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Trei priorități pentru creștere 
și locuri de muncă durabile

 • Bazarea creșterii pe cunoaștere și inovare
 – Inovare
 – Educație
 – Societatea digitală
 • O societate incluzivă cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă
 – Locuri de muncă
 – Competențe
 – Combaterea sărăciei
 • Creștere ecologică: o economie competitivă și durabilă
 – Combaterea schimbărilor climatice
 – Energie curată și eficientă
 – Competitivitate



Bazarea creșterii pe cunoaștere și inovare

 Date-cheie
 • Cheltuielile pentru C&D sunt
 mai mici de 2%, comparativ
 cu 2,6% în SUA și 3,4% în
 Japonia; cota noastră mai
 mică de întreprinderi de înaltă
 tehnologie explică pe
 jumătate decalajul față de
 SUA
 • Google cheltuiește mai mult
 pentru C&D în domeniul
 tehnologiilor informației decât
 UE în cadrul celui de al 7-lea
 program-cadru (FP7)

Date-cheie
• Mai puțin de 1 persoană din
3 cu vârsta cuprinsă între 25
și 34 de ani are o diplomă
universitară, comparativ cu
40% în SUA și peste 50% în
Japonia
• 1 din 7 tineri abandonează
școala și 1 din 4 tineri are
probleme de citire

Date-cheie
• Valoarea pieței mondiale a
tehnologiilor informației și
comunicațiilor este de peste
660 de miliarde € și în acest
domeniu lucrează 1/3 din
forța de muncă din cercetare:
întreprinderile din UE
reprezintă doar 23% din 
această
piață
• 56% dintre gospodării au
conexiune în bandă largă, dar
mulți dintre utilizatori au îndoieli
cu privire la securitatea
internetului și la tranzacțiile
financiare efectuate pe internet

INOVARE EDUCAȚIE SOCIETATEA 
DIGITALĂ



Creștere ecologică: o economie
competitivă și durabilă

 Date-cheie
 • Pentru a ne atinge
 obiectivele, în următorii 10 ani
 va trebui să reducem emisiile
 de două ori mai repede decât
 în cursul deceniului precedent
 • Din 2000, numărul locurilor
 de muncă din industria
 ecologică a crescut cu 7% în
 fiecare an; pentru a ne atinge
 obiectivul privind energia
 obținută din surse
 regenerabile ar trebui să
 existe 2,8 milioane de locuri
 de muncă în acest sector

Date-cheie
• Dacă ne vom atinge
obiectivele până în 2020,
valoarea importurilor noastre
de petrol și gaze va scădea
cu 60 de miliarde €
• Înregistrarea în continuare
de progrese privind piața
internă a energiei poate duce
la o creștere a PIB-ului
cuprinsă între 0,6% și 0,8%

Date-cheie
• Se preconizează că, până în
2030, piața tehnologiilor
ecologice se va tripla/
Îmbunătățirea eficienței
resurselor cu 20% ar stimula
creșterea UE cu aproximativ
1%
• Utilizarea pe deplin a pieței
unice/îmbunătățirea accesului
la piață și convergența
reglementărilor pot impulsiona
creșterea și crearea de locuri
de muncă

COMBATEREA
SCHIMBĂRILOR 
CLIMATICE

ENERGIE COMPETITIVITATE



Comunicarea Comisiei Europene privind inventarierea evoluţiilor 
înregistrate în Strategia Europa 2020 pentru creşterea economică 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii sociale

investiţiile în cercetare – dezvoltare - inovare (CDI) în perioada 2009-
2012, au cunoscut o creştere uşoară, de la 2,01%, la 2,06% din PIB, însă 
nivelul investiţiilor rămâne mult sub cel propus pentru anul 2020 şi este 
puţin probabil ca ţinta de 3% din PIB să fie atinsă; RO, alături de PT, MT şi 
LT, se situează departe de ţinta naţională fixată; De altfel, în 2012, RO se 
afla pe ultimul loc în clasamentul statelor membre în ceea ce priveşte 
nivelul investiţiilor în CDI (0,42% din PIB), iar decalajul faţă de prima 
clasată, FI, a crescut la 3,3 p.p. în 2012, comparativ cu 2,98 p.p. în 2000.



Comunicarea Comisiei Europene privind inventarierea evoluţiilor înregistrate 
în Strategia Europa 2020 pentru creşterea economică inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii sociale

emisiile de gaze cu efect de seră până la sfârşitul anului 2011,  au scăzut la 
nivelul UE cu cca. 18% faţă de anul 1990; RO, cu o reducere a emisiilor de 
49,54% se situează pe locul al 3-lea în UE 27;
ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut, la 
nivelul UE, a fost de 14,4% în 2012; deşi, pe ansamblu, se observă progrese 
la acest obiectiv, doar SE, EE şi BG au atins ţintele naţionale; RO a atins un 
nivel foarte apropiat de obiectivul asumat pentru anul 2020 (24%);
eficienţa energetică  au fost înregistrate progrese în ceea ce, consumul de 

energie primară scăzând cu cca. 8% în perioada 2006-2012; în 2012, 17 SM, 
printre care şi RO, aveau valori ale consumului de energie primară sub ţintele 
indicative naţionale de eficienţă energetică;



DIRECTIVA 2012/27/UE 
A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ȘI A CONSILIULUI 
din 25 octombrie 2012 

privind eficiența energetică, 
de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de 
abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE 



CAPITOLUL I 
OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE, DEFINIȚII ȘI OBIECTIVE DE 
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
Articolul 1 
Obiect și domeniu de aplicare 
(1) Prezenta directivă prevede un cadru comun de măsuri pentru 
promovarea eficienței energetice pe teritoriul Uniunii cu scopul de a se 
asigura atingerea obiectivului principal al Uniunii de 20 % în materie de 
eficiență energetică până în 2020 și de a deschide calea pentru viitoarea 
creștere a eficienței energetice după această dată. 
Prezenta directivă prevede norme menite să elimine barierele existente pe 
piața energiei și să depășească deficiențele pieței care împiedică eficiența 
în ceea ce privește aprovizionarea și utilizarea energiei, stabilind 
obiectivele naționale indicative în materie de eficiență energetică pentru 
2020. 
(2) Cerințele prevăzute de prezenta directivă sunt cerințe minime și nu 
împiedică niciun stat membru să mențină sau să introducă măsuri mai 
stricte. Astfel de măsuri trebuie să fie compatibile cu dreptul Uniunii. În 
cazul în care legislația națională prevede măsuri mai stricte, statul membru 
notifică această legislație Comisiei. 



CELE 2 DIRECȚII PENTRU ACȚIUNE : 
Eficienta Energetică a producției 
Eficiența Energetică a produselor 

MODALITĂȚI DE ACȚIUNE 
Inovare, inovare, inovare 

REZULTAT FINAL : 
Competitivitate economică

Reducerea decalajelor față de celelalte țări UE
Nivel de trai mai ridicat 



CAPITAL  UMAN CREATIVITATE

România ocupă locul 55 într-un 
clasament al celor mai inovative țări
din lume, dintr-un total de 143 state 
studiate de INSEAD.



România, cea mai puțin competitivă țară din UE 28



România, cea mai puțin competitivă țară din UE 28



INOVAŢIA ÎN INDUSTRIE ŞI SERVICII în perioada 2010 - 2012

În anul 2012, valoarea totală a cheltuielior pentru inovaţia de produse şi/sau procese a fost de
2917,3 milioane lei. Comparativ cu anul 2010, cheltuielile de cercetare-dezvoltare internă aproape s-au
dublat, de la 18,3% la 30,6%. Cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare externă au înregistrat o scădere 
cu 9,6 puncte procentuale, de la 11,2% la 1,6%. Cheltuielile cu achiziţii de utilaj, echipament şi software au 
scăzut cu 9,3 puncte procentuale, de la 69,1% la 59,8%, iar cheltuielile cu achiziţii de alte cunoştinţe externe 
au rămas la aceleaşi nivel (1,2%), ca în anul 2010.



INOVAŢIA ÎN INDUSTRIE ŞI SERVICII în perioada 2010 - 2012
Inovaţia în întreprinderile
din România a înregistrat
un declin în perioada 2010-
2012, comparativ cu peri-
oada 2008-2010, conform
rezultatelor provizorii ale
cercetării statistice privind
inovaţia în industrie şi
servicii.
Ponderea întreprinderilor
fără nicio inovaţie a cres-
cut cu 10,1 puncte pro-
centuale.
Doar 4 din 10 întreprinderi
mari şi 2 din 10 întreprin-
deri mici şi mijlocii (IMM-
uri) au implementat un
produs, un proces, o meto-
dă de organizare sau o me-
todă de marketing noi sau
îmbunătăţite semnificativ.
INS -14.02.2014



Slabă cooperare în întreprinderile inovatoare româneşti
Întreprinderile româneşti nu cooperează îndeajuns. Astfel, numai 7,4 % din 
numărul întreprinderilor inovatoare au cooperat în vederea realizării de produse 
sau procese noi sau îmbunătăţite semnificativ.
Cooperarea este mai activă în rândul întreprinderilor inovatoare din sectorul 
industriei, unde s-a înregistrat o pondere de 9,0%, spre deosebire de sectorul
serviciilor unde ponderea întreprinderilor care au cooperat în perioada 2010-2012 
a fost de numai 5,1%.

INOVAŢIA ÎN INDUSTRIE ŞI SERVICII în perioada 2010 - 2012



INOVAŢIA
ÎN INDUSTRIE 
ŞI SERVICII
în perioada
2010 - 2012

Cercetarea statistică a urmărit întreprinderile după adresa sediului central al acestora, indiferent în ce regiune se află 
întreprinderea sau punctul de lucru al acesteia.
În perioada 2010-2012, cele mai ridicate ponderi s-au înregistrat în Regiunea Sud-Est 36,5% şi Nord-Est 32,2%, iar cele 
mai scăzute ponderi au fost în Regiunea Vest 14,4% şi Nord-Vest 12,0%.
Cele mai multe întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) inovatoare s-au înregistrat în Regiunea Sud- Est 36,1% şi în 
Regiunea Nord-Est 31,7%. Cele mai puţine IMM-uri inovatoare au fost în Regiunea Nord-Vest, 11,4%.
În Regiunea Sud-Est s-au înregistrat cele mai multe IMM-uri inovatoare de produse 6,5%, de procese 16,0% şi de 
forme de organizare 26,8%.
În Regiunea Nord-Est au fost cele mai multe IMM-uri inovatoare de metode de marketing 22,2%.
O pondere de 0,4% din IMM-urile din Regiunea Sud-Est şi Nord-Est au avut produse noi pe piaţă şi 1,5% din IMM-urile din 
Regiunea Sud-Est au avut produse noi numai pentru întreprindere. Ponderea cea mai ridicată a IMM-urilor care au primit 
finanţare publică a fost în Regiunea Nord-Est, 2,6%, iar cele mai multe IMM-uri care au cooperat au fost în Regiunea 
Sud-Est 2,8%.

Inovaţia 
în profil 
teritorial



INOVAŢIA ÎN INDUSTRIE ŞI SERVICII în perioada 2010 - 2012

După tipul inovaţiei implementate (indiferent de celelalte
inovaţii), în perioada 2010-2012, cele mai multe între-
prinderi inovatoare au implementat metode de organi-
zare 14,1% şi metode de marketing 13,8%.
Ponderea întreprinderilor inovatoare de produse a fost de
3,4%, iar a celor inovatoare de procese 4,6%.



Țara 2010 2012

UE 27 2,00 2,07
Austria 2,76 2,84
Finlanda 3,87 2,98

Franța 2,26 2,29
Germania 2,82 2,98

Slovacia 2,11 0,82

Suedia 3.42 3,41
România 0,46 0,49

Belgia 2,74 2,84
Bulgaria 1.06 2,20

Ungaria 1,16 1,30
Polonia 0,74 0,90
Spania 1,39 1,30
Anglia 1,77 1,50

Cheltuieli pentru cercetare 
dezvoltare (% din PIB)

2006 2008 2011
Brevete de invenție

acordate și
publicate

795 430 430

- Titulari români 529 392 404
- Titulari străini 266 38 26

Brevete de invenție
europene validate -

total

1252 2036 2465

Cereri de brevete
de invenție depuse

1027 1418 1463

- Construcții 70 80 82

Brevete de inventie si cereri de inventie acordate si publicate (nr)

Brevete de invenție și cereri de 
invenție acordate și publicate (nr)



Building a greener
construction industry

Giving old bricks a new life

Plastics recycling for construction
Taking straw bales mainstream as 
viable building material

Low cost solutions
for low energy housing



Ce avem nevoie ?
In domeniul industrial: Recunoasterea greșelilor din strategia de  
competitivitate ce apare prin omiterea sectorului construcțiilor și materialelor de 
construcții, ca domeniu de interes 

In domeniul eficienței energetice pentru locuințe: 
- Un program național de cercetare tehnologică pentru producerea 
materialelor necesare nZEB valorificând resursele locale 
- Elaborarea unui plan de acțiune pe termen mediu (10-15 ani) pentru a se 
evalua și mobiliza resursele necesare
- O politică mai relaxată in privința start up-urilor pentru producerea de 
materiale de construcții.



VĂ MULȚUMESC PENTRU 
ATENȚIE!


