ce a fost creat pentru cei din ţările dezvoltate 
cu costuri mari devine disponibil cu costuri mici pentru 
tot restul lumii (de exemplu mari baze de date cu 
informaţii economice, din satelit, biblioteci, enciclopedii, 
informaţia afişată pe Internet etc.) Acest cadru oferă 
posibilitatea unor politici susţinute de salt tehnologic 
pentru reducerea decalajelor şi catalizarea economiei 
bazate pe cunoaştere. 

Conform unui raport anual întocmit de Comisia 
Europeană, denumit "i2010 - strategia digitală pentru 
creştere economică şi ocuparea forţei de muncă", doar 
18,4% dintre români folosesc, cu regularitate, 
Internetul, faţă de media europeană de 46,7%, ceea ce 
clasează România pe ultimul loc. 

Serviciul de e-mail este folosit de 16,3% dintre 
români, faţă de o medie de 43,8% în Uniune, aceasta 
fiind aplicaţia pe Internet cea mai frecventă ca 
utilizare în România. Cel mai puţin utilizat, de numai 
0,6%, este serviciul Internet-banking, în timp ce în 
UE este folosit de 22% dintre cetăţeni.  

Proporţia indivizilor care au comandat/ achiziţionat 
bunuri/ sevicii pentru consumul personal de pe internet a 
fost de 2%, faţă de media UE de 23%. 

Obţinerea de informaţii prin Internet despre 
bunuri şi servicii este folosită de numai 10% dintre 
cetăţenii României (faţă de 42,9% în UE. Serviciul e-
Guvernare este accesat de cei mai mulţi români (16%) 
de acasă, fată de 47% dintre cetăţenii UE, în timp ce 
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doar 4,3% folosesc Internetul în instituţii 
educaţionale, faţă de 8% dintre europeni.  

Cu toate acestea proporţia îndivizilor care 
utilizează internetul pentru interacţionarea cu 
autorităţile publice a fost de 4% ( în 2007), faţă de 
26,9 % media UE, iar proporţia întreprinderilor care 
utilizează internetul în acelaşi scop a fost de 39%, 
comparativ cu media UE de 57%. 

O serie din minusurile identificate sunt: 
 Număr redus de utilizatori de internet care 

utilizează internetul pentru comerţ electronic 
 Număr redus de firme ce desfăşoară activităţi de 

comerţ electronic 
 Rata redusă de penetrare a internetului  
 Valoarea redusă a cheltuielilor cu tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor 
 Axarea industriei de software mai mult pe 

subcontractare. 
Pentru aceasta se impune: 

 Creşterea cheltuielilor cu tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor 

 Încurajarea activităţilor de comerţ electronic 
 Dezvoltarea accesului la internet în bandă largă 
 Stimularea industriei româneşti de software pe 

produţie şi nu pe subcontractare. 
 

4. DIMENSIUNEA CONTEXT  
      ECONOMIC 

 
Nu trebuie uitat nici că, deşi în acest stadiu de 

implementare a politicilor intervenţia administrativă 
este necesară şi se poate dovedi ca fiind un factor 
catalizator, există totuşi riscul limitării doar la aceasta 
sau al supralicitării potenţialului său. economia bazată 
pe cunoaştere va trebui să devină în cele din urmă o 
realitate a pieţei libere în care actorii principali sunt 
întreprinderile economice (generatorii de cunoaştere) 
şi cetăţenii (consumatori şi purtători de cunoaştere), 
cu guvernul şi societatea civilă ca facilitatori pentru o 
dezvoltare durabilă. 

 
CONCLUZII 

 
Stimularea economiei bazate pe cunoaştere în 

ţara noastră este principalul mijloc pentru a asigura 
participarea economiei naţionale pe pieţele globale, în 
condiţiile în care preţurile mondiale ale produselor 
vor continua să scadă.  

Din acest motiv trebuie asigurat un echilibru 
dinamic între competiţia internaţională bazată pe 
costuri (salarii reduse, stimulente economice, produse 
şi servicii de valoare adăugată redusă, bazată pe 
resurse naturale existente) şi cea bazată pe cunoaştere 
(calificare înaltă a forţei de muncă, cercetare-inovare, 
proiectare, produse şi servicii cu valoare adăugată 
mare). 

Construcţia economiei bazate pe cunoaştere în 
România se află încă într-o fază incipientă, politicile 
şi programele dominante fiind în prezent cele 
specifice conceptului, premergător, de societate 
informaţională.  

Acţiunile strategice de până acum fost concret 
focalizate pe dezvoltarea infrastructurilor comunicării.  

În privinţa generării de capital de cunoaştere şi 
dezvoltarea capitalului uman nu există încă progrese 
remarcabile.  

Cu toate acestea principalul progres realizat este 
legat de decizia construcţiei unei economii bazate pe 
cunoaştere în România 
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ABSTRACT  
This specific work reffers to the importance of ex-ante evaluation process for the preparing 
of expenditure proposals, financed from Structural and Cohesion European Funds. In fact 
it is emphasized the role of this preliminary evaluation for the enviroment protection 
related projects. The ex-ante evaluation is a fundamental tool for effective management and 
also an evaluation tool for projects appraisal. Due to this fact, this evaluation is the base 
for a good financial, economic and technical substantiation. For any type of projects and 
for the enviromental ones, the preliminary phase is the most significant, in this phase 
beeing established the main objectives, the ways to achieve them, the indicators and 
criteria used for the version selection and not for the last, the resources involved (financial, 
material and human). 
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1. EVALUAREA EX-ANTE. PROCES. 

IMPORTANTA. 
 

Evaluarea ex-ante este un proces care sustine 
pregatirea si elaborarea de propuneri pentru proiectele 
realizate conform reglementarilor europene si 
finantate integral sau partial din Fondurile Structurale 
si de Coeziune. Scopul acesteia este colectarea de 
informatii si realizarea de analize care stau la baza 
definirii obiectivelor si gasirii de modalitati de 
indeplinire a acestora. Obiectivele se vor atinge la 
costuri eficient stabilite iar intregul proces va facilita 
realizarea unei evaluari corecte ex-post. 
 

Definitia procesului a fost data in 2001, fiind 
inclusa in documentul CE Communication of 
Evaluation1 si sustine faptul ca evaluarea este 
necesara deoarece: pe de-o parte permite aprecierea 
volumului propus de fonduri si resurse care trebuie sa 
                                                            
1 Commission’s Communication (SEC 2001/1197/6&7) on 
the Activity Based Management (ABM) and the 
Implementation Rules  for the Financial Regulation (EC 
1687/2001 Art 1) 

concorde cu rezultatele asteptate si impactul iar pe de 
alta parte stau la baza realizarii unei evaluari eficiente 
ex-post, deoarece rezultatele depind foarte mult de 
calitatea pregatirii proiectului. 
 

Dat fiind faptul ca, analiza ex-ante include 
activitati de evaluare, studii de fezabilitate, 
respectarea reglementarilor si politicilor dar si 
identificarea impactului si pentru ca toate sunt 
asimilate proeceselor de initiere a unui proiect au fost 
denumite generic evaluarea ex-ante. Conform 
Reglementarilor Comisiei Europene evaluarea ex-ante 
se elaboreaza in cazul unei politici, unui program sau 
proiect, este obligatorie pentru orice program de 
actiune ce include alocare de resurse comunitare, mai 
cu seama resurse financiare.  
 

Evaluarea preliminara se utilizeaza in faza de 
proiectare cand se stabileste modul de interventie 
multi – sectoriala si implica de cele mai multe ori 
administrarea de resurse si fonduri de diferite tipuri. 
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De exemplu: o Strategie Nationala sau o Strategie 
Regionala implica un volum mare si diferentiat de 
resurse si informatii. 
 

Articolul 2 din Reglementarile Financiare ale CE 
nr. 2333/95 stipuleaza ca: 

- resursele financiare comunitare vor fi 
utilizate conform principiului eficientei  si 
orice alocare se face in urma unei evaluari 
care sa asigure proportionalitatea beneficiilor 
obtinute cu resursele utilizate; 

- este necesar sa fie stabilit termenul de 
utilizare, obiectivele, rezultatele asteptate, 
sistemul de indicatori  de masurare a 
rezultatelor, valoarea adaugata in raport cu 
implicarea comunitatii, riscurile identificate, 
lectii invatate si sistemul de monitorizare a 
implementarii respectivului proiect/program. 

 
Cand, Cine, De ce si Cum? 
 
Cand este utilizata evaluarea ex-ante ? 
 

Deoarece este o evaluare ce asigura calitatea 
noilor programe si proiecte si ofera informatii 
factorilor decizionali care sunt in masura sa judece o 
propunere, este important sa se realizeze la inceperea 
oricarui proiect in faza de formulare a propunerii. 
 
Cine realizeaza evaluarea ex-ante ? 
 

O modalitate de realizare este evaluarea de catre 
membrii organizatiei care face propunerea de proiect, 
asa numita << in-house work analysis>>. 
 

O alta modalitate este incredintarea partiala sau  
integrala de catre consultanti, experti sau specialisti 
apartinand unei organizatii  externe, alta decat cea 
care aplica pentru finantare  
<< external analysis>>. 
   
De ce evaluarea ex-ante ? 
 

Pentru a fundamenta corect propunerea mai cu 
seama din punct de vedere financiar. Rezultatele 
obtinute in urma evaluarii sunt prezentate intr-un 
format prestabilit pentru fiecare tip de fonduri/resurse 
si explica orice alocare in functie de necesitati cu 
respectarea reglementarilor economico-financiare si a 
politicilor comunitare. 
 
Cum se realizeaza evaluarea ex-ante? 
 
Etapele realizarii unei evaluari ex-ante sunt: 

I. Analiza problemei si identificarea 
nevoii de evaluare – urmareste: 

- Care este problema ce necesita 
solutionare si care sunt factorii si 
actorii implicati? 

- Care este grupul tinta si care sunt 
nevoile si interesele acestuia? 

II. Stabilirea obiectivelor si a sistemelor 
de indicatori de cuantificare  
- Sunt stabilite obiectivele generale, 

derivate si specifice si sunt definite 
in termeni de rezultate asteptate 

- Ce indicatori vor fi definiti pentru 
evaluarea rezultatelor si impactului? 

 
Un exemplu de indicatori de definire de obiective 
poate fi: 
Obiectiv General: Cresterea volumului investitiilor in 
societatea informationala. 
Obiective Derivate: Asistenta Financiara – alocarea 
de granturi si obtinerea de credite pentru investitii si 
Activitati Operationale – contributia resurselor umane 
la realizarea unui centru de inovare. 
 
Un exemplu de sistem de indicatori de volum, 
rezultate si impact este prezentat in figura 1. 
 

III. Alternative strategice si evaluarea 
riscului  
- Ce instrumente si politici alternative 

vor fi propuse si selectate? 
- Ce riscuri sunt implicate in procesul 

de implementare si interventie?  
- Ce masuri  de diminuare a riscului 

vor fi adoptate la nivel national? 
 

IV. Contributia la Valoarea Adaugata a 
Comunitatii Europene 
- este proiectul/interventia 

complementara, coerenta cu alte 
interventii 

- rezultatul este producerea de 
sinergii? 

 
Pentru a exemplifica in cazul oricarui proiect 
contributia la crearea de valoare adaugata poate fi: 
 

A. Valoare Adugata Financiara 
- Parghii financiare de co-finantare 

transnationala a proiectelor 
- Actiuni de implementare a unor 

modele de costuri si de eficienta 
financiara in tarile ale caror proiecte 
sunt finantate 

B. Valoare Adaugata Economica 
- Crearea de noi produse/servicii in 

arii strategice importante pentru 
competitivitatea la nivelul CE 
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- Stimularea inovarii si 
competitivitatii economice 
Europene 

- Accesul pe noi piete Europene 
 

C. Valoare Adaugata Sociala si Ecologica 
- Rezolvarea problemelor sociale si 

ecologice transnationale la nivel UE 
- Elaborarea de politici sociale  
- Elaborarea de politici de protectia 

mediului  
- Cresterea mobilitatii cercetatorilor 

si dezvoltarea resurselor umane din 
cercetare 

 
D. Valoare Adaugata Institutionala 

- dezvoltarea si imbunatatirea de 
politici comunitare de mediu si 
sociale 

- impactul reglementarilor in 
domeniul agriculturii, pescuitului, 
protectiei mediului sau 
transporturilor 

Lectii din trecut 
- studii, evaluari si rapoarte de audit 

ale unor proiecte similare 
disponibile pentru comparatii 

- Cum pot fi acestea aplicate pentru 
imbunatatirea proiectarii pentru 
noul program/proiect? 

 
V. Planificarea monitorizarii si evaluarii 

viitoare 
- Sunt eficiente metodele de 

colectare, procesare si analiza a 
informatiilor utilizate? 

- Este operational sistemul de 
monitorizare? 

- Ce tipuri de evaluare este necesara? 
VI. Eficienta costurilor 

- Care sunt costurile implicate pentru 
optiunea propusa? 

- Pot fi atinse rezultatele la costuri 
mai mici, sau rezultatele obtinute 
pot fi mai bune la aceleasi costuri? 

Fig nr.1 Sistem de Indicatori utilizati in evaluarea ex-ante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domeniul de 
Interventie 

Indicatori de 
Volum 

Indicatori de 
Rezultate 

Indicatori de 
Impact 

Dezvoltarea 
zonelor rurale 

Nr.de proiecte 
care primesc 

finantare 

Nr. 
Intreprinderilor 
ce actioneaza in 

mediul rural 

Nivelul 
migratiei in 

zonele rurale 

Promovarea 
Agriculturii 

Ecologice 

Marimea ariei 
ce face obiectul 
proiectelor in 

domeniu 

Poluarea 
solurilor cu 

nitrogen 
(kg/ha/an) 

Nivelul si 
concentratia 
poluantilor 

resurselor de 
apa 

Asistenta 
pentru IMM 

Nr. de IMM-
uri ce primesc 

consultanta 

Nr. brut de 
locuri de munca 

create in 
domeniu 

Nr. net de locuri 
de munca create  
(mentinute mai 
mult de 18 luni) 

Training 
Vocational 

Nr. 
persoanelor ce 
vor fi pregatite 

Nr. 
participantilor 
la cursurile de 

calificare 

% din cei 
calificati care isi 

gasesc loc de 
munca dupa 

participarea la
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In ceea ce privesc proiectele de finantare din 

Fonduri Europene etapele evaluarii ex-ante (inainte de 
aprobarea finantarii, pentru toate Programele 
Operationale Sectoriale) sunt: 

I. Promovarea si lansarea schemei de 
finatare 

II. Verificarea eligibilitatii proiectului (a 
beneficiarului /solicitantului/ 
partenerilor, a proiectului si a costurilor) 

III. Evaluarea economica si financiara a 
proiectelor de catre evaluatorii 
independenti 

IV. Evaluarea proiectelor din punct de 
vedere strategic de catre Comitetul 
Regional de Evaluare Strategica 

 
 

2. PARTICULARITATI ALE  
PROCESULUI DE EVALUARE 
PENTRU PROIECTELE  
DE PROTECTIA MEDIULUI 

 
Specific pentru proiectele de mediu evaluarea 

ex-ante include: 
• Stabilirea Obiectivelor  - definirea ca in cazul 

oricarui proiect a unui obiectiv global si a mai 
multor obiective derivate precum si a 
prioritatilor si masurilor 

 
Daca obiectivul global definit este: Solutionarea 

problemelor de mediu din toate tarile recent integrate 
in UE , obiectivele derivate, prioritatile si masurile 
pot fi: 

Tabel nr.1 
Obiective Derivate Prioritati Masuri 

O1. Promovarea dezvoltarii 
economice si sociale in 
interiorul granitelor UE. 

P1. Suport transfrontalier pentru 
dezvoltarea economica si sociala 
bazat pe resurse comune 

- actiuni integrate pentru promovarea 
dezvoltarii locale 
- promovarea dezvoltarii turismului 
in UE 
- crearea capacitatii administrative 
pentru dezvoltarea de politici locale 
si regionale 

O2. Eforturi comune pentru 
solutionarea problemelor de 
mediu ale tarilor recent integrate 
in UE 

P2. Dezvoltarea de resurse si 
competente pentru valorizarea si 
protectia mediului. 

- solutionarea problemelor legate de 
poluarea principalilor factori de 
mediu 
-  cercetare – dezvoltare in domeniul 
protectiei mediului si descoperirea 
de resurse alternative 
 - promovarea tehnologiilor curate 
- managementul eficient al resurselor 
de mediu 

O3. Promovarea cooperarii in 
plan local pentru protectia 
mediului 

P3. Initiative culturale si 
educationale in favoarea 
protectiei mediului 

- schimburi internationale culturale 
si educationale pentru mediu 
 - dezvoltarea de institutii de 
invatamant si specializari 
environmentale 

 
• Analiza Starii Mediului  - pentru care se 

poate utiliza metoda SWOT (analiza a 
mediului in tara care initiaza proiectul integrata 
cu analiza mediului din regiunea geografica). 
Ariile ce fac obiectul evaluarii sunt de regula: 
biodiveristatea, sanatatea oamenilor, sol, apa, 
aer, factori climatici, energie, deseuri etc. 

• Elaborarea Cadrului Institutional (Strategii 
si politici regionale, nationale si locale de 
protectia mediului) 

• Evaluarea Impactului semnificativ de mediu 
pentru obiective, prioritati si masuri  - pe 
baza evaluarii efectelor semnificative ale 
factorilor de influenta si relationarii acestora cu 
fiecare dintre obiectivele definite. 

 
• Elaborarea Ghidului de Evaluare de Mediu 

pentru aplicantii la finantare din Fondurile 
Europene 

• Monitorizarea impactului semnificativ de 
mediu 

- pentru nivelul de aplicare in vederea obtinerii de 
fonduri 

- pentru nivelul de implementare a proiectului 
 Monitorizarea in ambele etape se face pe baza 
unor sisteme de indicatori si criterii elaborate in faza 
de evaluare specifice fiecarei probleme de mediu 
identificata.O astfel de evaluare se poate prezenta 
dupa cum urmeaza: 
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      Tabel nr.2 

Intrebare Evaluare Verificare Evaluator Tip de 
Indicator 

1. Proiectul incorporeaza 
recomandarile financiare 
formulate in politicile europene 
pentru domeniul respectiv? 

- evaluatorul verifica daca sunt indeplinite 
conditiile de finantare si daca acestea sunt incluse 
in planul proiectului 
 - de asemenea, verifica daca bugetele sunt 
elaborate conform metodologiei UE si sunt 
prezentate in studiile de pre-fezabilitate 

Indicator 
Financiar 

2. Proiectul ia in considerare 
masurile de reducere a poluarii? 

 - evaluatorul verifica daca au fost analizate 
riscurile de mediu si posibilitatea diminuarii 
acestora 
 - in studiul de pre-fezabilitate evaluatorul verifica 
daca actiunile de reducere a riscului au fost 
bugetate 

Indicator  
Calitativ 

3. Proiectul include propuneri de 
training pentru educatia si 
calificarea in domeniu protectiei 
mediului a membrilor echipei de 
proiect si a cetatenilor. 

 - evaluatorul verifica daca studiul de pre-
fezabilitate prevede module de training 
corespunzatoare fiecarei probleme de mediu 
identificata: poluarea apelor, deseuri, protectia 
resurselor naturale 

Indicator  
Calitativ 

4.Din totalul costurilor 
proiectului care este % ce 
trebuie platit de catre beneficiar? 

 - evaluatorul verifica documentatia de co-
finantare, % si semnaturile pe aceste documente 
ce confirma participarea in proiect 

Indicator  
Financiar 

5. Va oferi comunitatea locala, 
municipalitatea, suport material 
si logistic pentru realizarea 
obiectivelor proiectului? 

 - evaluatorul verifica implicarea contractuala a 
municipalitatii in realizarea proiectului, gradul si 
modul in care aceasta va contribui activ la 
solutionarea unor probleme legate de proiect 

Indicator  
Calitativ 

6. Proiectul conteaza pe suportul 
financiar al altor institutii? 

 - evaluatorul verifica daca studiul de pre-
fezabilitate contine informatii despre toate 
institutiile implicate in proiect 
 - evaluatorul verifica cu reprezentantii institutiei 
respective daca aceasta este in masura sa asigure 
finantarea promisa  

Indicator 
Strategic 

7. Studiul de pre – fezabilitate 
include detalii privind calculele 
pentru diferite categorii de 
cheltuieli? 

 - evaluatorul verifica modul de stabilire a 
costurilor cu: personalul, achizitia de materiale si 
echipamente necesare proiectului, decontarile si 
platile legate de proiect, consultantii externi si 
managerii 

Indicator  
Financiar 
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Quick Info 
 

FUTURALLIA 2010 BROKERAGE EVENT 
Event 

Type: 

Brokerage Events 

Start 
Date: 

28-Apr-2010 

End 
Date: 

30-Apr-2010  

City: POITIERS-FUTUROSCOPE 
Country: France 
Description:  
FUTURALLIA "International Business Forum / 
Multi sectorial" 
After editions in Canada, in Belgium, in Poland, and 
most recently Qatar, the fifteenth edition will take 
place in France, at Poitiers – Futuroscope. 
WHO ? 
Enterprise Europe Network is actively cooperating 
with Futurallia : some of EEN members are already 
involved and have been nominated "Head of 
Delegation" to bring entreprises to the event (from 
Belgium, Poland, France....). The status "Head of 
Delegation" gives several advantages among you can 
find "special prices" participation. 
WHAT ? 
The FUTURALLIA concept is simple: it is to gather 
between 600 and 800 entrepreneurs for 2 days with 
personalized business to business meetings. Between 
7,000 to 9,000 business meetings will take place, 
over 2 days. 
 

***If you are SME's Chairman from any business 
sectors: industry, commerce, services, 
***If you are looking for partnership: strategic, 
commercial, financial, technological in order to 
broaden your market share..FUTURALLIA 2010 IS 
FOR YOU! 
 
6 Good Reasons to Participate at Futurallia 2010: 
 
* Reinforce your position in the international market. 
* Create new partnerships with different sectors and 
countries.  
* Look for commercial, financial, strategic or 
technical partnerships  
* Developing the international market. 
* Identifying new development centers 
*    Research on international market characteristics. 
 
For information on the event and the opportunities it 
might brings to your enterprises (last year edition 

statistics), please contact your Enterprise Europe 
Network contact point in Futurocope (France) Mrs 
Maria Voronetskaja by email : europe@poitou-
charentes.cci.fr and by phone +335.4960.5386 
 
More info on the Brokerage Event Website : 
http://www.futurallia2010.com/en/ 

Pro'energy Technological Business 
Meetings during the DERBI 2010 Inter 

Event Type: Brokerage Events 
Start Date: 3-May-2010 
End Date: 4-May-2010  
City: Perpignan 
Country: France  

 

 
Description:  

IMPORTANT NOTICE: Registration on 
http://www.pro-energy.eu  
 
Med2Europe, the Enterprise Europe Network 
Consortium for French Mediterranean Area, is 
organising a Brokerage Event focusing on: 
 
- Renewable energies 
- Eco-building and energy efficiency. 
  
The DERBI 2010 International Conference, for 
companies and research centres involved in the 
thematic of renewable energies (solar, photovoltaic, 
wind, biomass, bio fuels...) applied to industry and 
construction, will take place in Perpignan on the 3rd , 
4th and 5th May. 
After North Africa, Spain, California and Japan on 
previous editions, GERMANY, DENMARK and 
SWEDEN will be this year's guest hosts. 
    Subscription to the conference offers access to: 
- the permanent exposition 
- conferences 
- workshops  
- B2B Technological Business Meetings  
- social events (gala dinner, visits of installations 
    using renewable energies). 
For more information and registration, please visit 
http://www.pro-energy.eu  
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RELAŢII DE INTERMEDIERE FINANCIARĂ ŞI 
ECHILIBRUL GENERAL AL PIEŢELOR 

 
Alexandru Olteanu, Mădălina Antoaneta Rădoi 

 
 Universitatea Ecologică din Bucureşti, ROMÂNIA 

 
REZUMAT  
În contextul globalizării, intermedierile financiare ridică încă o serie de probleme în 
economiile naţionale în asigurarea echilibrului general al pieţelor. Deşi, lumea este 
fragmentată în peste 200 de naţiuni de puteri inegale se repune în circulaţie numai o 
jumătate de duzină de devize cheie pentru a facilita ansamblul tranzacţiilor fianciare 
internaţionale. În condiţiile în care combinările între ratele de schimb flexibile şi 
libera circulaţie a capitalurilor şi a informaţiilor au făcut ca sistemul financiar să fie 
fortamente interconectat pe plan mondial, totuşi unele economii naţionale conservă 
circuite de finanţare care nu sunt indirect integrate în sistemul mondial. 
Aceste aspecte au impus să se analizeze relaţiile între intermediarii financiari pe 
pieţele interne şi externe, rolul global al băncilor şi al ansamblului de intermedieri 
financiare în economiile naţionale şi pe plan mondial. 
 
ABSTRACT 
In the context of globalization, financial intermediation raises a number of issues 
still in national economies in providing overall balance of the market. Although the 
world is fragmented into over 200 nations of unequal power is put back into 
circulation only half a dozen key currency for all transactions to facilitate 
international Fiance. With the combination of flexible exchange rates and free 
movement of capital and information made the financial system is fortamente 
interconnected world, however, national economies retain some financing channels 
are indirectly integrated into the world. 
These issues required to examine the relationship between financial intermediaries 
on internal and external markets, the global role of all banks and financial 
intermediation in national economies and the world. 

 
CUVINTE CHEIE: Model neoclasic de echilibru, model Walraien, piaţa financiară 
neoclasică, sistem financiar, eficienţa marginală a capitalului 
 
KEYWORDS: Neoclassical equilibrium model, Walraien model, neoclassical 
financial market, financial system, the marginal efficiency of capital  

1. INTRODUCERE 
 

Funcţionarea pieţelor se realizează, în 
principal, pe baza a două modele. 

Modelul neoclasic de echilibru complet 
care cuprinde proprietăţile de echilibru general al 
pieţelor de bunuri şi factorii de producţie, inclusiv al 
pieţelor financiare. Şi unele şi  altele dintre 
proprietăţi au aceeaşi formă: atomicitatea ofertelor şi 
a cererilor, omogenitatea produselor, transparenţa 
schimburilor şi mobilitatea resurselor financiare. 

 

 
 
Într-o concurenţă perfectă, libera alocaţie 

a capitalurilor permite de a ridica în permanenţă 
performanţele lor economice la un nivel optimal. 

Modelul Walraien de bază care posedă 
mai multe caracteristici: deciziile economice şi 
financiare emană de la indivizi raţionali şi perfect 
informaţi asupra condiţiilor pieţei din orice 
moment; pieţele au monopolul agregării şi reglării 
ofertelor şi a cererilor; „concurenţa" aşa zisă pură şi 
perfectă exclude toate formele de putere asupra 
preţurilor; preţurile de echilibru sunt rezultatul 
forţelor anonime. 
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Într-un sistem de informaţii perfecte, cu alte 
cuvinte într-o lume fără riscuri şi nici informaţii 
private, capitalul este un bun de calitate omogenă şi
constantă; ratele dobânzilor pro temporis sunt 
suficiente pentru remunerarea împrumutătorului; 
oferta de economisire depinde de preferinţele pentru
prezent şi dorinţele de consum. Veniturile sunt 
împărţite între plata împrumuturilor de capital şi cea a 
forţei de muncă. Profiturile nu mai au nici o raţiune de 
a fi. Întreprinderile pierd ultimele oferte individuale. 
Agenţii economici reţin ofertele sale de bunuri şi 
conturile lor ce depăşesc preţurile pieţei; deficitele 
sunt oprite fără să degenereze în faliment. Ei se 
transformă în ofertanţi de alte bunuri; reconversia se 
face fără şomaj. 

Modelul aduce un răspuns la una din 
problemele care continuă să fie pusă de mai bine de 
un secol. El incită la o abordare într-o specificitate a
naturii relaţiilor între piaţa financiară şi performanţele 
economice, considerate în ansamblu. 

  
2. LITERATURA DE 

SPECIALITATE  
            DESPRE PIAŢA FINANCIARĂ 

  
Piaţa financiară neo-clasică organizează 

întâlnirea între agenţii deţinători de capacităţi de 
finanţare şi agenţii care au nevoi de finanţare.
Producătorii, vânzătorii de bunuri, nu sunt în situaţia 
de autofinanţare de 100% a cheltuielilor lor de 
echipamente. Ei pot să-şi menajeze plasarea 
capitalurilor lor disponibile în plus faţă de oferte. În 
model, oferta de capital se întâlneşte cu cererea 
corespunzătoare fără intermediari. Echilibrarea tuturor 
economiilor oferite de piaţa de capital şi de investiţii, 
fără nici o pierdere, se face la costuri de intermediere 
nule. Piaţa poate diferenţia ce echilibre sunt posibile. 

Teoria Generală a lui Keynes a marcat o 
ruptură cu viziunile unificatoare rezumate sub forma 
echilibrului general al pieţelor. Ca urmare, două laturi 
ale pieţei sunt profund diferite. Întreprinderile şi 
particularii nu se află în raport de simetrie adoptat 
prin Walras pentru reprezentarea ofertelor şi cererilor 
adresate pieţelor de bunuri şi de factori. 
Întreprinderile, pe de o parte, îşi menajează 
economiile primare, iar pe de altă parte execută un rol 
prea radical, diferenţiat pentru a putea împrumuta cu 
un comportament raţional similar: întreprinderile sunt 
în majoritate colectivităţi implicate în producţie;
conduita lor depăşeşte cadrul strict de raţionalitate 
individuală. Investiţia industrială este un act riscant 
care, în particular, nu este expus direct şi care, prin 
simpla economisire, este rar în măsura de a fi 
apreciată.  

În aceste condiţii, piaţa de capital 
funcţionează conform tuturor modalităţilor ce fac 

această diferenţă ca modele neoclasice ce pot fi 
imaginate. Wicksell sublinia faţă de ortodoxia epocii 
sale, rolul băncilor asupra pieţei creditelor: distincţia 
sa între rata naturală a dobânzii şi rata monetară 
cerută de bănci, prefigurează dezvoltările keynesiene 
asupra eficacităţii marginale a capitalului şi folosirea, 
care este curentă astăzi, a ratei de rentabilitate a
capitalurilor proprii. 

Dualitatea între veniturile fixe şi veniturile 
variabile a capitalurilor este în sfârşit integrată într-o 
teorie a repartiţiei, care nu conţine opoziţii a salariilor 
din veniturile proprietăţii. 

Rata dobânzii la capital include primele de 
riscuri variabile conform cu calitatea debitorilor. 
Aversiunea la risc incită la prudenţă şi abţinere;
neîncrederea în volumul schimburilor, raţiunea 
folosită în obţinerea creditelor şi miracolul 
operaţiunilor de capital, face ca economia să fie de 
tipul sub-investiţiilor, dacă se preia schema neo-
clasică ca etalon de referinţă. 

Imperfecţiunile informaţiilor pieţei 
debuşează cu practicile maltusiene, care ţine în frâu 
creşterile şi degradările care nu folosesc la nimic1 . 

Rolul global al băncilor şi mai larg al 
ansamblului de intermedieri financiare, este pozitiv 
în ajustarea ofertelor şi cererilor de capitaluri2. În ce 
priveşte expresia de „sistem financiar", aceasta preia 
şi piaţa de capital. 

Un sistem în care organizaţiile specializate, 
băncile şi alţi intermediari financiari facilitează 
circulaţia şi distribuirea capitalurilor, leagă aceste 
două activităţi. În general, menajarea economiilor 
primare, constă în mod obişnuit prin încredinţarea 
disponibilităţilor lor la un ansamblu de instituţii
financiare, care fac oficiu de investitori instituţionali: 
fonduri de pensii, fonduri mutuale şi SICAV, fonduri 
speculative, asigurători, private equity funds, giranţi
de participanţi imobiliari, etc. 

Băncile  rămân  prima  sursă  de fonduri 
externe  destinate întreprinderilor. 

Or, băncile acţionează într-un univers de 
dublu risc. Pe de o parte, ca şi toate întreprinderile, 
banca este supusă constrângerilor echilibrului
financiar; ele se preocupă să cucerească părţi din 
pieţele rentabile; concurează şi cooperează cu 
sindicatele pe pieţele concurenţiale; ele ţin cont de
acţionari: participă din plin la fuziuni, achiziţii şi la 
alte restructurări 3. În consecinţă, ele diversifică 
activităţile sale (credite, depozite, consilieri,
reconcilieri de întreprinderi, montaje financiare, 
gestiuni de patrimonii etc.), diferenţiază produsele 
sale şi ofertele de servicii pentru o mai mare 
valorificare a avantajelor distinctive.  

                                                            
1 Akerlof, Spencer, Stiglitz 
2 Gurley & Shark 
3 Bienayme, 1998 
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Piaţa monetară pune în circulaţie noi 
instrumente financiare; procedurile alternative de 
finanţare permit marilor întreprinderi de a depinde 
mai puţin de instituţiile de credit pentru nevoile lor de 
trezorerie. Pentru palierul de deservire a clienţilor lor 
mari, băncile exploatează avantajele lor comparate. 

 Avantajul specific al unei bănci faţă de alţi 
intermediari financiari este de a furniza două servicii 
în loc de unul: cel de a gira şi procura instrumente de 
plată, care prin excelenţă este moneda, şi cea care 
oferă credite. Aceste activităţi împreună degajă 
sinergii care reduc costurile de estimare asupra 
riscului de credit, deoarece istoricul unui cont de 
depozit îl informează pe bancher asupra situaţiei 
financiare a clientului deponent.  

Banca este, de asemenea, o coaliţie de 
împrumutători care diversifică riscurile de creditare. 
În funcţie de cotele lor de piaţă, întreprinderile 
acceptă îndatorarea după ce băncile au o rată a 
dobânzii inferioară preţului pieţei pentru că banca
vede informaţiile confidenţiale ce le deţine, 
semnalând piaţa lor de bună calitate; acest semnal 
confidenţial permite întreprinderii să-şi completeze
mijloacele lor de finanţare adresându-se pieţii. Ei 
constată că cursul la bursă al unei întreprinderi cotate, 
care beneficiază de reînnoirea contractului său, face
ca, costul bancar să devină mai favorabil. 

Aceste avantaje sunt şi mai marcante în cazul 
întreprinderilor mici şi mijlocii cunoscute pe piaţa 
financiară ca fiind grupe cotate (Cotin).  

Pe de altă parte, băncile încurajează tipurile 
de riscuri specifice, respectiv riscul de credit şi riscul 
de lichiditate. Insolvabilitatea unui debitor diferă de 
riscul la care se expune prin cumpărarea unor bunuri 
banale a căror calitate este, în general, stabilă şi 
cunoscută. 

Relaţia băncii cu clientul său evoluează 
constant funcţie de climatul de afaceri şi solvabilitatea 
acestuia. 

Activităţile cu băncile trebuie însoţite de o 
calitate ridicată a serviciilor, care să aducă 
randamente băncilor, dar nu prin împrumuturi
suspicioase: lichiditatea depozitelor trebuie să fie 
garantată; aprecierea riscurilor de creditare şi a 
riscurilor operaţionale trebuie să fie supravegheate cu 
competenţă; clienţii să deţină puterea de a calcula, 
într-o anumită măsură, loialitatea de a susţine banca în 
caz de dificultăţi.  

În caz de faliment, un bancher afectează dur 
clientela sa. Menţinerea unei concurenţe reduse pentru
piaţa creditelor funcţionează sănătos când 
probabilitatea de slăbiciune a debitorilor rămâne în 
limite tolerabile. 

 

                                                                                          
4 Skidelssky 
5 Allen & Santomero 

Monedele străine, împrumuturile şi 
rambursările pe piaţa de capital sunt un bun 
colectiv: ele nu sunt acceptate numai pentru simplu 
fapt de a fi liberate, pentru a răspunde formulării prin 
care Keynes rezuma modelul neoclasic 4.  

Valoarea monedei domină raporturile între 
creanţieri şi debitori. Banca Centrală arbitrează în 
acest spirit între rolul său de împrumutător de ultimă 
instanţă şi misiunea de „stăpân al inflaţiei"; aceasta 
implică ca, în poziţia de „stăpân" să crească masa 
monetară, să supravegheze calitatea creditelor
acordate în economie 5. 

În rezumat, intermedierile bancare şi 
financiare posedă mai multe particularităţi. Sunt 
diverse activităţi ce permit global reducerea 
incertitudinii deponenţilor, celor ce fac economii 
primare şi investitorilor de toate naturile. 

Multiplicarea produselor financiare şi a 
posibilităţilor de titrizare pentru o revânzare pe piaţă, 
permite în final adaptarea ofertelor şi cererilor pe
piaţă. Intermedierile financiare agreghează multiplele 
mici economii, diversifică şi mutualizează riscurile. În 
acelaşi timp, au funcţiuni care dacă sunt utilizate cu
competenţă şi onestitate, favorizează pe un plan 
general eficienţa economică, stimulează creşterea şi 
utilizarea forţei de muncă. 

Certele activităţi de intermediere financiară a 
băncilor generează costuri de funcţionare. Ele sunt 
urmare a faptului că economiile primite de la clienţii 
lor nu  sunt integral transformate în investiţii 
productive prin împrumuturi. Ele pot aduce o
veritabilă pierdere care să antreneze o lipsă de câştig 
economiei naţionale în raport cu optimul de tip neo-
clasic? Evident nu, pentru că nu se atribuie
intermedierilor financiare o lipsă de câştig în 
veritabile cazuri ce ţin de incertitudini, asimetrii de 
informaţii şi nenumăratelor manifestări de hazard
moral în relaţiile de afaceri. Aceşti intermediari 
specializaţi, în principiu competenţi şi reputaţi, 
utilizează economiile atrase, fără sprijinul cărora nu
poate să-şi achite obligaţiile ce le au. 

Piaţa financiară este congenital opacă prin 
simplu fapt că activele schimbabile sunt purtătoare de 
promisiuni de randamente viitoare eminamente 
aleatoare. Intermediarii financiari, deţinători ai unei 
mari experienţe, ale căror economii primare ce le 
atrag sunt neaşteptate, aduc o mai mare securitate şi 
încrederea ce o inspiră în atragerea de capital, fără de 
care niciodată nu poate contribui la dezvoltarea 
producţiei. 

3. CONCLUZII 
Relaţiile de intermediere financiară pentru a 

asigura echilibrul general al pieţelor de bunuri şi 
financiare, trebuie să se realizeze în cadrul unei 
eficienţe a pieţei financiare care să privilegieze 
alocarea instantanee de resurse. 
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Analiza a scos în evidenţă că numai o piaţă 
financiară profundă, lichidă şi transparentă poate să 
favorizeze alocările de capitaluri şi informaţii mai 
multe privind valoarea împrumuturilor cotidiene 
rezultată şi proiectele companiilor cu o piaţă deschisă.

 De asemenea a rezultat rolul global al 
băncilor şi mai larg a ansamblului de intermedieri 
financiare, ca fiind pozitive în ajustarea ofertelor şi 
cererilor de capitaluri.  

La aceasta contribuie şi multiplicarea 
produselor financiare şi a posibilităţilor de titrizare 
(securizare) a creanţelor pentru o revânzare pe piaţa 
financiară, care permite în final, adoptarea ofertelor şi 
cererilor de capitaluri pe piaţă. 

Deci, intermedierile bancare şi financiare 
posedă mai multe particularităţi, fiind diverse 
activităţi care permit global reducerea incertitudinii 
riscului deponenţilor, celor care fac economii primare 
şi a investitorilor de toate naturile. 
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Quick Info 
 
Event 
Type: 

Brokerage Events 

Start 
Date: 

6-May-2010 

End 
Date: 

6-May-2010  

City: Rostock 
Country: Germany  

 

 
Description:  

The business matchmaking event 
B2B@BalticFuture 2010 is one out of three pillars of 
the maritime trade and congress fair Baltic Future. 
The event has been established in 2008 in 
Mecklenburg-Western Pommerania with it's 
important industrial location Rostock, which plays a 
key role in the economic circle between Western and 
Eastern Europ, Scandinavia and the Baltic States. It 
is well on its way to become a leading trade fair for 
shipbuilding and component supply, offshore wind 
energy, marine technology and logistic industries in 
the Baltic Sea region.  
 
Target sectors of the BalticFuture are:  
- Maritime subsupplier industry  
- Maritime logistics  
- Offshore wind energy  
- Marine technology  
 
B2B@BalticFuture 2010 is co-organised by EEN M-
V and takes place during the last day of the host 
event. Interested parties are also welcome to register 
as exhibitors at the fair or for single congress events 
as well.  

EC 
Programmes:

     

Industrial 
Sectors: 

• Information processing, 
information systems  
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îşi propune să prezinte 
cele mai valoroase realizări din domeniul 

Cercetării - Dezvoltării  
româneşti şi internaţionale. 

 
Revista oferă specialiştilor  

posibilitatea de a publica articole şi studii, 
de a-şi prezenta produsele realizate  

şi de a face cunoscută  
activitatea firmei sau instituţiei  

în paginile Revistei. 
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lucrărilor pot fi obţinute la adresa: 
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Pentru a face cunoscute realizările din cercetare şi productie, 
 Oficiul de Informare Documentară pentru Industrie, Cercetare, Management 

din cadrul 
Centrului Incubator Tehnologic de Afaceri 

S.C. ICTCM S.A. BUCUREŞTI 
 

publică revista "Tehnologia Inovativă” – seria nouă a Revistei "Construcţia de maşini", 
realizează prospecte, cataloage, postere, la comandă, 

în condiţii grafice deosebite, 
cu macheta beneficiarului sau cu design şi machete proprii. 

 
 

      
  



                   

 
 
 
 

Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii  
(INIMM) 

 

 
 
DOMENII PRINCIPALE DE ACTIVITATE  
 
Departament Programe si Studii: 

 Realizarea si coordonarea derularii de proiecte realizate in cadrul diferitelor programe nationale si 
internationale 

 Realizarea de studii si cercetari privind situatia sectorului de IMM-uri, probleme majore cu care se 
confrunta 

 Realizarea de sondaje 
 Organizarea de manifestari stiintifice, simpozioane, seminarii 

 
Departament Consultanta: 

 Consultanta manageriala 
 Asistenta in intocmirea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate 
 Asistenta in demararea unei afaceri 
 Asistenta in intocmirea diverselor documentatii necesare pentru accesarea resurselor financiare 

existente pe piata 
 Consiliere privind surse de finantare 

 
Departament Formare Profesionala: 

 Formare profesionala continua 
 

 Intocmire si coordonare de programe pentru formare profesionala 
 
Departament Social: 

 Consultanta privind piata muncii, oportunitati; 
 Realizarea de studii si cercetari in domeniul social; 
 Realizarea de sondaje in randul IMM-urilor; 
 Organizarea de manifestari stiintifice, simpozioane, seminarii de informare si de diseminare a 

informatiilor relevante privind relatia dintre IMM-uri si domeniul social 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PRINCIPALELE REALIZARI ALE INIMM:ALE REALIZĂRI ALE INIMM: 

a. Servicii de consultanţă în: 
 Management 
 Probleme juridice şi legislative 
 Planuri de afaceri 
 Studii de fezabilitate 
 Analiza SWOT  
 Restructurare şi privatizare  
 Combaterea şomajului  
 Restructurarea şi dezvoltarea sectorului privat în România 
 Relaţia dintre sectorul privat şi autorităţile publice 

b. Asistenţa şi sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în relaţiile cu:  
 Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR) 
 Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe Société Générale (BRD-GSG) 

printr-un program comun de implementare a proiectelor de finanţare pentru 
întreprinderi private 

 Banca Românească (BROM) 
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC) 
 Camerele teritoriale de Muncă 
 Administraţiile financiare locale 
 Camerele de Comerţ şi Industrie Naţională şi regionale 

c. Organizarea de misiuni economice în România şi în străinătate 
d. Colaborarea cu organizaţii şi instituţii internaţionale reprezentate în România  

 Delegaţia Comisiei Europene în România 
 Misiunea Băncii Mondiale 
 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 USAID 
 Programul Naţiunilor Unite de Dezvoltare 
 Banca Europeană de Investiţii  

e. Coordonari si parteneriate de proiecte interne si internationale, precum: 
                   a)       Phare, CEEX, POS DRU 

b) Leonardo da Vinci; Socrates, EUROPA. 
  

 

 
 



 
 
 
 
 

Proiecte in care INIMM activeaza ca beneficiar sau partener: 
 

 
Titlul proiectului Linia de 

finantare 
Numar contract Perioada Link site 

Pachet complex de 
formare antreprenoriala 
pentru incluziunea 
sociala a femeilor in 
conditii de egalitate de 
sanse pe piata muncii – 
PROWOB 

Programul 
Operational 
Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane 

POSDRU/71/6.3./S/24567 2009-2011 www.prowob.ro 

Dezvoltarea de abilitati 
antreprenoriale pentru 
revitalizarea si 
dezvoltarea 
mestesugurilor 
traditionale pentru 
femeile somere din 
mediul rural din 
regiunea Nord-Vest – 
PROWIN 

Programul 
Operational 
Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane 

POSDRU/52/5.2./G/38869 2009-2011 - 

Pachet integrat de 
dezvoltare a abilitatilor 
antreprenoriale 
complexe in randul 
tinerilor si seniorilor din 
regiunea Centru 

Programul 
Operational 
Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane 

POSDRU/31/3.1./G/36776 2009-2010 - 

SMALL CITY 
COMMERCE 

Leonardo 
da Vinci 
Transfer de 
Inovatie 

ES/08/LLP-
LdV/TOI/149019 

2008-2010  

Collaborate to Compete Leonardo 
da Vinci 
Transfer de 
Inovatie 

UK/08/LLP-Ldv/TOI-
163_103 

2008-2010 www.euc2c.com

European 
Entrepreneurs: 
Immigrants into 
Entrepreneurship 

Leonardo 
da Vinci 
Transfer de 
Inovatie 

2008-1-GB2-LEO05-
00193 

2008-2010 - 

Improving Diversity 
Training for SMEs 

Leonardo 
da Vinci 
Parteneriate

LdV/PAR/2009/RO/040 2009-2011 - 

Pro ALL  - Promoting 
Adult Learning 

Grundtvig 
Parteneriate

GRU-09-9-LP-7-B-PL 2009-2011 - 

 

 



 

 

Comunicat de presă 

 18 noiembrie 2009 

 

 

Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii lansează proiectul Pachet complex 

de formare antreprenorială pentru incluziunea socială a femeilor în condiţii de egalitate de şanse pe 

piaţa muncii – PROWOB finanţat din fonduri structurale de Uniunea Europeană prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul este derulat în parteneriat cu Centrul 

de Consultanţă şi Management al Proiectelor  EUROPROJECT, Consiliul Local al Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii Bihor, Asociaţia Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Giurgiu. 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni începând cu iulie 2009, în Bucureşti şi 

judeţele Giurgiu, Olt şi Bihor. Proiectul îşi propune ca obiectiv general stimularea promovării egalităţii 

de şanse pe piaţa muncii prin dezvoltarea de competenţe şi abilităţi antreprenoriale a femeilor din 

Bucureşti, Giurgiu, Slatina şi Oradea în cadrul unui curs intensiv de asistenţă şi formare 

antreprenorială.  

Proiectul urmăreşte instruirea femeilor în antreprenoriat pentru stimularea, cultivarea şi 

dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale acestora pentru a identifica şi implementa strategii adecvate 

de a penetra, menţine şi afirma pe piaţa europeană respectând principiul egalităţii de şanse între femei 

şi bărbaţi. 

            Proiectul conduce la promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor, afirmarea şi 

recunoaşterea rolului activ al femeilor în societatea europeană, creşterea numărului de firme create 

şi/sau conduse de femei.  

 

 



                 

Necesitatea proiectului a survenit în urma identificării unor probleme precum: 

• scăderea ratei ocupării forţei de muncă (doar 59,9%); • fenomenul de muncă „la negru”; • slaba 

educaţie antreprenorială; • scăderea numărului de IMM-uri şi implicit a numărului de angajaţi (7%); • 

insuficiente facilităţi pentru formarea profesională continuă a populaţiei; • slaba adaptabilitate a forţei 

de muncă la tehnologiile de vârf; • existenţa decalajului informaţional între regiuni, toate acestea 

conduc la ideea că întreprinderile de pe plan local au nevoie de resurse umane bine pregătite, de 

oameni cu iniţiativă care să aducă valoare adăugată sectoarelor economice regionale, implicit 

naţionale. 

 

√ Efecte pozitive pe termen lung: 

•Evaluarea iniţială a femeilor pentru a cunoaşte nevoile, problemele, constrângerile grupului ţintă şi 

adaptarea curriculei antreprenoriale 

•Utilizarea de metode pedagogice personalizate pentru ghidarea, încurajarea şi consilierea cursantelor 

în funcţie de propriile nevoi şi asteptări 

•Organizarea unui training antreprenorial nonformal cu durata de 14 luni reprezintă şansa reală a 

femeilor să acceadă în antreprenoriat utilizând cunoştinţe şi abilităţi dobândite în PROWOB 

•Organizarea a 2 campanii de promovare a poveştilor de succes ale femeilor aflate în funcţii de 

conducere în mediul public/privat din România, în Slatina şi Giurgiu pentru conştientizarea 

importanţei şi potenţialului de implicare a grupului ţintă în antreprenoriat 

•Organizarea a 2 târguri de Creare de Reţele Profesionale pentru Femei în Bucureşti şi Oradea. 

Femeile antreprenor de succes le vor arata concret femeilor PROWOB că prin  muncă, învaţare 

continuă, cursantele vor reuşi să aplice cu succes metode şi tehnici antreprenoriale 

•Lectorii experimentaţi vor îmbina tehnicile pedagogice astfel încât grupul ţintă să însuşească noţiunile 

şi abilităţi antreprenoriale în mod etapizat, logic, flexibil. 

 
Pentru mai multe informaţii despre derularea proiectului vă rugăm să contactaţi: 

Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
Persoana de contact: Domnişoara Emilia Stănescu 

E-mail: inimm@inimm.ro; emilia@inimm.ro 
 

 



                   

 

 

 

Comunicat de presă 

 05 ianuarie 2010 

 

 

Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii lansează proiectul Dezvoltarea de 

abilităţi antreprenoriale pentru revitalizarea şi dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale pentru 

femeile şomere din mediul rural din regiunea Nord-Vest – PROWIN finanţat din fonduri structurale 

de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul 

este derulat în parteneriat cu Asociatia Patronatului Intreprinderilor Mici si Mijlocii Maramures si  

Consiliul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Sighetu Marmatiei. 

 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni începând cu decembrie 2009, în Bucureşti şi 

judeţul Maramureş. Proiectul îşi propune ca obiectiv general stimularea ocupării forţei de muncă prin 

dezvoltarea de competenţe şi abilităţi corespunzatoare nevoilor în evoluţie de pe piaţa forţei de muncă 

şi din activitatea antreprenorială în cadrul unui program de instruire în cultura antreprenorială din 

domeniul meşteşugurilor tradiţionale (olărit, brutărit, spătărit sau curelărit) pentru femeile şomere din 

mediul rural din regiunea Nord-Vest. 

 

 

 
 

                   



 

 
 

 

Obiective specifice 

-Creşterea gradului de instruire în meseriile tradiţionale şi, implicit, a gradului de ocupare a femeilor 

şomere din regiunea Nord-Vest 

-Asigurarea sustenabilităţii femeilor din zona rurala Nord-Vest pe termen lung prin dezvoltarea 

spirirtului antreprenorial, implicit, punerea în practică a acestuia prin sprijinirea creării de IMM-uri cu 

obiect de activitate: meşteşugurile tradiţionale româneşti 

-Creşterea oportunităţilor de ocupare a femeilor şomere prin organizarea a două târguri de promovare 

a produselor  create de cursantele PROWIN. La târgurile din Sighet şi Oradea vor participa 

personalităţi publice din regiunea Nord-Vest, precum şi antreprenori de succes din regiunea Nord-

Vest. 

 

Valoarea adaugătă a acestui proiect constă în îmbinarea oportunităţii de instruire cu cea de punere în 

practică a abilităţilor dobândite în cadrul activităţilor antreprenoriale pentru care se oferă formare 

profesională, iar apoi şansa realizării unei reţele solide şi trainice în cadrul celor două târguri de 

promovare a produselor meşteşugăreşti create de femeile şomere PROWIN pe durata desfăşurării 

cursului. 

 
 
 
 
 

Pentru mai multe informaţii despre derularea proiectului vă rugăm să contactaţi: 
Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

Persoana de contact: Domnişoara Emilia Stănescu 
E-mail: inimm@inimm.ro; emilia@inimm.ro 

 

 




