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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 
HOTĂRÂRE de Guvern pentru înființarea Comitetului Interministerial pentru 
Competitivitate  
Secţiunea a 2-a  
Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale Strategia Naţională pentru Competitivitate (SNC), aprobată 

prin HG nr. 775/2015 reprezintă un document strategic al 
Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri pentru corelarea intervenţiilor dedicate 
competitivităţii, având în vedere domeniile naţionale de 
excelenţă, inclusiv din perspectiva dimensiunii teritoriale şi a 
dezvoltării regionale, pieței muncii și factorului uman. 
Având în vedere acoperirea tematică inter-ramuri și inter-
instituțională a SNC, propunem înființarea unui Grup 
interministerial de lucru pentru implementarea și monitorizarea 
prevederilor Strategiei Naționale pentru Competitivitate.   
Articolul 173 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene stabileşte ca obiectiv al UE crearea condiţiilor 
optime pentru creșterea competitivității prin accelerarea 
adaptării industriei la schimbările structurale, încurajarea unui 
mediu favorabil iniţiativei şi dezvoltării întreprinderilor și, în 
special, a întreprinderilor mici şi mijlocii, promovarea unui 
mediu propice cooperării dintre întreprinderi şi favorizarea 
unei mai bune exploatări a potenţialului industrial al politicilor 
de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică, politici de o 
importanţă crucială în contextul concurenţei mondiale. 
 

2. Schimbări preconizate Înființarea și operaționalizarea Comitetului Interministerial 
pentru Competitivitate pentru Competitivitate (CIC) reprezintă 
o etapă asumată de România în cadrul planului de acțiuni 
pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 1.1 - Cercetare și 
inovare, Criteriul 4 - Implementarea unei strategii naționale 
sau regionale de specializare inteligentă, ca parte a 
mecanismului de monitorizare a Strategiei Naționale pentru 
Competitivitate. 

Strategia Națională pentru Competitivitate menționează în cap. 
7 - Etape ulterioare și instituții responsabile că ”Grupul 
interministerial de lucru pentru implementarea și 
monitorizarea prevederilor Strategiei Naționale pentru 
Competitivitate (…) poate fi organizat sub forma Consiliului 
Naţional al Competitivităţii (CNC) (…) cu rol de evaluare a 
politicilor pentru competitivitate, monitorizarea evoluţiilor 
sectoriale şi formularea unor direcţii strategice însoţite de 
acţiuni pentru îmbunătăţirea potenţialului de competitivitate.” 

3. Alte informaţii: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macro-economic Comitetului Interministerial pentru Competitivitate (CIC) se 

înființează ca organism interministerial de coordonare a 
politicilor publice pentru a promova și consolida 
competitivitatea economică la nivel național, având ca obiectiv 
promovarea unui cadru instituțional adecvat care să contribuie 
la îmbunătățirea politicilor publice cu impact asupra 
competitivităţii economiei la nivel naţional. 
Este urmărită astfel creșterea: 
• competitivităţii financiare şi comerciale; 
• competitivităţii industriale, energetice şi a utilizării 
resurselor; 
• competitivităţii resursei umane; 
• eficienţei instituţionale şi legislative. 
 

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 

Consultări publice semestriale cu mediul de afaceri pentru 
emiterea de noi măsuri legislative care îl afectează. 

2^1 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2^2 Impactul asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

4. Impactul asupra mediului  Competitivitatea este determinată de eficiența utilizării 
resurselor naturale și de impactul asupra mediului prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu consecințe 
directe  benefice și asupra sănătății populației. 

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 5 ani) 
 
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat 
         mii lei 

Indicatori Anul  
curent 

Următorii patru ani  
Media pe cinci ani 

2016 2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6      7 
Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit 
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(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 
(acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a 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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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implementãrii noilor dispoziţii. 
1.1.Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislația în 
domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4.  Hotărâri ale Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente, 
făcându-se referire la un anume 
acord, o anume rezoluţie sau 
recomandare internaţională ori 
la alt document al unei 
organizaţii internaţionale 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 
 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 
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 

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu 
Mediul de Afaceri 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. 
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu 
Mediul de Afaceri a propus înființarea Comitetului prin 
proiectul Strategiei Naţionale pentru Competitivitate care 
a fost lansat în dezbatere publică şi postat pe site-ul 
Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu 
Mediul de Afaceri începând cu luna octombrie 2013. 
 

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 
pentru Competitivitate. Deoarece Strategia Naţională 
pentru 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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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521/2005 privind 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 pentru Competitivitate a fost 
lansat în dezbatere publică și postat pe site-ul Ministerului 
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
începând cu luna octombrie 2013. 
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul 
de Afaceri 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 MECRMA.  

2. Alte informtii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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Faţă de cele prezentate mai sus şi în temeiul art. 108, alin. (1) din Constituţia României, republicată 
şi al 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 înființarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate, pe care, dacă 
sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi. 
 

 
 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI  
RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

 
Costin Grigore BORC 

  
 
Avizăm favorabil: 
           
  
VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL      MINISTRUL FONDURILOR 
      DEZVOLTĂRII REGIONALE                                                          EUROPENE 
    ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE                  Carmen Aura RĂDUCU                        
                    Vasile DÎNCU                                      
 
 
 
 
 
MINISTRUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU                   MINISTRUL JUSTIŢIEI      
       SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ                                   
                 Marius-Raul BOSTAN                                         Raluca Alexandra PRUNĂ
     
 
 
 
 
MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI,                                          MINISTRUL AGRICULTURII                  
   PROTECŢIEI SOCIALE  ŞI                 ŞI DEZVOLTĂRII RURALE          
PERSOANELOR VÂRSTNICE                                               
         Claudia-Ana COSTEA               Achim IRIMESCU 
 
 
 
 
 
MINISTERUL FINANȚELOR       MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
             PUBLICE                ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
     Anca Dana DRAGU         Adrian CURAJ 
 

 
 

 
 


