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1. Motivarea alegerii subiectului
În scopul pregătirii economiei UE de a face față concurenței acerbe din piața
globalizată, Comisia Europeană/Parlamentul European a inițiat un program deosebit
pentru revigorarea progresului economiei cu prima etapă anul 2020 - cunoscut sub
denumirea “Strategia Europa 2020”
Pe baza acestui program al UE fiecare stat membru urma să stabilească propriul
program cunoscut sub denumirea de “Program Național de Reforma” - PNR. Acest
program urma să preia la nivel național țintele strategice stabilite de CE/PE cu definirea
unor reforme structurale care să răspundă provocărilor identificate de COM pentru
fiecare Stat membru în parte. Un astfel de Program a fost inițiat și de Guvernul
României în 2015, cu actualizare în 20172, ca urmare a actualizarii de către PE a
programului “Europa 2020” în 2015. Nu s-a identificat vreun raport intermediar al unui
organism Guvernamental asupra stadiului acestui PNR.
Nota de față își propune să prezinte stadiul în care se afla în 2015 realizarea unor
ținte din programul Europa 2020 legate de energie și schimbări climatice3 (consumul
de energie primară, utilizarea resurselor de energie regenerabilă, creșterea eficienței
energetice) dar și rata de evoluție a PIB inclusiv a unor indicatori semnificativi în
evoluția unor economii (producția industrială dar îndeosebi a celei din industria
prelucrătoare; productivitate; eficiența utilizării resurselor materiale (DMC); consum
aparent de laminate; consum de energie) pentru economii din UE15 (Germania;
Franța; Italia; Austria; Spania – de regulă monitorizate în analize UniRomSider)
respectiv din Noi State Integrate (NSI) în UE (Cehia; Slovacia; Ungaria; Polonia;
Bulgaria și România).
1a. Documente de referință
 Directiva 2009/28/CE – Promovarea utilizării energiei din resurse regerabile - 23
Aprile, 2009;
 COM (2010)2020 – A strategy for smart, sustenabile and inclusive growth;
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Aceste Programe se regasesc pe Internet. Nu avem cunostinta ca aceste Programe de Reforma sa fi fost

adoptate/aprobate si de Parlamentul Romaniei, care ar fi devenit astfel obligatorii pentru toate Guvernele care vor
urma.
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Programul Europa 2020 include si alte obiective importante cum ar fi: Rata de ocupare a populatei cu varsta

cuprinsa intre 20 si 64 ani – minim 75%; Investitii in cercetare si dezvoltare - 3%din PIB; Rata parasirii timpurii a
scolii - max 10%; Reducerea cu minim 25% a numarului de persoane cu risc de saracie.

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail:
office@uniromsider.ro
cu subiectul: text integral.

