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TREI PROBLEME FUNDAMENTALE  
DE REZOLVAREA CĂRORA DEPIND CREȘTEREA ȘI DEZVOLTAREA 

ECONOMICĂ ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2016 - 2020 
 

 

 

 CALIFICAREA ECONOMIEI NAȚIONALE LA ORIZONTUL ANULUI 2015 (DIAGNOSTIC 
CALITATIV) 

 pierderea calificării forței de muncă (prin neocupare) și a forței de muncă calificate (prin 
emigrare) 

 pondere foarte vulnerabilă a capitalului autohton în sistemul financiar-bancar rezident în 
România 

 distrugerea coerenței structurale a economiei naționale: sectorul primar este dezorganizat și 
subcapitalizat, sectorul secundar este decapitat, sectorul terțiar este lipsit de dinamism, 
sectorul cuaternar este incipient și neprogramatic 

 instituții economice slabe, cu accent excesiv pe control și sancțiune, în locul stimulării și 
premierii 

 administrație publică supranumerică, incompetentă, birocratică și coruptă 
 politizarea aproape totală a politicilor publice, cu ignorarea interesului public 
 viziune publică mioapă (pe termen scurt, fără vocația sustenabilității) privind viitorul 

economiei naționale  
 inexistența unei strategii (proiect) de țară de tip master privind modernizarea economiei 

naționale care să coreleze, integreze și coordoneze toate strategiile și programele sectoriale 
 inexistența unei strategii (proiect) de țară de tip master, care să vizeze procesul de integrare 

economică a României în Uniunea Europeană 
 poziție perdantă în Uniunea Europeană (lipsă de activism în creația instituțională comunitară, 

incapacitate administrativă de absorbție eficientă și securizată a fondurilor structurale, 
atitudine subalternă păguboasă în raport cu deciziile Consiliului European). 

 3 OBIECTIVE DE ȚARĂ, PE TERMEN MEDIU (2016-2020) 

 REFACEREA FORȚEI DE MUNCĂ REZIDENTE ÎN ROMÂNIA ȘI A OCUPĂRII ACESTEIA 

- descriere:  
 efort instituțional de calificare (inclusiv prin reorientarea sistemului educațional post-liceal) 

concordantă cu cerințele anticipate ale pieței muncii 
 efort instituțional de recalificare a forței de muncă neocupate 
 efort instituțional de compensare a cheltuielilor de relocare a forței de muncă disponibile 

- justificare:  
Ocuparea este factorul fundamental de creștere economică, fiind la originea cauzală a oricărui proiect 
economic sau social (nu inflația este principalul pericol în societate, ci șomajul, mai ales cel structural) 

- țintă/e cantitativă/e: 
 creșterea cu 15% a numărului populației ocupate 
 reducerea cu  2 p.p. a ratei șomajului 

- orizont de timp: 2020 

- obiective conexe (de coroborare):  
 extinderea part-time-ului pentru angajarea șomerilor 
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 extinderea part-time-ului pentru angajarea pensionarilor 
 extinderea part-time-ului pentru femeile casnice care doresc un loc de muncă 
 reducerea indemnizației de șomaj 

- impact prezumat: 
Extinderea factorilor de care depinde atât creșterea economică, cât și nivelul de trai și calitatea vieții. 

- consecințe ale nerealizării: 
Intrarea în cercul vicios al sub-ocupării non-optime, menținerea sărăciei, a dependenței de importuri 
și a efortului asistențial public. 

 RECONSTRUCȚIA INSTITUȚIILOR ECONOMICE ȘI FINANCIARE DIN PERSPECTIVA AUTO-
SUSTENABILITĂȚII ECONOMIEI NAȚIONALE 

- descriere: 
Instituțiile economice și financiare trebuie reproiectate și reconstruite din perspectiva funcționalității, 
eficienței și a independenței față de străinătate 

- justificare:  
Dezvoltarea economiei naționale trebuie să se supună, în primul rând, comandamentelor naționale 
și abia în al doilea rând comandamentelor Uniunii Europene. În acest context, scopul instituțiilor 
economice și financiare rezidente trebuie „mapate” prioritar pe interesul național pe termen mediu 
și lung 

- țintă/e cantitativă/e: 
 8 bănci (de la 4) să aibă capital majoritar privat autohton, respectiv 4 bănci (de la 2) să aibă 

capital integral sau majoritar de stat 
 cota de piață a băncilor cu capital majoritar autohton (public și privat) să ajungă la 25% 
 reducerea cu 20% a populației ocupate în administrația publică, însoțită de sprijinirea 

publică a inserției ei în sectorul privat 
 asigurarea unei ponderi minimale de 10% a capitalului autohton de stat în sectorul 

financiar-bancar 
 scoaterea ANAF din subordinea guvernului 

- orizont de timp: 2020 

- obiective conexe (de coroborare):  
 accentuarea „regionalității” instituțiilor economice și financiare 
 eliminarea redundanțelor instituționale privind rolul și funcțiile instituțiilor economice și 

financiare 

- impact prezumat: 
 reducerea cheltuielilor bugetare 
 creșterea stabilității financiare 
 reducerea vulnerabilităților în fața crizelor financiare importate 
 creșterea eficienței sistemului instituțional 

- consecințe ale nerealizării: 
 „achitarea” notei de plată a disfuncționalităților financiare externe 
 dependența finanțării interne (guvernamentale și ne-guvernamentale) de politicile 

băncilor străine 
 menținerea unei poveri nejustificate a aparatului administrativ  
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 RECONSTRUCȚIA STRUCTURII ȘI EFICIENȚEI ECONOMIEI NAȚIONALE REALE 

- descriere:  
Menținerea echilibrului și stabilității economiei nominale (în sarcina BNR) nu este suficientă pentru 
asigurarea creșterii și dezvoltării economice. Este nevoie ca economia reală să devină factorul activ 
și preponderent ale creșterii și dezvoltării economice 

- justificare:  
Dominanța politicii monetare în mix-ul de politici fiscal-monetare trebuie înlocuită cu dominanța 
politicii fiscale în acest mix. Astfel, accentul principal va fi pus pe economia reală, iar economia 
nominală (politica monetară) se va acomoda (adapta) la obiectivele care privesc economia reală 
(adică la politica fiscal-bugetară). 

- țintă/e cantitativă/e: 
 sectorul primar să ajungă la 8% 
 sectorul secundar să ajungă la 50% 
 sectorul terțiar + sectorul cuaternar să ajungă la 42% (cu dinamică mai mare pentru 

sectorul cuaternar față de cel terțiar) 
 creșterea cu 20% a productivității muncii naționale (din care 2/3 în sectorul primar și 1/3 

în sectorul secundar) 

- orizont de timp: 2020 

- obiective conexe (de coroborare):   
 utilizarea (cu prudență) a salariului eficient (efficient wage) în scopul creșterii calificării și 

productivității muncii 
 refacerea piețelor economice naționale distruse sau decoerentizate în urma privatizărilor 

eronate sau frauduloase (inclusiv sub imperiul unor „recomandări” ale FMI, UE etc.) 
 refacerea și întărirea domeniului privat al statului în domeniile strategice 

- impact prezumat: 
 creșterea capacității economiei naționale de a asigura, prin forțe proprii și în mod 

sustenabil, oferta pentru cererea internă și pentru cererea externă 
 reducerea vulnerabilităților economice generate de fracturile inter-piețe 

(incompletitudinea piețelor), de nivelul scăzut al eficienței economiei reale și de 
dependența de exterior (la nivel energetic, al piețelor, al finanțării etc.) 

-  consecințe ale nerealizării: 
România va continua să fie o sursă de dividende sui generis pentru economiile externe dezvoltate și 
agresive, forța de muncă va continua să emigreze și să se degradeze profesional, nivelul de trai va 
rămâne scăzut, populația totală va scădea 

 6 STRATEGII APTE SĂ ASIGURE ATINGEREA OBIECTIVELOR DE ȚARĂ 

 STRATEGIA PRIVIND INVESTIȚIILE CREATOARE DE LOCURI DE MUNCĂ PE TERMEN MEDIU ȘI 
LUNG 

- viziune:  
 atingerea unui grad de ocupare de cel puțin 75% (cât cere Strategia Europa 2020) 

- misiune:  
Investiții publice direcționate în domenii, sectoare și ramuri tractoare, facilitarea investițiilor private 
interne reale, atragerea investițiilor străine reale (în condiții avantajoase pentru România), întărirea 
parteneriatului public-privat în domeniul investițional 

- orizont de timp: 2020 
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- resurse instituționale:  
 înființarea Grupului Național de Proiectare Financiară Strategică (Anexa 1) 
 înființarea Consiliului Național pentru Reformă Economică și Socială (Anexa 2) 
 înființarea Institutului de Studii și Strategii Economice în cadrul INCE (Anexa 3) 

- obiectivele de țară vizate: 1 și 3 

 STRATEGIA DE READUCERE ÎN ȚARĂ A FORȚEI DE MUNCĂ EMIGRATE 

- viziune:  
 reducerea cu 50% a ratei anuale de emigrare a forței de muncă autohtone 
 readucerea în țară a circa 500.000 de emigranți din motive economice 

- misiune:  
Identificarea de soluții instituționale, financiare, economice și sociale pentru descurajarea emigrării 
și încurajarea remigrării forței de muncă autohtone 

- orizont de timp: 2020 

- resurse instituționale:  
 Programul „PPP pentru investiții reale mici” destinat persoanelor remigrate 
 Facilități fiscale și subvenții pentru angajatorii autohtoni de forță de muncă remigrată 

- obiective de țară vizate: 1 și 3 

 STRATEGIA DE CREARE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ A INFRASTRUCTURII FIZICE 

- viziune:  
Atingerea pragului critic de infrastructură fizică (îndeosebi în domeniul drumurilor rutiere și de cale 
ferată) peste care să se producă o auto-catalizare a investițiilor în domeniu  

- misiune:  
Identificarea programelor de finanțare, co-finanțare (PPP), finanțare privată bazată pe concesionarea 
utilizării infrastructurii etc. care să conducă la o revitalizare a activității de creare, dezvoltare și 
îmbunătățire a infrastructurii fizice în România 

- orizont de timp: 2020 

- resurse instituționale:  
 utilizarea 100% a fondurilor structurale din perspectiva financiară 2014-2020 destinate 

infrastructurii fizice 
 programe de împrumut de la Banca Mondială pentru dezvoltarea infrastructurii fizice 

- obiective de țară vizate: 1 și 3 

 STRATEGIA DE CREARE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ A INFRASTRUCTURII FINANCIARE 

- viziune:  
Infrastructura financiară (sistem bancar, sistem financiar non-bancar, piață de capital, fonduri de risc 
etc.) trebuie să devină coerentă, echilibrată din perspectiva participării capitalului autohton și din 
perspectiva cotei de piață a băncilor cu capital autohton, cu obiective orientate cu prioritate spre 
nevoile de finanțare a economiei naționale (stabilitate a expunerii bancare, asumarea de riscuri de 
către bancă la paritate cu debitorul etc.) 

- misiune:  
Strategie de refacere a cotei de capital autohton (de stat și privat) în sistemul bancar, de extindere și 
întărire a pieței de capital de la București, de extindere și întărire a fondurilor de garantare și contra-
garantare a creditelor bancare, de întărire a fondului de garantare a depozitelor bancare. 

- orizont de timp: 2020 
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- resurse instituționale:  
 crearea unei bănci de stat privind co-finanțarea proiectelor finanțate din fonduri 

structurale 
 crearea unei bănci de stat privind investițiile în infrastructura fizică 
 restructurarea ASF 

- obiective de țară vizate: 2 

 STRATEGIA DE REFACERE A STRUCTURII COERENTE ȘI AUTO-SUSTENABILE A ECONOMIEI 
REALE 

- viziune:  
Economia reală trebuie să devină (sau, cel puțin, să pornească pe o traiectorie ireversibilă în această 
privință) coerentă structural, eficientă funcțional și auto-sustenabilă relațional. Recentul concept de 
anti-fragilitate introdus în dezbaterea științifică este indispensabil economiei reale românești 

- misiune:  
Identificarea incoerențelor structurale (la nivelul ofertei, respectiv al cererii) produse în economia 
reală în ultimii 26 de ani și eradicarea lor. Identificarea locurilor înguste în privința eficienței 
economice (atât la nivelul capitalului, cât și al forței de muncă) și eliminarea lor. Identificarea 
vulnerabilităților din punct de vedere al dependenței de străinătate (energie, import de bunuri și 
servicii etc.) și găsirea de substitute sau rezerve (redundanțe) care să reducă sau să elimine aceste 
vulnerabilități. 

- orizont de timp: 2020 

- resurse instituționale:  
 înființarea, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a Direcției Generale de auto-

sustenabilitate a economiei reale 

- obiective de țară vizate: 1 și 3 

 STRATEGIA DE REFACERE A STRUCTURII COERENTE ȘI AUTO-SUSTENABILE A INSTITUȚIILOR 
ECONOMICE 

- viziune:  
România rămâne, încă, o economie slab instituționalizată (cu instituții economice incomplete, 
incoerente, slabe din punct de vedere al autorității, relativ incompetente și coruptibile). Viziunea 
trebuie să fie, aici, eradicarea tuturor acestor caracteristici negative, în scopul creării unei structuri 
instituționale economice care să devină driver-ul impersonal al economiei reale 

- misiune:  
Activități de cercetare științifică fundamentală, de dezvoltare și aplicativă (în primul rând prin apel la 
expertiza institutelor și centrelor de cercetare ale Academiei Române) care să identifice structura 
instituțională economică auto-sustenabilă adecvată României pe termen mediu și lung, ținând cont 
și de procesul de integrare europeană a economiei naționale (inclusiv prin aderarea la zona euro) așa 
încât interesul național să fie prezervat și augmentat. 

- orizont de timp: 2020 

- resurse instituționale:  
 înființarea, în subordinea primului ministru, a Comisiei inter-ministeriale de re-

instituționalizare economică a României 
 crearea Ministerului Competitivității Economice 
 reconfigurarea Consiliului Fiscal (eliminarea reprezentanților sistemului bancar) 

- obiective de țară vizate: 1, 2 și 3 



6 
 

ANEXA 1 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
PENTRU DECIZIA DE ÎNFIINȚARE 

A 
GRUPULUI NAȚIONAL DE PROIECTARE FINANCIARĂ STRATEGICĂ (GNPFS) 

 

 INTRODUCERE 

 Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European au demarat deja primele 
analize și dezbateri privind perspectiva financiară 2021-2027 a Uniunii Europene; 

 au fost demarate, de asemenea, activitățile de elaborare a Regulamentelor privind  noile 
documente strategice financiare care privesc perspectiva 2021-2027; 

 România se află la primul exercițiu financiar la care poate participa, încă de la început, la 
proiectarea bugetului european și a politicilor financiare comunitare pe următorii șapte ani; 

 România trebuie să-și promoveze interesele economice de convergență și de integrare în 
Uniunea Europeană, în primul rând prin includerea acestor interese (consistente cu interesul 
comunitar) în structura și dinamica bugetului european; 

 în mod consistent cu prevederile bugetare europene, România trebuie să procedeze la schițarea 
din timp a Cadrului Strategic Național de Referință (care proiectează programele operaționale 
sectoriale prin care vor fi atrase fondurile structurale pe perioada 2021-2027), a Planului 
Național de Dezvoltare pe perioada 2021-2027, precum a celorlalte programe strategice 
sectoriale; 

 România trebuie să fie capabilă să transmită, în mod coerent și fundamentat, reprezentanților 
săi în grupurile de lucru ale Comisiei Europene, în Parlamentul European precum și în celelalte 
structuri și instituții europene, poziția națională în legătură cu privire la proiectarea bugetului 
european pe următoarea perspectivă financiară; 

 în vederea asigurării acestei capabilități, se propune înființarea GRUPULUI NAȚIONAL DE 
PROIECTARE FINANCIARĂ STRATEGICĂ (GNPFS). 

 SCOPUL ÎNFIINȚĂRII GNPFS 

Proiectarea interesului național în privința planificării financiare a Uniunii Europene și elaborarea 
documentelor naționale strategice de absorbție a fondurilor structurale, pentru perioada 2021-
2027. 

 NECESITATEA ÎNFIINȚĂRII GNPFS 

- asigurarea identificării corecte a interesului național din perspectiva financiară a Uniunii 
Europene, pe următorii șapte ani, 2021-2027; 

- asigurarea transpunerii interesului național în coordonate financiare care să fie promovate în 
procesul de proiectare a perspectivei financiare a UE pe perioada 2021-2027; 

- asigurarea identificării politicilor financiare ale UE convergente cu interesul național; 

- asigurarea promovării politicilor financiare europene concordante cu interesul național; 

- asigurarea fundamentării științifice a pozițiilor României cu privire la proiectarea perspectivei 
financiare 2021-2027; 
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- asigurarea procesului informațional către reprezentanții României în structurile europene 
responsabile cu elaborarea perspective financiare 2021-2027, în scopul promovării interesului 
financiar și economic național și a includerii acestuia în prevederile bugetare 2021-2027; 

- asigurarea proiectării unui CSNR care să reflecte noile necesități ale României privind 
accesarea fondurilor structurale (POS-uri, axe prioritare, domenii majore de intervenție, criterii 
de eligibilitate etc.). 

 FUNCȚIILE GNPFS 

- elaborarea de studii, analize, evaluări, diagnostice, prognoze, cu privire la structura 
interesului național din punctul de vedere al bugetului european; 

- elaborarea propunerilor României cu privire la mărimea și structura cheltuielilor bugetului 
european, pentru perspectiva financiară 2021-2027și pentru fiecare an bugetar în parte; 

- elaborarea propunerilor României cu privire la Regulamentele care guvernează elaborarea și 
implementarea perspectivei financiare 2021-2027, precum și cu privire la elaborarea și 
implementarea Cadrului Strategic Național de Referință pentru statele membre; 

- participarea la formarea pozițiilor comune ale României cu privire la aspectele financiare ale 
funcționării UE; 

- participarea la proiectarea Programelor Operaționale (PO) care vor intra în structura Cadrului 
Strategic Național de Referință, a axelor prioritare și a domeniilor majore de intervenție 
necesare pentru absorbția fondurilor structurale pe perioada 2021-2027; 

- participarea la proiectarea instituțională a mecanismului național de absorbție a fondurilor 
structurale (autorități de management, organisme intermediare etc.) aferente perspectivei 
financiare 2021-2027. 

 STRUCTURA GENERALĂ A GNPFS 

 Denumire: Grupul Național de Proiectare Financiară Strategică (GNPFS) 

 Total membri: 35 

o Conducere: 

 Consiliul științific: structura deliberativă (5 membri) 
 Directoratul: structura executivă (3 membri) 

- președinte (este și președintele Consiliului științific) 
- vicepreședinte 
- secretar general 

o Structura funcțională 

 Departamentul 1: procesul bugetar european: 
- 4 experți pentru problema cheltuielilor bugetului european 
- 3 experți pentru problema veniturilor bugetului european 
- 3 experți pentru problema politicilor comune legate de bugetului european; 

 Departamentul 2: regulamentele financiare europene privind perspectiva 2021-2027: 
- 5 experți 

 Departamentul 3: mecanismul de absorbție a fondurilor structurale: 
- 6 experți pentru proiectarea PO 
- 6 experți pentru proiectarea CSNR 

 Departamentul 4: unitatea de sinteză: 
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- 5 experți 

 ASPECTE INSTITUȚIONALE ALE GNPFS 

 GNPFS este organizat și funcționează în coordonarea primului ministru 

 GNPFS este înființat prin HG 

 membrii GNPFS sunt experți din instituțiile guvernamentale, precum și experți care reprezintă 
patronatele, sindicatele, societatea civilă și mediul academic; 

 membrii GNPFS sunt numiți de conducerile instituțiilor/organizațiilor implicate. 

 

 
ANEXA 2 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

PENTRU DECIZIA DE ÎNFIINȚARE 
A 

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU REFORMĂ ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ (CONRES) 
 

 INTRODUCERE 

 începând cu anul 2011 a intrat în vigoare Strategia Europa 2020, continuatoarea Agendei 
Lisabona, dedicată asigurării unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive în 
Uniunea Europeană, pe perioada 2011-2020; 

 statele membre trebuie să elaboreze, anual, Programul Național de Reformă (PNR), care să 
conțină țintele naționale menite să implementeze obiectivele și țintele stabilite în Strategie; 

 în scopul asigurării unei monitorizări independente și profesioniste a implementării 
consecvente a PNR, care să confere mai multă credibilitate rapoartelor instituțiilor 
guvernamentale către Comisia Europeană, se propune înființarea Consiliului Național de 
Reformă Economică și Socială (CONRES). 

 SCOPUL ÎNFIINȚĂRII CONRES 

Monitorizarea profesională, independentă și permanentă a proiectării, implementării și raportării 
PNR, în scopul asigurării unei contribuții reale a României la atingerea țintelor Strategiei Europa 
2020. 

 NECESITATEA ÎNFIINȚĂRII CONRES 

- asigurarea controlului științific al proiectării instituțiilor, mecanismelor, procedurilor și 
instrumentelor de înregistrare, monitorizare, cuantificare, evaluare și raportare a progreselor, 
blocajelor, vulnerabilităților etc. care pot apărea în procesul de implementare a PNR; 

- asigurarea controlului independent asupra procesului de implementare și raportare a PNR, 
din partea societății civile și a mediului academic1; 

- asigurarea permanenței și continuității controlului implementării PNR, la standardele, 
termenele și la calitatea cerute de Strategia Europa 2020. 

                                                           
1 De fapt, este vorba despre propunerea unei structuri analoge Consiliului Fiscal (care asigură controlul științific și 
independent al procesului bugetar) dar, de data aceasta, referirea se face la procesul de reformă aferent implementării 
PNR. 
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 FUNCȚIILE CONRES 

- elaborarea, în mod independent, de studii, analize, evaluări, diagnostice, prognoze, cu privire 
la obiectivele și țintele naționale ale Strategiei Europa 2020; 

- avizarea, cu valoarea consultativă, a proiectului PNR; 

- avizarea, cu valoarea consultativă, a rapoartelor naționale anuale referitoare la 
implementarea PNR; 

- avizarea, cu valoarea consultativă, a structurii instituționale de elaborare, monitorizare și 
raportare a progreselor în procesul de implementare a PNR; 

- participarea la dezbaterile organizate de instituțiile guvernamentale cu privire la problematica 
PNR; 

- participarea la proiectarea instituțională a procesului de elaborare, monitorizare și raportare 
de progres, referitor la PNR. 

 STRUCTURA GENERALĂ A CONRES 

 Denumire: Consiliul Național de Reformă Economică și Socială (CONRES) 

 Total personal: 21 membri 

o Conducere: 

 Consiliul științific: structura deliberativă (5 membri) 
 Directoratul: structura executivă (3 membri) 

- președinte (este și președintele Consiliului științific) 
- vicepreședinte 
- secretar general 

o Structura funcțională 

 unitatea 1: unitatea de evaluare a pilotării țintelor naționale: 
- 8 experți, câte unul pentru fiecare țintă națională din PNR; 

 unitatea 2: unitatea de evaluare a elaborării PNR: 
- 3 experți 

 unitatea 3: unitatea de evaluare a implementării PNR: 
- 3 experți 

 unitatea 4: unitatea de sinteză: 
- 4 experți 

 ASPECTE INSTITUȚIONALE ALE CONRES 

 CONRES este organizat și funcționează în cadrul Academiei Române2 

 bugetul CONRES este parte componentă a bugetului Academiei Române 

 CONRES este înființat prin lege (sau OUG ori OG) 

 membrii CONRES sunt personalități recunoscute, pe plan național și internațional în domeniile 
care privesc țintele naționale ale Strategiei Europa 2020, și care nu au legături instituționale cu 
structurile guvernamentale care sunt implicate în proiectarea, implementarea și raportarea 
atingerii țintelor naționale ale Strategiei Europa 2020 

                                                           
2 În mod analog cu funcționarea Secretariatului tehnic al Consiliului Fiscal, care este organizat și funcționează tot în cadrul 
Academiei Române. 
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 membrii CONRES sunt numiți de plenul Parlamentului României, după audierea în comisiile de 
specialitate  

 membrii CONRES sunt numiți pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea realegerii 

 

 
ANEXA 3 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

PENTRU DECIZIA DE ÎNFIINȚARE 
A 

INSTITUTULUI DE STUDII ȘI STRATEGII ECONOMICE (ISSE) ÎN CADRUL INCE 
 
 

 FUNCȚIILE ISSE 

- elaborarea de studii, analize, evaluări, diagnostice, prognoze, la cererea conducerii 
Academiei Române; 

- elaborarea de studii și proiecte de cercetare proprii, pe baza unui program anual de cercetare, 
pe teme și subiecte stringente și relevante pentru întreaga societate, în vederea fundamentării 
deciziilor politice strategice; 

- elaborarea de studii și proiecte de cercetare solicitate de diverse instituții, organizații, 
autorități sau persoane fizice, din țară, din statele membre, de la nivelul Comisiei Europene, 
Consiliului European sau Parlamentului European, din alte țări, pe teme/subiecte economice 
și/sau sociale; 

- organizarea de dezbateri tematice, sub forma conferințelor, simpozioanelor, atelierelor sau 
seminariilor specializate; 

- editarea unei reviste trimestriale care să conțină principalele rezultate ale activității de 
cercetare a ISSE; 

- elaborarea și întreținerea, la nivelul ISSE, a unui sistem de indicatori de tip watch, pentru 
domeniul economic și social care să se constituie în „ISSE Romanian Economic Index (ISSE-REI)”; 

- asigurarea reacției rapide, la cele mai importante sau relevante fenomene economice și 
sociale, prin furnizarea de documentare, analize, argumente, evaluări, propuneri etc. 

- realizarea de studii de impact, la cererea guvernului sau a Președinției României; 

- exprimarea de opinii și elaborarea de materiale cu privire la cele mai importante inițiative, 
documente sau procese ale construcției europene; 

 STRUCTURA GENERALĂ A ISSE  

 Denumire: Institutul de Studii și Strategii Economice 

 Conducere: 

o Consiliul științific: structura deliberativă (5 membri) 
o Directoratul: structura executivă 
 director (este și președintele Consiliului științific) 

 secretar asistent 
 director adjunct economic 
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 secretar științific (este și secretarul Consiliului științific) 

 Structura funcțională 

o 4 departamente profesionale (13 persoane) 

 departamentul A: studii și cercetări (6 persoane) 
 departamentul B: consultanță (3 persoane) 
 departamentul C: reacție rapidă (2 persoane)  
 departamentul D: training (2 persoane)  

o 1 departament administrativ (2 persoane) 

 departamentul E: personal, financiar, contabilitate, juridic (2 persoane) 

o 1 departament de relaționare publică (1 persoană) 

 departamentul F: PR, protocol, relații internaționale (1 persoană) 

 


