
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE de Guvern privind Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020
Secţiunea a 2-a  
Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale            Strategia Naţională pentru Competitivitate (SNC) 

reprezintă un document strategic al Ministerului 
Economiei, elaborat prin consultări atât cu mediul privat, 
cât şi cu ministerele de linie (în special cu Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei 
Naţionale – departamentul CDI, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice) 
pentru corelarea intervenţiilor dedicate competitivităţii, 
având în vedere domeniile naţionale de excelenţă, 
inclusiv din perspectiva dimensiunii teritoriale şi a 
dezvoltării rurale, pieței muncii și factorului uman.  
 
           ECONOMIA ROMÂNIEI ÎN UE ŞI ÎN  LUME 
Indicator 2008 2013 
Ponderea PIB-ului României în PIB-ul 
mondial 

0,33 0,25 

Ponderea PIB-ului României în PIB-ul 
UE 

1,1 1,1 

Ponderea exporturilor româneşti în 
exporturile mondiale 

0,31 0,35 

Ponderea populaţiei României în 
populaţia UE 

4,2 3,9 

Ponderea agriculturii româneşti în 
exporturile UE 

0,8 1,0 

Ponderea agriculturii româneşti în 
agricultura europeană 

4,8 4,1 

Ponderea industriei româneşti în 
industria europeană 

1,5 1,9 

  
 

2. Schimbări preconizate Următoarea perioadă de programare 2014-2020 va fi 
foarte importantă pentru dezvoltarea economică a 
României, iar priorităţile strategice ale ţării, stabilite în 
prezentul document, sunt menite să creeze condiţiile 
propice ca România să poată concura eficace cu restul 
ţărilor din Europa. Provocările cheie la care această 
Strategie încearcă să răspundă includ: 
• Reglementarea mediului de afaceri 
• Încrederea (lipsa de colaborare) între actorii de pe 
piaţă (firme, instituţii, autorităţi) 
• Antreprenoriatul (demografia, structura, rezilienţa 
mediului de afaceri) 



• Resursele umane şi educaţia (masa critică şi 
calitatea forţei de muncă) 
• Inovarea (cererea şi oferta de produse ale 
cercetării, masa critică de cercetători şi firme inovative) 
• Creativitatea (cultura antreprenorială, comunitatea 
de inovare) 
• Eficienţa (utilizarea resurselor) 
• Excelenţa (sectoare prioritare şi competitivitate 
internaţională) 
 
Obiectivul SNC este să integreze aceste provocări într-o 
viziune coerentă, pe termen mediu, suport pentru 
pachetul de iniţiative şi acţiuni care vor conduce la 
implementarea ei în perioada 2014-2020, în concordanţă 
cu domeniile prioritare strategice ale României, mai ales 
în direcţiile cercetării şi inovării, ocupării şi dezvoltării 
regionale prin activităţi agricole şi industriale 
competitive. 
 

3. Alte informaţii: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Priorităţile Strategiei conţin obiective care presupun 
angajarea resurselor în direcţia dezvoltării unor sectoare 
de producţie şi cercetare de elită în domenii cu potenţial 
ridicat de specializare inteligentă (bioeconomia, 
tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii, energia şi 
mediul, eco-tehnologiile), revitalizarea industrială prin 
specializare inteligentă şi transformarea cunoaşterii şi 
creativităţii în surse de avans competitiv. 

1^1. Impactul asupra mediului       
 concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat                           

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Proiectul de act normativ are în vedere poziţionarea 
competitivă a României foarte aproape de sau chiar în 
grupul ţărilor avansate la orizontul 2020 prin: 

• Restructurarea sectoarelor economice în direcţia 
unor poziţii competitive superioare. 

• Formarea masei critice de IMM-uri competitive 
prin crearea unui mediu atractiv, transparent şi 
inovativ. 

• Integrarea firmelor mari într-un proiect coerent de 
dezvoltare a economiei. 
Integrarea societăţii într-un proiect coerent de 
dezvoltare a economiei. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



5. Alte informaţii Nu au fost identificate 
Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 7 ani) 
 

         mii lei

Indicatori Anul  
curent 

Următorii 6 ani  
Media 
pe 7 
ani 

2014 2015 2016 201
7 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit 
(ii)impozit pe venit 
b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 
(i)contribuţii de asigurări 

        

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

        

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificării 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

7. Alte informaţii 
 

Nu este cazul 



Secţiunea a 5 –a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor  
proiectului de act normativ:        
 a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrãrii în vigoare 
a proiectului de act normativ;     
b) acte normative ce urmeazã 
a fi elaborate în vederea   
implementãrii noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Decizii ale Curţii Europene 
de Justiţie şi alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Evaluarea conformităţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 
 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 

Proiectul Strategiei Naţionale de Competitivitate a fost 
lansat în dezbatere publică şi postat pe site-ul 
Ministerului Economiei începând cu luna octombrie 
2013. 
Ministerul Economiei a organizat mai multe serii de 
întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri la care au 
participat reprezentanţii asociaţiilor patronale, ai 
institutelor de cercetare şi camerelor de comerţ. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului 
în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de 
obiectul proiectului de act 
normativ 

Au fost consultate organizaţii reprezentative pentru 
sectoarele economice vizate de Strategia Naţională de 
Competitivitate. Deoarece Strategia Naţională de 
Competitivitate se referă la întreaga economie, activitatea 
sectoarelor invitate la consultări este direct legată de 
obiectul proiectului de act normativ.  

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca 
obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 
4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

5. Informaţii privind avizarea 
către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare 
a Tarii 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

 
Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul 
Legislativ. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
Secţiunea a 7-a  
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ  

1. Informarea societăţii civile cu  
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au 
fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională  

2. Informarea societăţii civile cu    
 privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi unităţii 
cetăţenilor sau  diversităţii 
biologice. 

Proiectul Strategiei Naționale de Competitivitate a fost 
lansat în dezbatere publică și postat pe site-ul 
Ministerului Economiei începând cu luna octombrie 
2013. 
Ministerul Economiei a organizat mai multe serii de 
întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri la care au 
participat reprezentanții asociațiilor patronale, ai 
institutelor de cercetare și camerelor de comerţ 

3. Alte informaţii   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
Secţiunea a 8-a  
Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare 
a proiectului de act normativ de 
către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi organisme 
sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 
 

Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi 
nevoie de înfiinţarea unor noi organisme sau de 
extinderea competenţelor celor deja existente, prevederile 
acestuia urmând a fi implementate de către direcţiile de 
specialitate din cadrul ME.  

2. Alte informtii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

 



 
Faţă de cele prezentate mai sus şi în temeiul art. 108, alin. (1) din Constituţia României, 
republicată şi a art. 11, lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si funcţionarea 
Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, s-a elaborat 
proiectul, anexat, de Hotărâre a Guvernului privind Strategia Naţională de Competitivitate a 
României 2014-2020, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi. 
 

 
MINISTRUL ECONOMIEI, 

      
Constantin NIŢĂ 

 
  

Avizăm favorabil: 
 
 
 
MINISTRUL DELEGAT PENTRU                     MINISTRUL  
ÎNTREPRINDERI  MICI ŞI MIJLOCII,                  DELEGAT PENTRUENERGIE 
MEDIU DE AFACERI ŞI TURISM           
                Florin Nicolae JIANU                                                Răzvan-Eugen NICOLESCU 

  
 

                 VICEPRIM MINISTRU  
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE                 MINISTRUL FINANŢELOR  
      ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE                        PUBLICE 
 
             Liviu Nicolae DRAGNEA                                                   Ioana Maria PETRESCU 
 
 
MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI,                           MINISTRUL EDUCAŢIEI 
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     PERSOANELOR VÂRSTNICE                 
 

       Rovana PLUMB            Remus PRICOPIE    
 
 
MINISTRUL PENTRU SOCIETATEA                       MINISTRUL MEDIULUI ŞI 
        INFORMAŢIONALĂ                                             SCHIMBĂRILOR   CLIMATICE   
 
  Alexandru-Răzvan COTOVELEA                             Attila  KORODI 
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MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

    Bogdan AURESCU 


