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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”.
Scopul proiectului constă în perfecţionarea instrumentelor de analiză şi prognoză
macroeconomică existente în cadrul CNP, prin actualizarea modelelor macroeconomice şi
realizarea a 11 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 CNP. Studiile
elaborate, prin tematica acestora, vor constitui 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 al administraţiei publice din România.
În data de 25 iunie 2012, începând cu ora 9.00 am, va avea loc Conferinţa de lansare a
următoarelor studii:
1. Perspectivele pieţei muncii din România în contextul Strategiei Europa 2020
Coordonator studiu: Lucian Albu
2. Contribuţia IMM-urilor la creşterea economică – prezent şi perspective
Coordonator studiu: Dragoş Pîslaru
3. Evaluarea impactului reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră asupra economiei
româneşti prin utilizarea relaţiilor tehnologice şi de interdependenţă dintre ramuri
Coordonator studiu: Ionuţ Purica
Conferinţa se va desfăşura la Hotelul Ramada Majestic Bucharest, Sala I.L. Caragiale.
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Studiul coordonat de dl. Lucian Albu, Perspectivele pieţei muncii din România în contextul
Strategiei Europa 2020, are ca scop central să furnizeze o analiză profundă şi obiectivă a
pieţei muncii în România.
Studiul analizează tendinţele pe termen lung în distribuţia pe sectoare a forţei de muncă şi a
structurii sale actuale în Uniunea Europeană, analizează problemele legate de creşterea
ocupării şi convergenţa reală în contextul Strategiei Europa 2020, evidenţiază problemele
legate de dinamica ratei ocupării şi caracteristicile pieţei muncii din România, comparativ cu
situaţia din Uniunea Europeană şi cuantifică contribuţia factorului uman la creşterea
economică, explicitând condiţiile de echilibru pe piaţa muncii şi totodată construieşte unele
scenarii de evoluţie a pieţei muncii.
Studiul Contribuţia IMM-urilor la creşterea economică – prezent şi perspective, elaborat de
echipa coordonată de dl Dragoş Pâslaru, realizează o analiză detaliată şi obiectivă privind
contribuţia IMM la creşterea economică.
Studiul prezintă o radiografie actualizată a sectorului IMM din România, oferind totodată
comparaţii la nivel european, realizează estimarea contribuţiei IMM la creşterea economică
pe termen mediu. Totodată, studiul defineşte în detaliu conceptul de firmă cu creştere rapidă,
pornind de la studiile empirice existente ce demonstrează importanţa acestei categorii în a
explica dinamica procesului de creştere economică.
Studiul coordonat de dl. Ionuţ Purica, Evaluarea impactului reducerii emisiilor de gaze cu
efect de seră asupra economiei româneşti prin utilizarea relaţiilor tehnologice şi de
interdependenţă dintre ramuri, oferă o analiză profundă şi obiectivă a impactului reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră asupra economiei româneşti.
Studiul include o prezentare a cadrului instituţional (prevederi ale protocolului de la Kyoto,
Planul Naţional de Alocare, etc), analizează piaţa certificatelor de poluare în România,
prezintă tendinţe şi estimări ale emisiilor de gaze cu efect de seră şi ale altor emisii din
sectorul energetic în statele membre ale UE. Totodată, autorii prezintă şi o serie de scenarii
de reducere a emisiilor, precum şi evaluarea impactului acestora.
Fiecare studiu include un set de concluzii şi recomandări de politică privind îmbunătăţirea
domeniului respectiv în România.
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