In cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză se derulează, în prezent, Proiectul Phare
RO 2003/005-551.02.03

“Strengthening the capacity of analysis, macroeconomic forecast and
elaboration of economic policies within the National Commission of
Prognosis, the Ministry of Economy and Trade and the Prime
Minister’s Cabinet”
Programul are ca beneficiari:
• Cabinetul Primului Ministru;
• Comisia Naţională de Prognoză;
• Ministerul Economiei şi Comerţului (pentru competitivitate);
• Ministerul Finanţelor Publice (pentru PND – aspecte legate de evaluarea
impactului macroeconomic al fondurilor structurale);
• Direcţia Mediul de Afaceri din cadrul Aparatului de lucru al ministrului de stat
pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi
întreprinderilor mici şi mijlocii (pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri).
Obiectivul general al acestui proiect este consolidarea capacităţii instituţionale a
Guvernului României în elaborarea de politici macroeconomice în vederea
asigurării unei calităţi adecvate a strategiilor naţionale de aderare la UE şi în
implementarea politicilor adoptate în conformitate cu programul de guvernare,
Parteneriatul de Aderare şi Foaia de Parcurs.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Întărirea capacităţii Comisiei Naţionale de Prognoză de a monitoriza şi evalua
impactul economico-financiar al măsurilor vizând îndeplinirea criteriilor
economice de aderare;
• Monitorizarea măsurilor Programului de Guvernare prin analizarea impactului
acestor măsuri asupra politicii bugetare şi a acţiunilor ce trebuie urmate în
prognozele pe termen scurt;
• Oferirea de expertize specifice printr-o abordare sintetică integrată, care să
cuprindă colectarea de date, impactul politicii, analiza politicii, precum şi
recomandări de politică alternativă;
• Punerea de acord a metodologiilor de previziune cu cele din ţările UE;
• Elaborarea şi actualizarea prognozelor pe termen mediu şi lung ca bază pentru
fundamentarea deciziilor politico – economice;
• Furnizarea de asistenţă de ordin conceptual şi metodologic pentru actualizarea
PEP, cât şi pentru trecerea la elaborarea Programului de Convergenţă, după
intrarea în Uniunea Europeană;

• Elaborarea de studii de cercetare şi analiză privind indicatorii macroeconomici
legaţi de procesul de aderare;
• Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului CNP în domeniul utilizării
metodelor moderne de prognoză;
• Furnizarea de expertiză economică pentru decidenţii guvernamentali de politică
în domeniul economic, cu accent pe funcţionarea pieţei (piaţa de produse şi
servicii, piaţa de capital), restructurare şi concurenţă, politică fiscala, mediu de
afaceri.
Activităţile din cadrul proiectului se desfăşoară pe 4 direcţii majore:
1. Prognoză macroeconomică
-

actualizarea conceptuală şi metodologică a prognozelor macroeconomice;

- întărirea capacităţii CNP de a monitoriza de a monitoriza şi evalua
impactul politicilor economice, inclusiv al celor bugetare;
- prognoze pe termen mediu şi lung a economiei româneşti;
- întărirea pregătirii profesionale a angajaţilor NCP.
2. Elaborarea şi monitorizarea politicilor, inclusiv a Programului de
Convergenţă
- evaluarea progresului României în îndeplinirea criteriilor de la Lisabona,
prin utilizarea indicatorilor structurali;
- contribuţia la pregătirea, implementarea şi actualizarea PEP şi a altor
documente de aderare, inclusiv a Programului de Convergenţă;
- expertiză specifică printr-o abordare integrată;
- cercetare şi analiză a indicatorilor macroeconomici.
3. Funcţionarea pieţei, reforma instituţională, reglementarea şi concurenţa
- strategia de creştere a competitivităţii economiei româneşti, prin
îmbunătăţirea comunicării între instituţiile implicate;
- încurajarea parteneriatului public-privat;
- monitorizarea reformei de reglementare;
- dezvoltarea mediului de afaceri.
4. Consultanţă ad-hoc şi sprijin în negocieri
- sprijin în negocierile cu UE;
- sprijin în negocierile cu FMI;
- consultanţă la cerere.

