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În data de 7 septembrie 2018, o delegaţie română condusă de 
preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP) dl Ion 
Ghizdeanu, a avut o întâlnire de lucru la Paris cu domnul Gilles de 
Margerie, comisar general al Comisariatului General pentru Strategie şi 
Prognoză (France Strategie), precum şi cu şefii principalelor 
departamente de analiză şi prognoze macroeconomice din cadrul 
acestei instituţii. 

Având în vedere similitudinile din punct de vedere al organizării  şi 
al atribuţiilor, principalul obiectiv  al acestei întâlniri a fost acela de a 
pune bazele unei colaborări instituţionale între France Strategie şi 
Consiliul de Programare Economică (CPE) respectiv CNSP.  

În acest context, având în vedere faptul că France Strategie şi 
CPE activează la nivel naţional în calitate de Consiliu Naţional de 
Productivitate (organism creat la Recomandarea Comisiei Europene) s-a 
agreat o colaborare instituţională în această activitate şi s-a stabilit o 
cooperare imediată in ceea ce priveşte elaborarea primului Raport în 
ceea ce priveşte productivitatea în Franţa şi România care urmează a fi 
transmis Comisiei Europene cel mai probabil în primul trimestru al anului  
viitor.  

France Stratégie s-a arătat interesată de prognozele pe termen 
mediu asupra echilibrului energetic elaborate de către CNSP şi a 
subliniat că şi în acest domeniu cele două instituţii pot coopera. 

Discuţiile dintre partea română şi cea franceză au vizat şi 
preocupările actuale ale France Stratégie şi anume programul de 
restructurare şi unificare a sistemului de pensii. Preşedintele CNSP a 
prezentat pe scurt măsurile implementate precum şi priorităţile aflate pe 
agenda actorilor decizionali din România conform Programului de 
Guvernare. 
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În cadrul întâlnirii de  lucru s-a convenit încheierea, în perioada 
următoare, a unui acord privind câteva puncte de interes comun de 
colaborare instituţională precum şi câteva acţiuni comune imediate care 
să se desfăşoare chiar înainte de existenţa unui cadru reglementat de 
cooperare (care se vor discuta în cadrul unor videoconferinţe). De 
asemenea, preşedintele CNSP a adresat invitaţia reprezentanţilor 
France Stratégie de a veni în România pentru a organiza un seminar pe 
un subiect ales de comun acord anul acesta sau anul viitor, invitaţie care 
a fost acceptată.  

Astfel, având în vedere că France Stratégie este deosebit de 
interesată de reformarea sectorului energetic prin formularea unor 
măsuri de politici care să sprijine utilizarea pe o scară cât mai largă a 
energiei regenerabile, partea română a lansat invitaţia France Strategie 
de a participa la Conferinţa Ministerială Regională privind Energia, 
Tehnologia Nucleară şi Managemenul Deşeurilor Radioactive care va fi 
găzduită Guvernul României în cooperare cu Agenţia pentru Energie 
Nucleară. Acest eveniment care va avea loc pe 25-26 octombrie 2018. 
Reprezentanţii France Strategie au acceptat invitaţia şi s-a convenit ca 
această vizită să reprezinte un alt prilej de a discuta dezvoltarea 
cooperării între cele două instituţii.  

 


