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În data de 20 martie 2013, va avea loc Conferinţa de închidere a proiectului „Îmbunătăţirea
capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici macroeconomice în domeniul
convergenţei economice cu UE a Comisiei Naţionale de Prognoză” cod SMIS 27153, al cărui
beneficiar este Comisia Naţională de Prognoză.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie
1.1: „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”.
Valoarea totală eligibilă a Proiectului (fără TVA) este de 5.182.946,52 lei din care:
− 4.405.504,54 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (85%);
− 777.441,98 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (15%).
Obiectivul general al acestui proiect l-a constituit întărirea capacităţii instituţionale a
Comisiei Naţionale de Prognoză de a evalua şi previziona cu acurateţe cele mai potrivite politici
care să fie promovate pentru atingerea convergenţei cu Uniunea Europeana, prin perfecţionarea
instrumentelor de prognoză macroeconomică, elaborarea de studii şi instruirea personalului.
Scopul proiectului l-a reprezentat perfecţionarea instrumentelor de analiză şi prognoză
macroeconomică existente în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză, prin actualizarea a două
modele macroeconomice, realizarea de studii de impact ex-ante şi ex-post pentru evaluarea
efectelor măsurilor promovate prin politicile macroeconomice adoptate prin documentele de
strategie (de ex. Programul Naţional de Reforme – PNR şi Programul de Convergenţă) sau prin decizii
guvernamentale, respectiv instruirea personalului de specialitate din cadrul Comisiei Naţionale de
Prognoză. Studiile elaborate, prin tematica acestora, constituie un suport pe de o parte pentru
elaborarea scenariilor de prognoză pe termen mediu şi lung, iar pe de altă parte pentru elaborarea
scenariilor aferente măsurilor/politicilor economice crescând astfel capacitatea CNP de a contribui
la procesul de formulare de politici în administraţia publică din România.
Principalele activităţi realizate în cadrul proiectului au fost următoarele:
9

Perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de analiză şi prognoză macroeconomică:
− Perfecţionarea macromodelului Dobrescu al economiei româneşti.
− Actualizarea modelului HEROM, care analizează impactul
structurale asupra dezvoltării economice, specifice fiecărei ţări.
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Elaborarea a 11 studii pentru:
−

fundamentarea poziţiei României în cadrul deciziilor la nivelul UE şi a
prognozelor privind ţintele naţionale;

−

evaluarea progreselor, în cadrul procesului de monitorizare a implementării
Programului Naţional de Reforme;

−

evaluarea progreselor în domeniul Programului de Convergenţă.

Instruirea personalului în domeniul metodelor şi tehnicilor de analiză şi prognoză
macroeconomică
−

curs de econometrie – desfăşurat pe 3 nivele de complexitate;

−

curs modelare macroeconomică - desfăşurat pe 3 nivele de complexitate.

Conferinţa de închiedere a proiectului se va desfăşura în data de 20 martie 2013,
începând cu ora 09.00 în cadrul Hotel Athenee Palace Hilton Bucureşti, Sala Regina Maria –
str. Episcopiei 1-3

Pentru aspecte organizatorice persoana de contact este:
Dana Ioana Ţapu
Şef serviciu
Comisia Naţională de Prognoză
Tel: 0740319961
Fax: 021 310 02 06
dana.tapu@cnp.ro
www.cnp.ro
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