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Comisia Naţională de Prognoză (CNP) implementează în calitate de Beneficiar proiectul
„Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici
macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu UE a Comisiei Naţionale de
Prognoză”, cod SMIS 27153, proiect 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 politicoadministrativ”.
Proiectul prevede elaborarea de studii, ca 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 al administraţiei publice din România.
În data de 5 decembrie 2012, începând cu ora 9.00am, va avea loc Conferinţa de lansare
a studiului “Rolul sectorului privat în dezvoltarea competiţiei în sistemul cercetării-dezvoltării
şi inovării”, coordonator Dragoş Pîslaru şi a studiului „Noi direcţii de politică industrială şi
modificările structurale necesare”, coordonator Costea Munteanu.
Conferinţa se va desfăşura la Hotel Athenee Palace Hilton Bucureşti, Sala Le
Diplomate.
Studiul „Noi direcţii de politică industrială şi modificările structurale necesare”
Studiul şi-a propus să efectueze o radiografie a situaţiei actuale din industria românească, să
evidenţieze care sunt tendinţele înregistrate de-a lungul ultimului ciclu economic, să
puncteze modificările structurale principale în relaţie şi cu cerinţele Strategiei Europa 2020,
să ofere o prognoză pe termen mediu cu privire la principalele grupe CAEN din industrie şi
să propună, pe baza elementelor astfel identificate, unele măsuri de politici industriale.
Evidenţierea posibilităţilor de reindustrializare a României a fost investigată prin surprinderea
potenţialului de dezvoltare pe plan naţional şi internaţional a ramurilor industriei actuale,
investigându-se domeniile în care să se orienteze investiţiile şi dacă există o calificare
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adecvată a resurselor umane care să susţină respectivele dezvoltări. Studiul evaluează,
totodată, posibilităţile de dezvoltare a ramurilor cu consumuri reduse de energie şi materiale,
dar cu valoare adăugată mare (ex: electronică, informatică sau biotehnologie), punând
accent şi pe balanţa energetică şi a consumurilor de materiale.
Pentru a surprinde modul cum se poziţionează industria României în context regional şi
european, studiul conţine comparaţii cu ţările de referinţă din UE cu privire la principalele
tendinţe care se manifestă în domeniul industriei, punându-se accent pe industriile inovative
şi pe cele ecologice.
Studiul „Rolul sectorului privat în dezvoltarea competiţiei în sistemul cercetăriidezvoltării şi inovării” oferă o evaluare a performanţelor cercetării private româneşti,
precum şi a influenţei actuale şi potenţiale ale acestui sector asupra creşterii economice şi a
dezvoltării României.
Studiul conţine în premieră o serie de analize detaliate şi corelaţii cu privire la modul în care
se desfăşoară activitatea de cercetare-dezvoltare în companiile private din România, la felul
în care se alocă resursele umane şi financiare, la maniera în care se colaborează în piaţă
pentru a se obţine debuşee inovative. Studiul oferă o analiză asupra performerilor din
sistemul de cercetare-dezvoltare autohton şi asupra legăturii dintre mediul privat al cercetăriidezvoltării cu producţia şi piaţa. Analiza oferă şi o perspectivă asupra diferenţelor regionale
şi sectoriale în ceea ce priveşte activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul privat
românesc.
Studiul realizează o analiză privind similarităţile dintre sistemul de cercetare-dezvoltare şi
inovare din România şi celelalte ţări europene. Folosind metoda bazată pe regresii de tip
panel aplicată la nivelul ţărilor europene, studiul arată şi în ce măsură ne putem aştepta la
rezultate în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării comparativ cu efortul investit în acest
domeniu, atât de sectorul public, cât şi de cel privat.
Studiul oferă o estimare asupra efectelor cercetării şi inovării, atât la nivel microeconomic,
cât şi macroeconomic. În baza datelor colectate sunt prezentate o serie de scenarii cu privire
la evoluţia PIB-ului României în diferite ipoteze de alocări de fonduri publice pentru cercetare
– dezvoltare cu două orizonturi de timp (2015 şi 2020).
Concluziile şi recomandările studiului se adresează deopotrivă celor care operează în
sectorul public, operatorilor privaţi şi altor specialişti în domeniu. Ele pornesc de la cele mai
importante aspecte constatate în multiplele analize realizate şi sunt structurate pe diferite
paliere (propuneri cu caracter financiar, propuneri privind îmbunătăţirea cadrului general de
reglementare sau propuneri de politici publice importante pentru acest domeniu sensibil).
Ambele studii includ un set de concluzii şi recomandări de politici publice privind
îmbunătăţirea domeniului analizat din România.
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

Str. Cristian Popişteanu 2-4, cod: 010024, sectorul 1, Bucureşti, Telefon: 40-021-317.00.48/021-317.00.61;
Fax: 021-310.02.06; E-mail: prognoza@cnp.ro , prognoza_cnp@yahoo.com; Cod fiscal: 15599677

