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DOCUMENT DE LUCRU
Obiectivul acestui document este de a propune o serie de măsuri pe care Guvernul le poate lua în vederea stimulării economiei.
Provocarea în acest moment este de a susţine creşterea economică prin măsuri menite a spori competitivitatea şi a creşte nivelul de
trai. Ca şi până acum, sunt necesare acţiuni pe mai multe fronturi, într-un mod planificat, iar sectorul privat este dedicat cooperării cu
autorităţile statului în vederea implementării acestor măsuri într-un timp cât mai scurt posibil.
Consiliul Investitorilor Straini (FIC) crede cu tărie că un viitor mai bun este posibil. România deţine active competitive, de care se poate
folosi pentru atingerea unor rate mai mari de creştere şi care, la rândul lor, pot conduce la mai multe investiţii şi poate fi început un cerc
virtuos. Din acest motiv credem că prioritatea numărul unu pentru România este asigurarea unei creşteri economice sustenabile.
Această prioritate transcende considerentele politice şi, credem noi, poate fi agreată de toată lumea.
Prin urmare, FIC identifică ca fiind necesare o serie de măsuri pe termen scurt care pot fi continuate şi finalizate, având în vedere
nevoile imediate ale economiei, cât şi măsuri care au impact pe termen mediu spre lung.
Mai jos, sunt prezentate primele trei măsuri pe termen scurt şi lung pentru diferite sectoare, identificate de către FIC.

A. PRIORITĂŢI PE TERMEN SCURT
în următoarele 12 luni

B. PRIORITĂŢI PE TERMEN LUNG
în următorii 1-3 ani
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MEDIU/
SUSTENABILITATE

ENERGIE

INFRASTRUCTURĂ

I.

PRIORITĂŢI PE TERMEN SCURT



Accelerarea executării şi finalizarea marilor proiecte de infrastructură care sunt acum în curs de desfăşurare.



Standardizarea/simplificarea procesului de achiziţie şi numirea unui management profesionist privat pentru proiectele
selectate.



Selectarea şi prioritizarea proiectelor viabile şi eficiente finanţate de UE, identificând proiectele strategice pentru
următoarea perioadă de programare 2014 – 2020.



Asigurarea liberalizării comerţului cu energie prin clarificări aduse legislaţiei privind tranzacţiile bilaterale cu energie şi în
acelaşi timp promovarea lichiditătii pieţei en-gros.



Asigurarea că sectorul energetic, ca domeniu-cheie de investiţii, va fi inclus în perioada de programare viitoare a fondurilor
UE



Guvernul trebuie să lanseze o campanie de comunicare de sensibilizare cu privire la eficienţa energetică şi transformarea
acesteia într-o cauză naţională.



Îmbunătăţirea legislaţiei de mediu şi a cadrului de reglementare prin creşterea predictibilităţii legislative, crearea unei
legislaţii uniforme şi consecvente privind principiile UE în vederea simplificării aplicabilităţii sale practice, obţinerii unei
colectări mai bune a taxei de mediu şi optimizării mecanismelor de gestionare a colectării deşeurilor. Creşterea transparenţei
şi a eficienţei cheltuielilor fondurilor din Fondul pentru Mediu.



Instruirea personalului din cadrul autorităţilor de mediu cu privire la principiile UE de mediu în vederea îmbunătăţirii
abilităţilor, cu accent pe principiile legislaţiei UE.



Fonduri UE – implicare activă a sectorului privat în definirea şi îmbunătăţirea procedurilor pentru perioada următoare de
programare a fondurilor UE, îmbunătăţirea procesului actual de selecţie a proiectelor prin POS-uri, în vederea creşterii
absorbţiei fondurilor.
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Asigurarea că mediul fiscal este propice pentru menţinerea sau creşterea nivelului investiţiilor străine în domeniul
sănătăţii.



Asigurarea unui acces adecvat la medicamente pentru cetăţenii români: accesibilitate (problema rambursării) şi
disponibilitate fizică (problema medicamentelor care nu se mai află pe stoc)



Asigurarea punerii în aplicare a unui sistem modern de IT în domeniul medical (e-card, e-fişier, e-prescripţie medicală)



În procesul de elaborare legislativă consultarea cu mediul de afaceri să fie obligatorie şi/sau consultare preliminară.



Crearea unui comitet în vederea monitorizării modalităţii în care diferitele ministere/agenţii guvernamentale
implementează Programul economic al Guvernului; prin urmare, instituţiile publice vor fi mai responsabile şi eficiente în
punerea în aplicare a măsurilor lor economice.



Numirea efectivă de manageri profesionişti, precum şi membri de consiliu independenţi (neimplicaţi din punct de vedere
politic) la companiile deţinute de stat pentru a creşte performanţele companiilor şi pentru a reduce dependenţa acestora de
bugetul de stat.



Formalizarea separării între rolul statului în calitate de acţionar şi legiuitor.



Menţinerea unui mediu stabil şi previzibil pentru legislaţia muncii. Menţinerea actualelor prevederi din legislaţia muncii
(Codului Muncii şi Codul privind Dialogul Social).



Reînfiinţarea şcolilor tehnice în vederea acoperirii educaţiei într-un domeniu profesional specializat şi reînfiinţarea şcolilor
de ucenici/practicieni şi profesionale ca alternative la sistemul liceal.



Introducerea unui program naţional de internship/practică, susţinut atât de angajatori cât şi de Universităţi, pentru a
asigura pregătirea practică a studenţilor la locul de muncă.
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Stimulente pentru investitori
- Suplimentarea bugetul schemei existente, lansate în data de 1 octombrie 2012, cu privire la sprijinirea creării a minimum 200
de locuri de muncă în domeniile de înaltă tehnologie. Continuarea acestei scheme şi după sfârşitul anului 2013 ar ajuta la
oprirea „exodului de creiere” şi ar încuraja investiţiile în produse şi servicii cu o înaltă valoare adăugată.
- Creşterea creditului fiscal pentru activităţile C&D de la 20% la 50% pentru a oferi României un avantaj competitiv în atragerea
de ISD
- Lansarea măsurii finanţate de UE pentru sprijinirea clusterelor economice în domeniile de producţie şi în domeniul serviciilor
aferente înaltei tehnologii.



Implicarea investitorilor străini împreună cu Universităţile din România în crearea unui mediu conceput pentru testări
inovatoare şi pentru dezvoltarea de noi produse şi servicii (acestea combinând activele investitorilor, potenţialul ştiinţific al
personalului academic şi creativitatea studenţilor).



Concentrarea pe îmbunătăţirea dialogului cu comunitatea de afaceri prin acordarea unei perioade rezonabile de consultare
si implementare.
Asigurarea rambursării la timp a impozitelor şi deblocarea mecanismului de emitere a regulilor de impozitare individuală
anticipată şi a acordurilor de preţ în avans.
Îmbunătăţirea colectării impozitelor prin punerea în aplicare a conceptului de divulgare voluntară, asociat cu reducerea
sancţiunilor pentru contribuabilii bun-platnici şi creşterea sancţiunilor pentru evaziunea fiscală.
Reducerea contribuţiilor sociale prin scăderea efectivă a contribuţiilor sau prin aplicarea unei rate fixe la baza impozabilă.







Definirea viitoarei strategii pentru agricultură care să deţină rolul cheie în accelerarea creșterii economice, oferind siguranţă
din punct de vedere al hranei, reducând nivelul sărăciei, diminuând diferenţele de venit, dezvoltând zona rurală și protejând
mediul.



Absorbţia fondurilor structurale.



Comasarea terenurilor agricole este un subiect capital pentru dezvoltarea modernă şi creşterea eficienţei agriculturii.
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PRIORITĂŢI PE TERMEN LUNG



Consultarea, dezvoltarea şi anunţarea unui MASTER PLAN integrat.



Intărirea capacităţii manageriale a personalului din autorităţilor responsabile.



Obţinerea angajamentului tuturor părţilor şi asigurarea finalizării la timp a proiectelor mari de infrastructură în curs de
desfăşurare.



Implementarea unor reglementări echilibrate, aplicate în mod corect şi la momentul oportun, transmiţând semnale
investiţionale adecvate sectoarelor de gaze, petrol, electricitate şi termoficare.



Îmbunătăţirea eficacităţii măsurilor de eficienţă energetică prin competenţe clar definite la nivel guvernamental, creşterea
finanţării şi accelerarea investiţiilor în izolarea termică a clădirilor, inclusiv a clădirilor publice.



Îmbunătăţirea siguranţei furnizării prin promovarea investiţiilor în metodele convenţionale de generare a electricităţii,
producţia de petrol şi gaz şi interconectarea reţelelor, nevoia de investiţii până în anul 2030 fiind imensă.



Asigurarea unui număr adecvat de cadre medicale în sistemul românesc de sănătate pentru a garanta un nivel corespunzător
de asistenţă medicală pentru cetăţenii români.



Asigurarea unui nivel adecvat de finanţare pentru sistemul de sănătate (prin majorarea progresivă a procentului din PIB
alocat sistemului de asigurări de sănătate la 6%), asigurând în acelaşi timp tranziţia progresivă de la finanţarea publică la cea
privată a sistemului de sănătate
Evidenţierea importanţei promovării educaţiei în sănătate pentru prevenirii bolilor.
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Crearea şi actualizarea unei baze publice de date unice care să cuprindă punctele de depozitare a deşeurilor, generatori de
deşeuri periculoase, puncte de depozitare/tratare a deşeurilor, locaţii contaminate, depozitare şi generatori, producători de
EEE, producători de baterii şi acumulatori, companii de reciclare şi colectare a deşeurilor.



Elaborarea unui document de poziţie cu privire la stimulentele de reglementare şi fiscale ce pot susţine mediul de afaceri şi
încuraja protecţia mediului.



Promovarea dezvoltării durabile a activităţilor aferente responsabilităţii sociale corporative în România (RSC) de către
sectorul privat. Evaluarea iniţiativelor de sustenabilitate/RSC ale companiilor din România şi determinarea diferenţelor dintre
aceste constatări şi nevoile reale, şi programele naţionale actuale. Întocmirea punctelor cheie ale profilului RSC al
companiilor, şi încurajarea raportării şi a certificării.



Dezvoltarea pieţei Obligaţiunilor Garantate/Corporative pentru diversificarea surselor de finanţare; pe baza unor anumite
criterii de eligibilitate, aceste obligaţiuni garantate pot fi acceptate drept garanţie la băncile centrale (ca în alte ţări din UE).
Această măsură va permite dezvoltarea pieţei locale de capital, prin permiterea emitenţilor corporativi să crească finanţarea.



Introducerea legislaţiei holding-ului în România
Legislaţia Holding are drept scop armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia relevantă din alte state CEE (Republica Cehă,
Polonia, Bulgaria), precum şi state din vestul Europei, şi reducerea riscului de relocare a sediilor centrale ale investitorilor în
jurisdicţii cu regimuri de impozitare relaxate. Această legislaţie presupune scutirea de impozit pe venitul din dividende şi
câştiguri de capital obţinute de aceste companii, în scopul reinvestirii sumelor brute primite.



Combaterea evaziunii fiscale prin reforma inspecţiei fiscale, stimulente pentru contribuabilii care solicită bonuri fiscale,
încurajarea înregistrărilor Operatorilor Economici Autorizaţi (OEA).



Menţinerea stabilităţii legislaţiei fiscale prin păstrarea cotei unice de impozitare pe venit.
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Crearea unei politici de stimulare a inovaţiei şi promovarea: accesului fondurilor de investiţii, colaborarea cu universităţile şi
instituţiile speciale (stimulente fiscale) pentru a încuraja inovaţia.



e-Guvernare există mulţi factori ce ar putea fi consideraţi de MCSI ca făcând parte din strategia de e-guvernare pentru a
sprijini economia. Sistemul Public Cloud = economii reale ale costurilor de exploatare, reducerea emisiilor de CO2 şi
capacitatea de a răspunde cu promptitudine nevoilor clienţilor. Servicii Electronice furnizate în cadrul unui Public Cloud, eservicii principale (de exemplu, e-licitaţie, e-impozitare, e-votare, e-plăţi, e-sănătate, e-includere), Servicii de Asigurări Sociale
şi Servicii de Stare Civilă.



Conexiunea broadband trebuie să fie eficientă din punctul de vedere al costului pentru a face legătura Digital Divide între
zona urbană dezvoltată şi zona albă aflată în dezvoltare, situată în principal în zonele rurale.



Implementarea unei curricule bazată pe competenţă. Implementarea de parteneriate active între şcoli şi companii pentru a
dezvolta şi încuraja antreprenoriatul. Sprijinirea învăţământului de lungă durată pentru dezvoltarea de noi aptitudini,
extinderea specializării şi perfecţionare.
Creşterea compatibilităţii între nevoile mediului de afaceri şi educaţia formală, consultarea mediului de afaceri în legătură
cu actualizarea curriculumului în conformitate cu realităţile tehnologice.
Elaborarea unui Cadru Naţional de Calificare în conformitate cu dezvoltarea economică efectivă şi asimilarea acestuia în
cadrul pieţei muncii.
Dezvoltarea de parteneriate cu universităţile din străinătate (Marea Britanie, Franţa, SUA, India etc.) pentru a încuraja
schimburile internaţionale (cum ar fi internship-urile, training-urile) pentru o perioadă minimă (spre exemplu, 3 luni), într-un
mediu multicultural care să contribuie la dezvoltarea de noi atitudini, încurajarea flexibilităţii şi a unei abordări deschise.







Implementarea politicilor sectoriale, cu o puternică participare a asociaţiilor producătorilor şi instituţiilor statului din
domeniile finanţe şi mediu, astfel încât să se obţină un consens general pentru realizarea obiectivelor acestor documente
strategice.



Politica Agricolă Comună (PAC), implicarea concretă a României în definitivarea viitorului PAC şi prioritizarea intereselor şi
atuurilor din domeniul agriculturii va îmbunătăţii într-un mod evident contextul investiţional.
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