
Ministerul Economiei
Direcția Politici Industriale și Competitivitate



Strategia Națională de Competitivitate

•Demers asumat prin Programul Național de Reformă 2011-2013
•Condiționalitate ex-ante pentru accesarea fondurilor europene
•Abordare tip “umbrelă”, nu sectorială

CSR (Country Specific Recommandations): Recomandările Consiliului privind Programul Naţional de Reformă 
CSF (Common Strategic Framework): Cadru Strategic Comun de Referinţă 2014 – 2020
*Strategii sectoriale: strategii cuprinse în Programul Naţional de Reformă 



1. Colectare şi interpretare informaţii cuprinse în:
•Strategii sectoriale pentru perioada 2014-2020 în România
•Documente programatice ale României realizate în implementarea Strategiei Europa 2020
•Alte date statistice şi informaţii de cercetare

2. Consultări  cu mediul public şi realizare primului draft 

3. Prezentarea SNC în dezbatere publică pe pagina web a Ministerului Economiei şi 
prelucarea comentariilor primite

4. 4 consultări cu mediul privat în perioada februarie- martie 2013 şi prelucrarea 
comentariilor primite 

5. Versiune finală – 30 aprilie 

6. Asumarea strategiei prin HG – iunie 2014

Etape



POZIŢIA COMPETITIVĂ A ROMÂNIEI ÎN ECONOMIA UE (2011

Sursa: European Commission, „Industrial performance scoreboard”, octombrie 2012



Dezvoltarea unui ecosistem competitiv de afaceri, bazat pe un mediu 

de reglementare stabil, centrat pe antreprenoriat, inovare și 

creativitate, care să pună accent pe încredere, eficiență și excelență 

și să plaseze România în primele 10 economii la nivel european. 

Viziune



1. Dublarea numărului de firme active până în 2020

2. Creșterea cheltuielilor private CDI la 1% din PIB

3. Creșterea contribuției industriilor creative la 10% din PIB 

4. Stoparea pierderii nete de forță de muncă 

5. Creşterea ponderii populaţiei în vârstă de 30-34 ani care a 
absolvit forme de învăţământ terţiar sau echivalent la 26,7% 
pentru România (21,8% în 2012)

11 ținte pentru o economie competitivă



6. Creșterea contribuției clusterelor/polilor de competitivitate la 
exporturile totale la 20%

7. Reducerea economiei subterane la sub 15% din PIB

8. Creșterea numărului de utilizatori cotidieni de Internet (de la 42% 
la 70%

9.Creșterea eficienței energetice prin reducerea pierderilor cu 30% 
din resursele energetice primare

10. Reducerea cu 19 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020

11. Reducerea costurilor administrative cu 25%

11 ținte pentru o economie competitivă



Prioritatea 2: Parteneriat între mediul privat şi mediul public pentru dezvoltarea 
economică

O1: Instituţionalizarea pe termen lung ale unor centre de foresight 
industrial/tehnologic/CD în regim colaborativ public-privat
Centre de competenţă regionale care să stabilească: politica sectorială, 
agenda CDI, servicii suport pentru dezvoltarea sectorială

O2: Parteneriat public- privat pentru îmbunătăţirea cadrului de 
reglementare
Grupuri de lucru prin care se asigură transparenţa, predictibilitatea, 
monitorizarea şi responsabilizarea

O3: Consolidarea şi dezvoltarea clusterelor/polilor de competitivitate
creşterea contribuţiei clusterelor la exporturile totale, de la 9% (2012) la 20% 
în 2020



Prioritatea 3 – Factori suport:Cercetare şi dezvoltare

O1: Asigurarea unei finanţări publice echivalente de 1% care să permită 
efectul de levier asupra cererii de CD/internalizării activităţilor de CD în 
sectorul privat
Creşterea cheltuielilor angajate de mediul privat pentru CDI pana la 1% din 
PIB până în 2020, de la 0,17 nivelul actual.
Dublarea numărului de cercetători cu normă întreagă (32.000 public + privat)

O2: Sprijinirea IMM-urilor de a lansa produse sau servicii inovative prin 
fonduri de capital de risc, granturi, proiecte colaborative.
20% IMM-uri care introduc produse şi servicii inovative ( de la 13.17% în 2011)



Programul de Crestere a Competitivitatii produselor industriale
Programul co-finanțează următoarele  activități  de la bugetul de stat:
a) Implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management al 
mediului si/sau schema de management de mediu si audit – EMAS; 50%
b) Implementarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si sigurantei ocupationale, a sistemelor 
de management pentru responsabilitate sociala si de igiena alimentara si/sau a sistemelor de management al 
securitatii informatiei; 50%
c) Dotarea si/sau modernizarea laboratoarelor de testare si etalonare existente, precum si acreditarea acestora, 
dupa caz; 50%
d) Certificarea voluntara a produselor si/sau obtinerea etichetei ecologice pentru produse; 50%
e) Asimilarea de tehnologii si produse noi care se realizeaza de operatorii economici pentru valorificarea 
rezultatelor cercetarilor obtinute in cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice si 
aplicarea inventiilor autorilor romani protejate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci; 50%
f) Efectuarea de analize de evaluare comparativa pentru activitati din industria prelucratoare in vederea realizarii 
planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a caror implementare va fi monitorizata; 50%
g) organizarea si amenajarea in incinta operatorilor economici, in spatiile existente, de expozitii si/sau standuri 
de prezentare a produselor industriale; 30%
h) inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, desenelor si modelelor industriale romanesti; 45 %

În cadrul acestui program, în acest moment sunt în derulare 12 contracte încheiate  în anul 2013, în perioada imediat 
următoare se va lansa apelul de proiecte pentru anul 2014. Buget total 2014-5.000 mii lei.
Informațiile necesare privind criteriile și condițiile de eligibilitate, ghidul solicitantului și legislația aferentă pot fi obtinute 
accesand site-ul Ministerului Economiei:
www.minind.ro - Domenii/Sectoare – Politica Industriala - Competitivitatea produselor industriale - Programul de 
crestere a competitivităţii produselor industriale.



Programul Eficiență Energetică finanțat prin fonduri EEA nerambursabile

•Obiectivul specific al Programului este o creștere a eficienței energetice în domeniul industrial, în special 
în industriile cu un grad ridicat de poluare și consum  energetic. 

•La 10 martie 2014 a fost lansat un apel la propuneri de proiecte in valoare de 8.235.294 Euro. Suma 
finanțării nerambursabile pe proiect: minim - 200.000 Euro, maxim - 700.000 Euro.
Aplicanți eligibili : 
•În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 întreprinderile mici și mijlocii din sectorul industrial 
(IMM-uri). IMM  implementează un proiect al căror obiectiv este de a îmbunătăți eficiența energetică și 
economisirea energiei, în conformitate cu O.G. nr. 22/2008 cu privire la eficiența energetică și promovarea 
utilizării surselor de energie regenerabilă de către consumatorii finali, cu modificările și completările 
ulterioare, sunt eligibile. (Legislatia UE privind IMM – recomandarea 2003/361). 
•Aplicantul trebuie să satisfacă toate criteriile instituționale, juridice și financiare, în conformitate cu 
criteriile de eligibilitate prezentate în  Ghidul aplicantului
•Doar proiectele care implică o investiție inițială în industrie sunt eligibile. 
•Data limită de depunere a proiectelor aferentă Apelului EE  este Vineri 9 Mai 2014, ora 13:00 (ora locală 
București).

Informatii: In sectiunea EEA Grants pe site-ul www.minind.ro; Intrebari: eeagrants@minind.ro
021.20.25.202/278



Vă mulțumesc pentru atenție!

Mariana VOICU - e-mail: mariana_voicu@minind.ro
- tel.: 0755 024 883

Liviu FETIC - e-mail: liviu_fetic@minind.ro
- tel.: 0757 685 299


