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COMUNICAT DE PRESĂ
În data de 20 septembrie 2011, va avea loc Conferinţa de lansare 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 îl constituie 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 îl reprezintă perfecţionarea instrumentelor de analiză şi prognoză
macroeconomică existente în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză, prin actualizarea celor 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, 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 în administraţia publică din România.
Principalele activităţi ale proiectului sunt:
9

Perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de analiză şi prognoză macroeconomică:
− Perfecţionarea macromodelului Dobrescu al economiei româneşti - aceasta
va ţine seama atât de concluziile rezultate din simulările efectuate de
Comisia Naţională de Prognoză pe versiunea 2005, cât şi de nevoile
suplimentare de calcul ale Comisiei Naţionale de Prognoză. Astfel, varianta
actualizată va permite încorporarea aspectelor de mediu, energie şi
schimbări climatice, care au devenit prioritare odată cu adoptarea la nivelul
Uniunii Europene a pachetului legislativ „Energie - Schimbări Climatice”,
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prin includerea în model a unui bloc suplimentar. Totodată, noua versiune a
macromodelului Dobrescu îşi propune detalierea blocului de venituri şi
cheltuieli bugetare, ţinând cont de procedurile de programare ale
Ministerului Finanţelor Publice.
− Actualizarea modelului HEROM - modelul HEROM reprezintă varianta
adaptată a modelului HERMIN, care analizează impactul fondurilor
structurale asupra dezvoltării economice, specifice fiecărei ţări. Proiectul îşi
propune actualizarea conceptuală a variantei actuale prin actualizarea bazei
de date şi redefinirea sistemului de ecuaţii.
9

Elaborarea de 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.

În cadrul proiectului vor fi elaborate 11 studii din sfera de activitate a Comisiei
Naţionale de Prognoză.
9

Instruirea personalului în domeniul metodelor şi tehnicilor de analiză şi prognoză
macroeconomică, respectiv cursuri de econometrie şi modelare macroeconomică.

9

Promovarea şi managementul proiectului.

Printre elementele de asigurare a sustenabilităţii proiectului au fost considerate următoarele:
•

Realizarea de prognoze macroeconomice pe baza versiunilor actualizate ale
modelelor respectiv a studiilor elaborate

•

Comisia Naţională de Prognoză va aloca resurse pentru actualizarea modelelor la o
perioadă mai scurtă de timp, de 2-3 ani, si se vor relua cursurile de instruire pe
tematici mai sintetice sau parţiale. De asemenea, se va analiza modul în care
concluziile studiilor îşi păstrează valabilitatea precum şi oportunitatea realizării de
extinderi ale acestora.

•

Valorificarea studiilor ca suport informaţional şi de fundamentare în procesul de
analiză şi prognoză macroeconomică.

•

Utilizarea rezultatelor studiilor în cadrul procesului de formulare a politicilor şi
implementare a măsurilor ce vizează Programul Naţional de Reforme şi Programul
de Convergenţă.
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