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        DĂNCILĂ 

 Prim - Ministru 

 

MEMORANDUM 

De la: Toni GREBLĂ, Secretar General al Guvernului 

           Ion GHIZDEANU, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză 

Referitor: Evaluarea complexă a acţiunilor întreprinse de Guvern în anul 2018 
pentru îndeplinirea Programului de guvernare şi publicarea unui volum privind 
activitatea guvernamentală. 

 Programul de guvernare 2018-2020, document programatic, aprobat prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 1 din 29 ianuarie 2018, include măsurile pe care Guvernul 

şi le-a asumat pentru atingerea obiectivului de realizare a unei  "creşteri economice 

inteligente, sustenabile şi incluzive, de natură a furniza premisele consolidării unui stat 

puternic, proactiv şi a unei societăţi echilibrate, cu o clasă de mijloc extinsă". 

 Complexitatea Programului de guvernare, dar şi multitudinea de măsuri şi acţiuni 

întreprinse fac necesară evaluarea stadiului de îndeplinire a prevederilor Programului 

de guvernare, într-un mod comprehensiv şi interdependent, care să pună în evidenţă 

toate acţiunile întreprinse pe fiecare domeniu în vederea îndeplinirii obiectivelor 

asumate prin Programul de guvernare. 

 O evaluare complexă cu sprijinul tuturor instituţiilor este necesară din 

următoarele considerente: 

 În fiecare domeniu pentru îndeplinirea unei prevederi din Programul de 

guvernare s-au întreprins acţiuni suplimentare de pregătire a cadrului 

legislativ, metodologic şi instituţional pentru implementare (ordine de 

aplicare, înfiinţarea de structuri organizatorice, reconfigurare atribuţii şi 
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compartimente, etc); din această cauză activitatea intensă de realizare a 

obiectivelor Programului de guvernare trebuie evidenţiată în întreaga sa 

complexitate; 

 S-au întreprins acţiuni noi, suplimentare faţă de prevederile Programului 

de guvernare, care au asigurat îndeplinirea obiectivelor acestuia dar şi ca 

răspuns la realitatea economico-socială foarte dinamică; în absenţa unor 

astfel de măsuri implementarea unor prevederi din Programul de guvernare ar fi 

mai dificilă; 

 Pe parcursul anului 2018 s-au întreprins acţiuni de pregătire a implementării 

unor angajamente prevăzute pentru anul 2019 sau chiar în anii următori; 

 În Programul de guvernare sunt evidenţiate şi măsuri cu caracter general, 

sintetic şi cu aplicabilitate permanentă, ceea ce face necesară o individualizare 

a acţiunilor întreprinse în anul 2018. 

 Multe din angajamentele asumate au însemnat şi înseamnă evaluări şi analize 

laborioase de impact, investigare profesionistă a soluţiilor de implementare, un amplu 

demers de informare cu privire la experienţele internaţionale, proiectarea şi 

reglementarea soluţiilor alese dar şi a mecanismelor instituţionale şi organizaţionale de 

trasnspunere în practică a angajamentelor. 

 Elaborarea unui raport cu privire la realizarea Programului de guvernare de către 

fiecare instituţie guvernamentală va reprezenta totodată un demers util pentru 

îndeplinirea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, conform cărora "autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu 

publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în 

Monitorul Oficial, partea a III-a". De asemenea, Raportul cu privire la acţiunile 

întreprinse de Guvern în anul 2018 pentru îndeplinirea Programului de guvernare 

reprezintă el însuşi o modalitate de îndeplinire a prevederilor Legii nr. 544/2001. 

 In vederea asigurării transparenţei actului de guvernare şi accesul cetăţenilor şi 

mediului de afaceri la informaţiile de interes public cu privire la activitatea Guvernului, 

în concordanţă cu prevederile Legii nr. 544/2001, propunem ca Raportul privind 
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indeplinirea Programului de guvernare în anul 2018 să fie publicat sub forma unui 

volum editorial.  

 Pentru a asigura obiectivitate evaluării activităţii guvernamentale în anul 2018 

propunem ca aceasta să fie efectuată de către Comisia Naţională de Strategie şi 

Prognoză, care are rolul de a elabora studii şi sinteze macroeconomice precum şi 

de a fundamenta principalele măsuri de politică economică în concordanţă cu 

Programul de guvernare. De asemenea, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză 

are ca atribuţie monitorizarea modului de realizare a Programul de guvernare, 

efectuează analize cu privire la stadiul îndeplinirii prevederilor acestora şi propune 

măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare. 

 Oportunitatea de a desemna Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză să 

elaboreze un astfel de raport derivă şi din faptul că, în conformitate cu prevederile 

legale, "Activitatea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză se întemeiază pe 

principiile obiectivităţii, confidenţialităţii, transparenţei, responsabilităţii şi deontologiei 

profesionale". Având în vedere complexitatea unui asemenea raport, propunem ca 

procesul de analiză şi elaborare să fie coordonat de consilierul de stat pe probleme 

economice al doamnei Prim-ministru. 

 In acest context, menţionăm că pe parcursul anului 2018 s-au mai efectuat 

evaluări ale activităţii ministerelor, evaluări care după actualizare pot fi utilizate la 

elaborarea Rapotului final.  

 In conformitate cu cele prezentate, pentru elaborarea unui Raport cu privire la 

acţiunile întreprinse de Guvern în anul 2018 pentru îndeplinirea Programului de 

guvernare, vă propunem următoarele: 

 Până la data de 1 februarie, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză va 

transmite fiecărui minister evaluările parţiale pe fiecare domeniu din Programul 

de guvernare, pe baza situaţiei prezentate de acestea pe parcursul lunii 

octombrie 2018.  

  Până la data de 15 februarie, fiecare instituţie care are responsabilităţi sau 

contribuţii la îndeplinirea angajamentelor din Programul de guvernare va 

transmite pe e-mail la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză 
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(prognoza@cnp.ro)  propunerea acestora pentru forma finală a capitolului, cu 

includerea tuturor realizărilor din anul 2018.  

 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză va prezenta în Guvern  Raportul 

însoţit de un memorandum care să evidenţieze, în sinteză, realizările din 2018. 

 Având în vedere realizările deosebite din domeniile prioritare, propunem 

elaborarea  următoarelor capitole de sinteză : 

 Principalele rezultate economico-sociale; 

 Modul de realizare a celor 115 acţiuni prioritare; 

 Investiţii publice şi investiţii în parteneriat public-privat; 

 Programe guvernamentale şi scheme de ajutor de stat; 

 Politica fiscal bugetară; 

 Absorbţia fondurilor europene - acţiuni şi realizări. 

 Pentru realizarea acestor capitole de sinteză propunem ca fiecare instituţie cu 

atribuţii în îndeplinirea Programului de guvernare să transmită la Comisia Naţională de 

Strategie şi Prognoză situaţia detaliată a obiectivelor de investiţii finalizate în anul 2018 

şi stadiul celor în curs de finalizare. Se va menţiona valoarea cheltuielilor de investiţii 

pentru fiecare obiectiv.  

 De asemenea, propunem ca după aprobarea Raportului de către Guvern, acesta 

să fie publicat în 500 de exemplare, care să fie distribuite instituţiilor din administraţia 

publică centrală şi locală, cheltuielile urmând să fie acoperite din bugetul Comisiei 

Naţionale de Strategie şi Prognoză. 
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