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1. Formulare propunere 

Elaborarea unui proiect strategic național, transpartinic, transideologic și transelectoral privind 
procesul necesar și urgent de modernizare economică, socială și instituțională a României, în 
perspectiva orizontului 2027, denumit „Proiect strategic național de modernizare și integrare 
europeană a României 2016-2035 (PSNMIER-2035)”. 

2. Expunere de motive 

 România a ratat adoptarea unei Strategii Naționale Post-Aderare a României, care să se 
constituie în master planul transelectoral și transideologic al construcției economice și 
sociale pe termen lung 

 Lipsa consensului politic cu privire la un număr de obiective fundamentale, de interes 
național peren, conduce la ineficiență, la risipă de resurse, pierderi de viteză în procesul de 
convergență economică reală cu UE și la pierderi de credibilitate a clasei politice 

 Strategia Europa 2020, precum și perspectivă financiară europeană 2014-2020 impune ca 
România să elaboreze un asemenea master plan, pe 20 de ani, care să asigure în privința 
coerenței și eficacității cu care se va desfășura procesul de integrare în UE și de modernizare 
a României  

 Este nevoie de elaborarea unui „Proiect strategic național de modernizare și integrare 
europeană a României 2016-2035 (PSNMIER-2035)”, care va integra și perspectiva 
financiară europeană 2021-2027, respectiv 2028-2034 

 Acest proiect strategic va cuprinde viziunea României privind viitorul său pe următoarele 
două decade, misiunea pe care clasa politică, indiferent de culoarea politică, o are cu privire 
la obiectivele fundamentale, finale și de etapă care să conducă la materializarea viziunii 
propuse 

 Proiectul strategic va putea face obiectul unui pact național, semnat/asumat de toate forțele 
politice relevante, așa încât să reprezinte coordonate pentru acțiunile oricărui partid politic 
sau coaliție de partide politice care se va succeda la putere, diferențele fiind permise doar la 
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nivelul mijloacelor de atingere a țintelor propuse, funcționând, deci, ca un master plan 
național. 

3. Structura PSNMIER-2035 

Proiectul strategic național de modernizare și integrare europeană a României are cinci module: 

a. Modulul MES: Modernizarea economică și socială 

b. Modulul MIA: Modernizarea instituțională și administrativă 

c. Modulul MCIM: Modernizarea culturală și însănătoșirea morală 

d. Modulul IGR-UE: Integrarea generală a României în UE 

e. Modulul PRmT: Provocări, riscuri și macro-tendințe la orizontul 2035 

Modulele PSNMIER vor fi elaborate concomitent, de cinci grupuri de echipe de cercetare specializate 
pe fiecare modul în parte, urmând a fi integrate apoi în Proiectul strategic național de modernizare 
și integrare europeană a României. 

 

 

 

4. Caracteristici ale PSNMIER-2020 

PSNMIER are următoarele caracteristici: 

 document master pentru toate programele de reformă şi dezvoltare instituţională, 
economică şi socială în România, pe perioada 2016-2035 

– consecință: asigurarea coerenţei şi consistenţei acţiunilor interne pe linia modernizării 
și integrării României în Uniunea Europeană 
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 document de consens naţional, generat de imparțialitatea ideologică a coordonatorului 
instituțional  

– consecință: asigurarea suportului întregii societăţii 

 document de poziţionare a României în raport de toate marile teme ale construcţiei 
europene 

– consecință: asigurarea rolului României în construcţia europeană pe linia: perspectivei 
financiare 2016-2035; cadrelor strategice naționale de referință pentru absorbția 
fondurilor structurale; programelor de convergență economică și de stabilitate în 
Uniunea Europeană; guvernanței economice în zona euro și în Uniunea Europeană 

 document pe termen lung 

– consecință: asigurarea predictibilităţii şi continuităţii acţiunilor interne, în corelație cu 
cele de la nivel european 

 document deschis, dpv instrumental 

– consecință: nu conţine action plans – acestea rămânând la latitudinea fiecărui guvern 
aflat la putere, conform filosofiei lui politice, deși conține prevederi generale privind 
direcțiile fundamentale de acțiune care trebuie urmate 

 foaie de parcurs, transpolitică, pentru orice guvern 

–  consecință: asigurarea urmăririi permanente a interesului naţional, în context 
european, indiferent de culoarea politică a partidelor care exercită puterea executivă în 
stat 

5. Coordonare politică 

Coordonarea politică a PSNMIER ar trebui asigurată de Președinția României, care asigură 
realizarea interesului național pe cale politică, dar fără nici o înregimentare politică. 

6. Coordonare instituțională 

Elaborarea PSNMIER ar trebui să fie coordonată de Academia Română, prin secțiile de specialitate. 

7. Coordonare executivă 

Coordonarea executivă este asigurată de persoane desemnate de conducerea secțiilor de 
specialitate ale Academiei Române, în funcție de specificul fiecărui modul în parte. 

8. Procedurile de lucru 

 comitet de integrare a modulelor în Proiectul strategic final 

 comitet de pilotare (steering committee), care urmărește respectarea graficului GANT de 
activități desfășurate 

 ateliere specializate, pe direcții sau obiective distincte ale fiecărui modul (numărul de 
ateliere pentru fiecare modul este stabilit de coordonatorul executiv al modulului în cauză) 

 audieri publice, cu experți invitați, pe obiectivele/direcțiile fundamentale ale proiectului 

o frecvență: bi-lunară 

o număr de audieri: în funcție de direcțiile/obiectivele fundamentale ale modulului 

 elaborarea de sinteze intermediare, pe obiective/direcții fundamentale ale proiectului 
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o număr de sinteze intermediare: în funcție de numărul de audieri 

 conferințe naționale de validare/ajustare a sintezelor intermediare 

o număr de conferințe naționale: în funcție de numărul de sinteze intermediare 

 elaborarea sintezei finale 

 conferință internațională pentru validarea/ajustarea sintezei finale (inclusiv prin 
participarea oficialilor de la Comisia Europeană, Consiliile de Miniștri, Parlamentul 
European) 

 definitivarea sintezei finale, publicarea ei și transmiterea către instituțiile publice 
responsabile cu implementarea strategiei, precum și către instituțiile europene relevante. 
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9. Graficul GANT 
 

 01.03-
20.03.16 

21.03-
07.04.16 

08.04-
20.04.16 

21.04-
10.05.16 

11.05-
31.08.16 

01.09-
31.10.16 

01.11-
15.12.16 

01.01-
31.01.17 

01.02 -
31.03.17 

- aprobare 
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Modulul MES 

- elaborare structură          

- aprobare structură          

- audieri publice          

- elaborare modul          

- conferințe naționale          

- work-shop intern de 
validare a modulului 

     
 

  
 

Modulul MIA 

- elaborare structură          

- aprobare structură          

- audieri publice          

- elaborare modul          

- conferințe naționale          

- work-shop intern de 
validare a modulului 

        
 

Modulul MCIM 

- elaborare structură          

- aprobare structură          

- audieri publice          

- elaborare modul          

- conferințe naționale          

- work-shop intern de 
validare a modulului 

        
 

Modulul IGR-UE 

- elaborare structură          

- aprobare structură          

- audieri publice          

- elaborare modul          

- conferințe naționale          
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- work-shop intern de 
validare a modulului 

        
 

Modulul PRmT 

- elaborare structură          

- aprobare structură          

- audieri publice          

- elaborare modul          

- conferințe naționale          

- work-shop intern de 
validare a modulului 

        
 

Integrare module în 
strategie 

        
 

Aprobare strategie 
        

 

Lansare strategie          

Publicare strategie și 
transmitere către 
instituțiile naționale și 
europene 
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10. Modulul MES 

1. Preambul 
1.1. Motivație 
1.2. Echipa de cercetare 
1.3. Introducere non-tehnică 

1.3.1. Obiectivul modulului 
1.3.2. Metodologia utilizată 
1.3.3. Documente și surse de informații de natură strategică/programatică 
1.3.4. Sursele de date empirice 
1.3.5. Rezultatele scontate 

2. Analiză diagnostic „Starea economică și socială a României – 2015” 
2.1. Starea economică 
2.2. Starea financiară 
2.3. Starea socială 
2.4. Încadrarea României în țintele „Strategiei Europa 2020” 
2.5. Analiza de sustenabilitate a economiei românești 

2.5.1. Sistemul fiscal/Politica fiscal-bugetară 
2.5.2. Sistemul monetar-valutar/Politica monetară 
2.5.3. Sistemul financiar 
2.5.4. Corelațiile macroeconomice 
2.5.5. Nivelul de trai și calitatea vieții 

2.6. Strategiile naționale curente 
2.6.1. Programul Național de Reforme (PNR) 
2.6.2. Planul Național de Dezvoltare (PND) 
2.6.3. Cadrul Strategic Național de Referință (CSNR) 
2.6.4. Programul de Convergență (PC) 
2.6.5. Strategia fiscal-bugetară și Consiliul Fiscal (SFB) 
2.6.6. Srategia de aderare la zona euro 
2.6.7. Strategiile sectoriale (industrie, agricultură, transporturi, turism, cercetare-

dezvoltare etc.) 
2.7. Lista vulnerabilităților economice și sociale ale României 

3. Obiectivul fundamental al României la orizontul de timp 2020 

România – stat membru performant al Uniunii Europene1. 

4. Obiectivele intermediare 
4.1. Obiectivul 1: Reluarea sustenabilă a creșterii economice 

4.1.1. Stimularea cererii interne 
4.1.2. Stimularea ocupării 
4.1.3. Stimularea exportului net 
4.1.4. Respectarea corelațiilor macroeconomice fundamentale 
4.1.5. Alte condiții de reluare a creșterii economice 

4.2. Obiectivul 2: Consolidarea fiscală și asigurarea sustenabilității finanțelor publice 
4.2.1. Politică fiscală (predictibilitate, stabilizatori automați) 

4.2.2. Administrare fiscală 

4.2.3. Bugetul de stat 

4.2.4. Bugetele locale 

4.2.5. Bugetele sociale 

                                                           
1 Obiectivul este comun tuturor modulelor. 
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4.3. Obiectivul 3: Absorbția fondurilor structurale 
4.3.1. Sistemul instituțional 

4.3.2. Cadrul de generare a proiectelor cofinanțate din fonduri structurale 

4.3.3. Procedurile de funcționare 

4.3.4. Procedurile de control și monitorizare 

4.4. Obiectivul 4: Structura economică optimală a României 
4.4.1. Avantajele comparative ale României, la orizontul anului 2020 

4.4.2. Structura de specializare a economiei naționale (pe sectoare, pe ramuri) 

4.4.3. Participarea României la schimbul economic european și internațional 

4.4.4. Resurse și infrastructură (umane, fizice, instituționale) 

4.5. Obiectivul 5: Strategia aderării României la zona euro 
4.5.1. Îndeplinirea criteriilor de convergență economică nominală 

4.5.2. Realizarea convergenței economice reale 

4.5.3. Realizarea convergenței instituționale 

4.5.4. Structuri instituționale interne de pilotare a procesului de aderare la zona euro 

4.6. Obiectivul 6: Nivelul de trai – în prima treime a nivelului de trai european 
4.6.1. Problema venitului minim garantat în plată 

4.6.2. Problema salariului minim garantat în plată 

4.6.3. Câștigul salarial 

4.6.4. Alte condiții de asigurare a nivelului de trai 

4.6.5. Calitatea vieții și modul de viață 

4.7. Obiectivul 7: Piața muncii în România 
4.7.1. Instituțiile de reglementare a pieței muncii 

4.7.2. Echilibrul între securitate și flexibilitate pe piața muncii 

4.7.3. Indemnizarea șomajului 

4.7.4. Modelul de căutare a locului de muncă 

4.7.5. Capitalul uman al României 

4.8. Obiectivul 8: Mix-ul sustenabil de politici macroeconomice 
4.8.1. Problema dominanței de politică publică 

4.8.2. Sustenabilitatea fiscală 

4.8.3. Sustenabilitatea monetară 

4.8.4. Structura financiar-bancară 

4.8.5. Un mix sustenabil fiscal-monetar 

4.9. Obiectivul 9: Modelul economic dezirabil al României 
4.9.1. Motoarele creșterii economice în România 

4.9.2. Dimensiunea statului în economie 

4.9.3. Corelații macroeconomice fundamentale ale economiei românești 

4.9.4. Structuri dezirabile în economia reală 

4.9.5. Structuri dezirabile în economia nominală 

4.9.6. Încadrarea economiei naționale în schimbul economic internațional 

4.10. Obiectivul 10: Modelul social dezirabil al României 
4.10.1. Economie de piață sau economie socială de piață? 

4.10.2. Stat asistențial sau stat reglementator? 

4.10.3. Solidaritate sau contributivitate? 
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4.11. Obiectivul 11: România și Proiectul strategic Europa 2020 
4.11.1. Ținta de creștere a ocupării 

4.11.2. Ținta de reducere a ratei de părăsire timpurie a școlii 

4.11.3. Ținta de finanțare a cercetării-dezvoltării-inovării 

4.11.4. Ținta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

4.11.5. Ținta de creștere a ponderii surselor de energie regenerabilă 

4.11.6. Ținta de creștere a eficienței energetice 

4.11.7. Ținta de creștere ponderii populației cu studii terțiare 

4.11.8. Ținta de reducere a ratei sărăciei relative 

11. Modulul MIA 

1. Preambul 
1.4. Motivație 
1.5. Echipa de cercetare 
1.6. Introducere non-tehnică 

1.6.1. Obiectivul modulului 
1.6.2. Metodologia utilizată 
1.6.3. Documente și surse de informații de natură strategică/programatică 
1.6.4. Sursele de date empirice 
1.6.5. Rezultatele scontate 

2. Analiză diagnostic „Starea instituțională și administrativă a României – 2010” 
2.1. Constituția României 
2.2. Instituțiile legislative 
2.3. Instituțiile executive 
2.4. Instituțiile judiciare 
2.5. Evaluarea performanței instituționale în România 

2.5.1. Privind separația puterilor în stat 
2.5.2. Privind administrarea drepturilor cetățenești 
2.5.3. Privind administrarea economică și socială 
2.5.4. Privind administrarea securității naționale 
2.5.5. Privind alegerile politice 
2.5.6. Privind societatea civilă 
2.5.7. Privind mass-media 
2.5.8. Privind integrarea instituțională în UE 

2.6. Evaluarea cadrului administrativ național 
2.6.1. Administrația centrală 
2.6.2. Administrația locală 
2.6.3. Regiunile de dezvoltare 
2.6.4. Descentralizarea administrativă 

2.7. Lista vulnerabilităților instituționale și administrative ale României 

3. Obiectivul fundamental al României la orizontul de timp 2035 

România – stat membru performant al Uniunii Europene2. 

4. Obiectivele intermediare 
4.1. Obiectivul 1: Consolidarea statului de drept 

                                                           
2 Obiectivul este comun tuturor modulelor. 
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4.1.1. …………………………………….. 
4.1.2. …………………….. 

……………………. 
4.2. Obiectivul 2: Perfecționarea Constituției României 

4.2.1. ………………………………. 

4.2.2. …………………………. 

………………………………. 

4.3. Obiectivul 3: Perfecționarea structurii legislative 
4.3.1. ………………………………. 

4.3.2. ……………………………… 

……………………………… 

4.4. Obiectivul 4: Perfecționarea structurii executive 
4.4.1. ……………………………… 

4.4.2. …………………………. 

………………………… 

4.5. Obiectivul 5: Perfecționarea structurii judiciare 
4.5.1. …………………………….. 

4.5.2. ……………………………. 

………………………………. 

4.6. Obiectivul 6: Perfecționarea societății civile 
4.6.1. ………………………………… 

4.6.2. ………………………………. 

………………………………… 

4.7. Obiectivul 7: Perfecționarea garantării egalității (de drepturi, de șanse, de gen etc.) 
4.7.1. ………………………………….. 

4.7.2. ……………………….. 

……………………………. 

4.8. Obiectivul 8: Perfecționarea organizării administrative a României 
4.8.1. …………………………… 

4.8.2. ………………………….. 

……………………………… 

4.9. Obiectivul 9: Perfecționarea organizării regionale a României 
4.9.1. …………………………………… 

4.9.2. ………………………………. 

…………………………….. 

4.10. Obiectivul 10: Perfecționarea structurilor de securitate a României 
4.10.1. ………………………………. 

4.10.2. …………………………… 

……………………………… 

4.11. Obiectivul 11: Direcții de integrare instituțională și administrativă a României în UE 
4.11.1. ………………………………… 

4.11.2. ………………………. 

…………………………. 

10. Modulul MCIM 

1. Preambul 
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1.1. Motivație 
1.2. Echipa de cercetare 
1.3. Introducere non-tehnică 

1.3.1. Obiectivul modulului 
1.3.2. Metodologia utilizată 
1.3.3. Documente și surse de informații de natură strategică/programatică 
1.3.4. Sursele de date empirice 
1.3.5. Rezultatele scontate 

2. Analiză diagnostic „Starea culturală și morală a României – 2010” 
2.1. Sistemul cultural formal 
2.2. Sistemul cultural informal 
2.3. Sistemul de producere a cunoștințelor 
2.4. Sistemul de producere a valorilor 
2.5. Matricea axiologică a societății românești 
2.6. Structura religioasă a națiunii române 
2.7. Tradițiile culturale 
2.8. Lista vulnerabilităților culturale și morale ale societății românești 

3. Obiectivul fundamental al României la orizontul de timp 2020 

România – stat membru performant al Uniunii Europene3. 

4. Obiectivele intermediare 
4.1. Obiectivul 1: Mecanismele culturale formale 

4.1.1. …………………………………….. 
4.1.2. …………………….. 

……………………. 
4.2. Obiectivul 2: Mecanismele culturale informale 

4.2.1. ………………………………. 

4.2.2. …………………………. 

………………………………. 

4.3. Obiectivul 3: Valori tradiționale în societatea românească 
4.3.1. ………………………………. 

4.3.2. ……………………………… 

……………………………… 

4.4. Obiectivul 4: Valori moderne în societatea românească 
4.4.1. ……………………………… 

4.4.2. …………………………. 

………………………… 

4.5. Obiectivul 5: Impactul sistemului de valori european asupra matricei axiologice 
naționale 
4.5.1. …………………………….. 

4.5.2. ……………………………. 

………………………………. 

4.6. Obiectivul 6: Statu quo-ul și tendințele în structura religioasă a societății românești 
4.6.1. ………………………………… 

4.6.2. ………………………………. 

………………………………… 

                                                           
3 Obiectivul este comun tuturor modulelor. 
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4.7. Obiectivul 7: Scara de valori morale a societății românești 
4.7.1. ………………………………….. 

4.7.2. ……………………….. 

……………………………. 

4.8. Obiectivul 8: Sistemul de producere a cunoștințelor: cercetarea, educația, LLL 
4.8.1. …………………………… 

4.8.2. ………………………….. 

……………………………… 

4.9. Obiectivul 9: Sistemul de producere a valorilor: familia, școala, grupurile informale 
4.9.1. …………………………………… 

4.9.2. ………………………………. 

…………………………….. 

4.10. Obiectivul 10: Sistemul de diseminare a cunoștințelor și a valorilor: mass-media, 
formatorii de opinie 
4.10.1. ………………………………. 

4.10.2. …………………………… 

……………………………… 

4.11. Obiectivul 11: Tendințe privind structura morală a societății românești 
4.11.1. ………………………………… 

4.11.2. ………………………. 

…………………………. 

11. Modulul IGR-UE 

1. Preambul 
1.1. Motivație 
1.2. Echipa de cercetare 
1.3. Introducere non-tehnică 

1.3.1. Obiectivul modulului 
1.3.2. Metodologia utilizată 
1.3.3. Documente și surse de informații de natură strategică/programatică 
1.3.4. Sursele de date empirice 
1.3.5. Rezultatele scontate 

2. Analiză diagnostic „Stadiul integrării generale a României în UE – 2010” 
2.1. Starea integrării economice (coeziunea economică) 
2.2. Starea integrării sociale (coeziunea socială) 
2.3. Starea integrării financiare  
2.4. Starea integrării instituționale 
2.5. Starea coeziunii teritoriale 
2.6. Lista vulnerabilităților privind procesul de integrare generală a României în UE 

3. Obiectivul fundamental al României la orizontul de timp 2020 

România – stat membru performant al Uniunii Europene4. 

 

 

 

                                                           
4 Obiectivul este comun tuturor modulelor. 
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4. Obiectivele intermediare 
4.1. Obiectivul 1: Mecanismele de asigurare a procesului de convergență economică reală 

4.1.1. …………………………………….. 
4.1.2. …………………….. 

……………………. 
4.2. Obiectivul 2: Mecanismele de asigurare a procesului de convergență economică 

nominală 
4.2.1. ………………………………. 

4.2.2. …………………………. 

………………………………. 

4.3. Obiectivul 3: Mecanismele de asigurare a procesului de convergență instituțională 
4.3.1. ………………………………. 

4.3.2. ……………………………… 

……………………………… 

4.4. Obiectivul 4: Mecanismele de monitorizare, raportare și ajustare în procesul de 
integrare generală în UE 
4.4.1. ……………………………… 

4.4.2. …………………………. 

………………………… 

4.5. Obiectivul 5: Mecanismele de asigurare a coeziunii sociale 
4.5.1. …………………………….. 

4.5.2. ……………………………. 

………………………………. 

4.6. Obiectivul 6: Mecanismele de asigurare a coeziunii teritoriale 
4.6.1. ………………………………… 

4.6.2. ………………………………. 

………………………………… 

4.7. Obiectivul 7: Tendințe și dezirabilități în extinderea5 Uniunii Europene 
4.7.1. ………………………………….. 

4.7.2. ……………………….. 

……………………………. 

4.8. Obiectivul 8: Tendințe și dezirabilități în lărgirea6 Uniunii Europene 
4.8.1. …………………………… 

4.8.2. ………………………….. 

……………………………… 

4.9. Obiectivul 9: Tendințe și dezirabilități în adâncirea7 Uniunii Europene 
4.9.1. …………………………………… 

4.9.2. ………………………………. 

…………………………….. 

4.10. Obiectivul 10: Evaluarea dinamicii și calității integrării generale a României în UE 
4.10.1. ………………………………. 

4.10.2. …………………………… 

……………………………… 

                                                           
5 Extinderea (enlarging) se referă la creșterea numărului de state membre ale UE (dezvoltare orizontală). 
6 Lărgirea (widening) se referă la creșterea gradului de comunizare a politicilor publice ale UE (dezvoltare structurală). 
7 Adâncirea (deepening) se referă la creșterea gradului de instituționalizare a UE (dezvoltare verticală). 
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4.11. Obiectivul 11: Evaluarea evoluției Uniunii Europene 
4.11.1. ………………………………… 

4.11.2. ………………………. 

…………………………. 

12. Modulul PRmT 

1. Preambul 
1.1. Motivație 
1.2. Echipa de cercetare 
1.3. Introducere non-tehnică 

1.3.1. Obiectivul modulului 
1.3.2. Metodologia utilizată 
1.3.3. Documente și surse de informații de natură strategică/programatică 
1.3.4. Sursele de date empirice 
1.3.5. Rezultatele scontate 

2. Analiză diagnostic „Simptome ale „valurilor lungi” în societatea românească – 2010” 
2.1. Provocări și riscuri legate de urmările crizei financiare 2007-2010 
2.2. Provocări și riscuri legate de procesele de modernizare a societății românești 
2.3. Provocări și riscuri generate de integrarea regională 
2.4. Provocări și riscuri generate de globalizare 
2.5. Provocări și riscuri generate de problemele globale 
2.6. Provocări și riscuri generate de valori 
2.7. Semnale privind macro-tendințele evolutive din societatea românească 
2.8. Lista provocărilor 
2.9. Lista riscurilor, vulnerabilităților, incertitudinilor 
2.10. Lista semnalelor privind macro-tendințele 

3. Obiectivul fundamental al României la orizontul de timp 2020 

România – stat membru performant al Uniunii Europene8. 

4. Obiectivele intermediare 
4.1. Obiectivul 1: Provocările generate de criza financiară și economică 2007-2010 

4.1.1. …………………………………….. 
4.1.2. …………………….. 

……………………. 
4.2. Obiectivul 2: Provocările generate de procesul de integrare europeană 

4.2.1. ………………………………. 

4.2.2. …………………………. 

………………………………. 

4.3. Obiectivul 3: Provocările generate de procesul de globalizare 
4.3.1. ………………………………. 

4.3.2. ……………………………… 

……………………………… 

4.4. Obiectivul 4: Provocările generate de emergența problemelor globale 
4.4.1. ……………………………… 

4.4.2. …………………………. 

………………………… 

                                                           
8 Obiectivul este comun tuturor modulelor. 
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4.5. Obiectivul 5: Provocările generate de schimbările culturale (post-modernism etc.) 
4.5.1. …………………………….. 

4.5.2. ……………………………. 

………………………………. 

4.6. Obiectivul 6: Riscurile asociate noilor provocări 
4.6.1. ………………………………… 

4.6.2. ………………………………. 

………………………………… 

4.7. Obiectivul 7: Incertitudinile asociate noilor provocări 
4.7.1. ………………………………….. 

4.7.2. ……………………….. 

……………………………. 

4.8. Obiectivul 8: Evaluarea macro-tendințelor în dinamica economică (macro-cicluri etc.) 
4.8.1. …………………………… 

4.8.2. ………………………….. 

……………………………… 

4.9. Obiectivul 9: Evaluarea macro-tendințelor în dinamica socială (noile modele evolutive 
etc.) 
4.9.1. …………………………………… 

4.9.2. ………………………………. 

…………………………….. 

4.10. Obiectivul 10: Evaluarea macro-tendințelor în dinamica lumii naturale 
4.10.1. ………………………………. 

4.10.2. …………………………… 

……………………………… 

4.11. Obiectivul 11: Evaluarea macro-tendințelor în dinamica valorilor 
4.11.1. ………………………………… 

4.11.2. ………………………. 

…………………………. 

 


