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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,
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 28 mai 2012, începând cu ora 9.00 am, va avea loc Conferinţa de lansare a
următoarelor studii:
1. Prioritizarea politicilor UE prin prisma avantajelor produse de acestea pentru
România, în perspectiva participării la negocierile desfăşurate în cadrul procesului de
revizuire a bugetului comunitar
Coordonator studiu: Valentin Lazea
2. Evoluţia demografică pe termen lung şi sustenabilitatea sistemului de pensii
Coordonator studiu: Mihai Şeitan
Conferinţa va avea loc in Sala Amfiteatru din incinta Institutului Naţional de Statistică.
Studiul coordonat de dl. Valentin Lazea, Prioritizarea politicilor UE prin prisma avantajelor
produse de acestea pentru România, in perspectiva participării la negocierile desfăşurate in
cadrul procesului de revizuire a bugetului comunitar, are ca scop să furnizeze o analiză
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profundă şi obiectivă în prioritizarea politicilor UE privind procesul de revizuire a bugetului
comunitar.
Studiul analizează impactul pe care absorbţia fondurilor europene îl are asupra PIB-ului
potenţial şi asupra altor indicatori macroeconomici, selectând, din multitudinea de propuneri
privind noile surse de venituri bugetare, pe cele care au o justificare economică şi asigură o
contribuţie echitabilă din partea României. În acelaşi timp studiul prezintă principalele
provocări şi opţiuni pe care România le are la dispoziţie în ceea ce priveşte cheltuielile
alocate politicilor de coeziune, agricole comune, de infrastructură energetică şi de
cercetare-inovare, în scopul formulării unui mandat realist în procesul de negociere cu
organismele europene.
Studiul Evoluţia demografică pe termen lung şi sustenabilitatea sistemului de pensii, elaborat
de echipa coordonată de dl Şeitan, furnizează o analiză profundă şi obiectivă a evoluţiei
demografice pe termen lung şi sustenabilitatea sistemului de pensii.
Studiul prezintă o analiză detaliată şi cuprinzătoare a sistemului de pensii din România pe
baza structurii diferitelor reforme la care a fost supus sistemul după 1990, problemelor
majore care îi afectează semnificativ sustenabilitatea financiară, evaluării stării
componentelor administrate privat ale sistemului, evoluţiei demografice pe termen lung şi
efectelor ei asupra forţei de muncă, implicit asupra contribuabililor şi beneficiarilor sistemului.
Autorii au realizat o prognoză demografică, bazată pe viziunea proprie asupra evoluţiei pe
termen lung a principalelor elemente care influenţează evoluţia demografică (natalitate,
speranţă de viaţă şi migraţie), prezentând şi un punct de vedere asupra evoluţiei pe termen
lung a unor indicatori esenţiali ai sistemului de pensii cum ar fi numărul de pensionari, pensie
medie, rată de dependenţă a sistemului de pensii publice şi rata de înlocuire a câştigului
salarial prin pensie.
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