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Abstract
The paper brings into analysis the existing preoccupations in the Romanian society on
developping a well structured and effective risk analysis body, the comments,
initiatives andf analyses present in the Romanian governmental environment.
It develops both principles governing such an activity and the initiatives, situated at a
premature beginning of generalization of the risk management activity that should
represent the essential element of any governing strategy, policy, or program.

Societatea contemporană analizează diversificarea formelor de incertitudine şi
propune noi tipologii ale acţiunii sociale - riscul. Această idee este atestată şi
„practic” de multiplicarea afacerilor private şi a problemelor publice tratate în
termeni de risc – de aici decurgând principiul de precauţiune, dreptul la protecţie
şi procedurile de înfruntare a situaţiilor de risc prin dispozitive instituţionale.
Diversificarea situaţiilor care sunt definite drept contexte de risc pretind o
reorganizare a sistemelor de analiză, decizie şi acţiune.

229

Deşi încă ezitant şi confuz, în societatea românească au început să apară forme
instituţionale şi dispozitive comunicaţionale necesare emergenţei unei conştiinţe
şi a unei culturi a riscului care nu mai are drept regulă constitutivă „asigurarea”
raţionalismului epocii industriale clasice şi adăpostul paternalist al societăţii
totalitare.
Conceptul filozoficsocial de risc
Riscul este o noţiune relativ recentă (de ex., în engleză apare în sec. XVII şi vine
din spaniolă (vocabularul de navigaţie): a parcurge un pericol sau a fi percutat de
un recif; în franceză, pare a fi fost importat din limbajul folosit de societăţile
italiene de asigurare maritimă), astfel că o prezentare a diferenţelor dintre risc şi
primejdie presupune o implicită analiză a caracteristicilor modernităţii.
Riscul capătă permisiuni etice pentru că provine din conştientizarea faptului că
marea parte a contingenţelor care ne afectează activitatea sunt un produs al vieţii
colective, sunt, adică, operate de om, iar nu de natură sau Dumnezeu (teza este,
de altfel, îngăduită de Toma di Aquino).
Riscul este o anticipare a posibilităţii unei pagube. Este o speculaţie construită în
imaginar. Cu alte cuvinte, riscul nu este un fapt, deoarece când se realizează, nu
mai este vorba de un risc, ci de un accident sau de o pagubă.
Un incident este o perturbare a unei componente sau a unui sub-sistem, de ex., o
supapă sau un generator dintr-o uzină nucleară. Accidentul este mai puţin
terifiant decât o catastrofă, dar mai neliniştitor decât un incident.
Definiţia accidentului introduce o dimensiune simbolică. Accidentul are o istorie
„unică”. Pe lângă incriminarea fatalităţii, definiţia sa face aluzie la un
responsabil.
Numeroase definiţii - îndeosebi cele din discursurile psihologiste – îl reprezintă
ca pe o suită logică, oarecum probabilă, de defecţiuni într-un lanţ de evenimente.
Accidentul apare astfel ca rezultat al unui concurs de circumstanţe având cauze
favorizante, care trebuie astfel ordonate printr-o investigaţie capabilă să deschidă
perspectiva unei ierarhizări: cauze primare, secundare, agravante; grade de
indisciplină ale „factorului uman”.
„Accidente” au existat întotdeauna, dar abia o data cu dezvoltarea tehnicilor de
asigurare ele au luat semnificaţia de pagubă de reparat. Nici un eveniment nu
este, „prin natura sa”, un accident. Accidentul este un mod de reprezentare a
evenimentelor, câmpul său de aplicare extinzându-se continuu. În calitatea sa de
concept al tehnicilor de asigurare, riscul are trei mari caracteristici: este
calculabil, colectiv şi este un capital.
Dezvoltarea birocraţiilor moderne a instalat rotiţele administrative necesare
observaţiilor asupra regularităţii statistice a unor incidente, accidente, catastrofe.
Această relevare anticipată de contingenţe a provocat controverse, care au adesea
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ca sursă incapacitatea gândirii comune de a asimila modul de gândire
probabilistic. Astfel fiind încarnat în imaginarul public, ca un „rău social
necesar”, riscul devine un concept de negociat, tacit sau direct. Astfel apare şi un
risc moral: tehnicile de asigurare sunt rentabile doar dacă au ca referinţă un mare
număr de asiguraţi. În plus, aceştia trebuie să îşi asume o anumită
responsabilitate. Deresponsabilizarea asiguraţilor induce o deficienţă a
„tehnicilor de socializare” a riscurilor care generează efecte perverse. Acesta este
cazul comportamentului de risc moral – descriptibil după modelul numit
„tichetul gratuit”: un număr din ce în ce mai mare de indivizi renunţă la asigurare
sperând fie că sunt suficienţi alţii care se asigură şi fac să funcţioneze sistemul,
fie că societatea este suficient de stabilă pentru ca în caz de necesitate o „forţă
centrală” să rezolve criza. Să ne amintim, de ex., de cazul speculaţiilor din
dezbaterile publice din România privind probabilitatea unui cutremur.
Identificarea riscului
Identificarea riscului reprezintă una din cele mai importante probleme. Este
necesar să legăm această categorie de noţiunea de încredere.
Pentru a arăta că percepţia riscului nu se poate face decât într-o situaţie
particulară, ne trebuie o bună distincţie. Cea mai celebră şi din fericire şi clară,
pare a fi aceea făcută de Niklas Luhmann între „încrederea asigurată”
(confidence) şi „încrederea hotărâtă” (trust) (Luhmann, 1992).
De asemenea, trebuie precizată deosebirea faţă de „familiaritate”: o ignorare a
contingenţei datorată aşteptărilor stabilizate de inferenţa comportamentului viitor
din lumea trecută. În acest caz nu se poate spune că „riscăm să ne pierdem
încrederea” (în ceva sau cineva). Un astfel de discurs asupra riscului apare doar
când ne aflăm în situaţia de a avea regrete virtuale într-o privire retrospectivă –
de pildă când spunem un secret unui amic, dar avem în suflet temerea că onoarea
sa este cam obosită. În concluzie, distincţia depinde de capacitatea de a face
percepţii şi atribuiri ale riscului: dacă nu iau în calcul diferite alternative, sunt
într-o situaţie de „încredere asigurată”; dacă aleg o anume acţiune preferând-o
alteia - şi în pofida faptului că aş putea fi decepţionat - sunt într-o situaţie de
„încredere hotărâtă”.
Luhmann susţine că liberalismul politic încearcă să facă o conversiune a
aşteptările sociale ale indivizilor de la „încrederea asigurată” (confidence) la
„încrederea hotărâtă” (trust), adică la decizia de a sfida. Aceasta înseamnă
mobilizarea de angajamente şi activităţi. O precizare: alegerile efectuate „în
focul acţiunii” nu trebuie înţelese în termeni de „asumare a riscului”.
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În societatea românească, ideea de analiză a riscului, efectuată atât anterior cât şi
pe timpul şi după lansarea oricărei decizii manageriale, nu a prins încă suficiente
rădăcini pentru a putea da naştere unei iniţiative consistente pe această direcţie.
Este posibil ca, datorită caracteristicilor fundamentale enunţate mai devreme în
lucrare să putem justifica o mai mică importanţă pe care o acordă atât
guvernanţii cât şi alte elemente din management, indiferent de sectorul la care
facem referire, fie el privat sau guvernamental.
Datele prezentate mai jos denotă existenţa unei preocupări care, însă, nu se ridică
la nivelul la care se pot face, deja demersuri pentru începerea activităţii de
analiză a riscului în mod centralizat şi cu toate celelalte fundamente prin care sar asigura din start o mai bună corelare a tuturor bazelor de date şi prin care se va
ajunge mai repede la cunoaşterea acelor zone care, la limita dintre domeniile de
activitate reprezintă incertitudini care s-ar lua în calcul ca atare, şi nu ca şi cazuri
cu o anumită predictibilitate pentru analiza la nivelul unei suprastructuri de
analiză a riscului la nivel guvernamental.
Prezint mai jos, singurele abordări cu privire la luarea riscului în atenţie în
programul guvernului României pentru perioada 2005 – 2008, ordonate după
programul politic ce stă la baza determinării utilizării viitoare a resurselor pentru
punerea în aplicare a orientării partidului de guvernământ.
3.Integrarea europeana
Respectare angajamente fata de UE
I. Respectarea angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană astfel încât
2007 să reprezinte anul integrării politice.
Pentru atingerea acestui obiectiv, Guvernul României va accelera implementarea
măsurilor prevăzute în acquis-ul comunitar şi va elabora şi pune în aplicare
programele necesare pentru etapa post-aderare. Acest obiectiv presupune
accentuarea procesului de europenizare a României prin:
· respectarea condiţionalităţilor rezultate în urma încheierii negocierilor tehnice
· accelerarea introducerii reglementărilor europene în legislaţia internă simultan
cu asigurarea transparenţei cu privire la costurile publice şi private, urmare a
intrării în efectivitate a reglementărilor conţinute în acquis-ul comunitar
· fundamentarea politicilor publice pe principiile şi orientările formulate în
documentele UE
· creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice în special în ceea ce
priveşte procedurile europene cu privire la derularea fondurilor de preaderare, de
coeziune şi a celor structurale
· redefinirea atribuţiilor autorităţilor publice, în scopul adaptării la noile forme de
colaborare cu structurile UE
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· întărirea colaborării cu societatea civilă în scopul reducerii riscurilor
culturale datorate procesului de europenizare
6.Politici in domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării
Asigurarea transferului tehnologic în economie
Pentru a facilita transferul tehnologic în economie, Guvernul României va aplica
următoarele măsuri:
– evaluarea punctelor tari şi slabe din economie, după modelul avantajului
competitiv, pentru a fixa priorităţile în cercetarea fundamentală şi aplicativă, în
raport cu care se va face finanţarea. În acest sens, în baza unui proiect, se va face
o evaluare privind existenţa şi evoluţia clusterelor industriale în profil teritorial,
precum şi a nevoilor de dezvoltare;
– corelarea activităţii de cercetare–dezvoltare, inovare cu politica industrială a
României;
– aplicarea unui program privind înfiinţarea reţelei naţionale pentru diseminarea
rezultatelor cercetării–inovării şi asigurarea transferului tehnologic. Programul
va avea în vedere în prima fază înfiinţarea centrelor regionale de transfer
tehnologic în sistem privat (prin organizaţii neguvernamentale), iar în a doua
fază înfiinţarea centrelor de transfer tehnologic în universităţi (pe structura
organizaţiilor non-profit);
– aplicarea unui program de tehnologii avansate pentru a încuraja cercetarea care
contribuie la dezvoltarea şi transferul în economie a tehnologiilor avansate şi
asigurarea unor sectoare un rol competitiv pe plan internaţional;
– aplicarea programului privind diversificarea mecanismelor de finanţare a
cercetării–dezvoltării, inovării, prin înfiinţarea unui fond naţional cu capital
de risc destinat sectorului de cercetare–dezvoltare. Instituirea unui fond
special de garantare a creditelor destinate cercetării şi inovării, precum şi a unui
fond destinat acordării unui capitalului de pornire/consolidare întreprinderilor
mici şi mijlocii care se înfiinţează în domeniul cercetării–dezvoltării sau îşi
consolidează/extind afacerile în acest domeniu;
– înfiinţarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în centrele universitare cu
tradiţie şi care dispun de o infrastructură în sectorul de cercetare–dezvoltare.
Participare sector privat
Încurajarea participării sectorului privat în sectorul de cercetare–dezvoltare
Pentru a implica sectorul privat într-o măsură cât mai mare în finanţarea
programelor şi proiectelor de cercetare–dezvoltare, Guvernul României va aplica
următoarele măsuri:
– fixarea mecanismelor de cooperare între centrele de transfer tehnologic,
centrele regionale de transfer tehnologic, cu centrele de management
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antreprenorial sau incubatoarele de afaceri, pentru a facilita diseminarea
informaţiei privind cercetarea–inovarea şi transferul tehnologic în economie, cu
precădere în întreprinderile mici şi mijlocii;
– aplicarea unui program privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului
naţional cu capital de risc destinat cercetării–inovării. Fondul cu capital de
risc se va înfiinţa cu un capital de pornire din partea statului, urmând să fie
capitalizat din fonduri private;
– evaluarea nevoilor sectorului privat în domeniul cercetării–dezvoltării, inovării,
pentru a facilita planificarea tematică la nivel naţional;
– considerarea cheltuielilor de cercetare–dezvoltare–inovare drept cheltuieli
deductibile fiscal.
7.Politica de protecţie socială
Ameliorarea stării de sănătate a familiei
Ameliorarea stării de sănătate a familiei, reducerea mortalităţii materne şi
infantile
– organizarea activităţilor de educaţie pentru sănătatea familiei (cu precădere în
mediul rural);
– organizarea (împreună cu Ministerul Sănătăţii) a unei campanii de sprijin
pentru femeile gravide cu riscuri la naştere sau cu sănătate precară;
– revizuirea, împreună cu Ministerul Sănătăţii, a condiţiilor oferite de maternităţi
şi spitalele de copii şi a calităţii serviciului medical;
– realizarea campaniei de introducere obligatorie a consilierilor pentru viaţa de
familie;
– realizarea campaniei de consiliere obligatorie pentru sănătatea reproducerii
(mai ales în mediul rural) şi a protecţiei femeii gravide în familie;
– aplicarea măsurilor legale de reducere a abandonului de copii, promovarea
unor măsuri active de sprijin pentru creşterea potenţialului familial de păstrare a
copilului; responsabilizarea părinţilor şi activarea solidarităţii comunitare
de sprijin a familiei/mamei care se află în risc de abandon a copilului;
– realizarea programului de formare a experţilor în domeniul protecţiei familiei,
care urmează a fi puşi la dispoziţia structurilor specializate din cadrul
administraţiei locale.
11.Reforma administraţiei publice
Dezvoltare organizaţională
A. Dezvoltare organizaţională
– aplicarea unui ghid privind evaluarea instituţională a autorităţilor publice, în
concordanţă cu Cadrul de Lucru Comun privind Evaluarea Instituţională elaborat
de Uniunea Europeană;
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– aplicarea unui ghid standard privind politicile publice;
– implementarea unui sistem standard de management al reglementărilor;
– aplicarea unui ghid standard privind planificarea strategică şi managementul
programelor şi proiectelor;
– aplicarea unui ghid privind implementarea programelor/proiectelor pilot;
– introducerea unui sistem de management al riscului;
– introducerea sistemului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor pe
politici publice, precum şi a mecanismelor de monitorizare şi evaluare a
serviciilor şi utilităţilor publice;
– încurajarea înfiinţării reţelelor regionale de învăţare şi a grupurilor de
competenţă între funcţionarii publici din cadrul administraţiei publice locale
pentru încurajarea schimbului de experienţă şi utilizarea celor mai bune practici
în administraţia publică;
– dezvoltarea managementului cunoaşterii şi informaţiei.
Management financiar
c.3. Managementul financiar
– posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a angaja cheltuieli
pentru co-finanţarea proiectelor de dezvoltare locală şi regională peste limita de
20% din veniturile lor anuale, conform legii finanţelor publice locale, exclusiv în
completarea fondurilor pre-structurale şi apoi a celor structurale;
– elaborarea unui ghid privind colectarea impozitelor şi taxelor locale în
cooperare cu Ministerul Finanţelor Publice şi asociaţiile reprezentative ale
autorităţilor administraţiei publice locale;
– elaborarea unui ghid privind planurile investiţiilor de capital ca parte
componentă a planificării strategice de dezvoltare a localităţii, în cooperare cu
Ministerul Finanţelor şi asociaţiile reprezentative ale autorităţilor administraţiei
publice locale;
– elaborarea unui ghid privind participarea cetăţenească în faza de elaborare a
bugetului local;
– reglementarea obligativităţii de publicare a execuţiei bugetelor locale, cel puţin
o dată la 6 luni, iar în cazul emiterii de obligaţiuni, cel puţin o dată la 3 luni;
– clarificarea legală a întregului sistem de subvenţii;
– elaborarea unui ghid privind managementul riscului care să fie utilizat
pentru realizarea planificărilor strategice, a investiţiilor şi cu ocazia
înfiinţării serviciilor publice;
– elaborarea unui ghid privind auditul public intern;
– modificarea legislaţiei privind contractul de parteneriat public-privat (O.G. nr.
16/2002) în sensul definirii corecte a acestui mecanism de cooperare,
simplificării procedurilor de selecţiei a ofertelor şi uniformizării lor cu cele ce
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privesc achiziţiile publice în scopul asigurării transparenţei financiare şi a
selecţiei de oferte pe baze concurenţiale, precum şi eliminării acelor reglementări
care permit exproprierea discreţionară pentru cauză de utilitate publică;
– introducerea manualului de audit urban al Uniunii Europene pentru evaluarea
stadiului de dezvoltare şi estimarea nevoilor de investiţii
13.Politica industriala
Politica în domeniul mediului şi resurselor
Politica în domeniul mediului şi resurselor urmăreşte, în principal, reducerea
riscurilor de neconformitate a societăţilor comerciale româneşti cu normele
internaţionale în domeniul protecţiei mediei. De asemenea, în colaborare cu
celelalte autorităţi abilitate în elaborarea politicilor în domeniul mediului şi
resurselor, vor fi promovate măsuri care să respecte principiile şi directivele
europene în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă:
– utilizarea de noi instrumente de tratare a externalităţilor mediului – permisele
de mediu şi licenţe bazate pe principiul poluatorul plăteşte;
– acordarea asistenţei necesare pentru dezvoltarea de strategii de firmă orientate
către protecţia mediului şi a resurselor;
– introducerea sistemului de management de mediu ISO 14001 la nivelul
operatorilor economici;
– sprijin pentru cazurile speciale de neconformitate pentru întreprinderi sau zone
geografice cu probleme grave de poluare;
– înăsprirea sancţiunilor pentru poluarea mediului de către operatorii economici.
Politica comercială
Politica în aceste domenii este în mare parte reglementată, sarcina principală
fiind respectarea înţelegerilor internaţionale în condiţiile susţinerii credibilităţii şi
încrederii în mediul de afaceri românesc.
În acest sens, Guvernul va promova următoarele măsuri:
– utilizarea facilităţilor tarifare convenite prin Acordurile de liber schimb,
negociate de România pe plan internaţional şi participarea la liberalizarea
comerţului internaţional prin negocieri comerciale multilaterale în cadrul
Organizaţiei Mondiale de Comerţ;
– creşterea ponderii exporturilor româneşti de produse industriale în comerţul
mondial prin găsirea unor nişe de piaţă pentru acestea, în special pentru
produsele cu grad avansat de prelucrare;
– acordarea de sprijin pentru extinderea ofertei de servicii specializate de
consultanţă şi de instruire în domeniul comerţului;
– acordarea de garanţii de risc comercial sau necomercial;
– programe pentru delocalizarea producţiei în zone mai puţin industrializate;
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– promovarea exportului de capital;
– creşterea volumului de investiţii străine în România, prin asigurarea unui
climat investiţional, stimulativ şi predictibil.
15.Politica de dezvoltare regională - Competitivitatea regională
a. Competitivitate regională, prin:
– crearea serviciilor de sprijin în afaceri – business support services;
– crearea reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare şi
universităţi, organizaţii de formare profesională şi formare profesionala continuă,
instituţii financiare şi consultanţi în scopul evaluării potenţialului de dezvoltare
locală şi regională şi fixării obiectivelor dezvoltării economice şi formării
resursei umane, precum şi finanţării private a cercetării şi utilizării rezultatelor
acesteia;
– stimularea formării sistemului de cluster industrial în toate regiunile;
– extinderea programelor de încurajare a exporturilor;
– reintroducerea programelor care permit începerea unei afaceri prin acordarea
capitalului de pornire ori de consolidare;
– utilizarea fondurilor cu capital de risc şi a capitalului de pornire în special
pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie sau în
îmbunătăţirea serviciilor;
– stimularea cercetării–inovării, extinderea centrelor de excelentă;
– dezvoltarea sectorului IT;
– aplicarea programelor de reconversie economică şi socială;
– aplicarea programelor de dezvoltare a resursei umane, după o prealabilă
evaluare a potenţialului în cooperare cu sectorul privat, ţinând cont de profilul
sistemului educaţional local;
– modernizarea şi dezvoltarea reţelelor energetice, utilizarea resurselor
regenerabile şi creşterea eficienţei energetice;
– îmbunătăţirea sistemelor şi reţelelor de transport;
– asigurarea calităţii mediului.
3.2. Politici publice
a) în planul politicilor publice:
– asigurarea stabilităţii macroeconomice, ca fundament pentru orice programare
a obiectivelor dezvoltării şi investiţiilor utilizând fonduri structurale, precum şi
alte fonduri publice; consolidarea fiscală şi îmbunătăţirea managementului
financiar;
– reforma întreprinderii, prin privatizarea, restructurarea sau lichidarea
întreprinderilor neviabile;
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– atingerea obiectivelor fixate în Strategia de la Lisabona cu precădere în
privinţa creşterii fondurilor de finanţare pentru programe de cercetare–dezvoltare
şi în dezvoltarea resursei umane;
– generalizarea sistemului competitiv de acordare a grant-urilor pentru cercetare,
diseminarea şi utilizarea rezultatelor cercetării în industria românească;
– implementarea unui plan de acţiune pentru consolidarea şi integrarea pieţelor
financiare şi de capital, în concordanţă cu Planul de Acţiune privind Serviciile
Financiare al Uniunii Europene;
– investiţii în resursa umană, respectiv în programe de formare profesională şi
formare profesională continuă;
– implementarea Cartei Europene privind întreprinderile mici şi mijlocii;
– modernizarea sistemului social prin promovarea unor politici sociale active în
locul celor fundamental axate pe protecţie, inclusiv reforma pensiilor şi a
serviciilor de incluziune socială;
– aplicarea programelor care încurajează finanţarea privată a programelor
de cercetare, în special prin dezvoltarea sistemului fondurilor cu capital de
risc;
– reformarea sistemului de subvenţii şi utilizarea transparentă a ajutoarelor de
stat cu respectarea principiilor de concurenţă. Se va acorda, de asemenea atenţie
evaluărilor ex ante pentru a fundamenta direct şi transparent necesitatea acordării
unui ajutor de stat;
– liberalizarea şi privatizarea utilităţilor publice;
– modificarea sistemului de statistică teritorială pentru a lua în considerare la
evaluarea programelor regionale cu precădere indicatorii structurali.
16.Politica privind amenajarea teritoriului
Lucrări publice şi locuinţe
F. Lucrări publice şi locuinţe
– continuarea lucrărilor privind construirea de locuinţe sociale pentru familii cu
venit modest, în contextul Legii nr. 114/1996 şi H.G. nr. 687/1997;
– transformarea ANL într-o entitate de piaţă şi orientarea programelor sale către
construcţia de locuinţe sociale şi pentru tineri. Subvenţiile acordate prin ANL
pentru construcţia de locuinţe proprietate personală vor fi generalizate, ANL
urmând să verifice corespondenţa între valoarea reală şi valoare declarată a
construcţiilor;
– stabilirea unui parteneriat între guvern şi autorităţile locale pentru continuarea
Programului de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I
de risc seismic şi care prezintă pericol public. Acest program va avea prioritate
în domeniul lucrărilor publice şi va trebui finalizat în cel mult 2 ani;
– elaborarea în parteneriat cu autorităţile locale a unui program naţional privind
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reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate conexat cu refacerea
estetică a acestora, în baza experienţei acumulate în aplicarea Programului de
reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate şi a Programului de
conservare a energiei termice în 5 oraşe: Buzău, Ploieşti, Paşcani, Olteniţa şi
Făgăraş;
– promovarea unei politici de reabilitare termică a construcţiilor, indiferent de
tipul lor, prin acordarea a unor deductibilităţi din impozitul pe venit;
– continuarea lucrărilor privind alimentarea cu apa a satelor, conform H.G. nr.
577/1997 şi H.G. nr. 687/1997 şi lansarea programului naţional de construcţie a
reţelei de canalizare şi de realizare a staţiilor de epurare în localităţile rurale şi
localităţile recent declarate oraş prin lege dar care nu dispun de o infrastructură
urbană (cu termen 15 ani);
– aplicarea programului naţional privind asfaltarea drumurilor comunale prin
modificarea H.G. nr. 577/1997.
17.Politica în domeniul transporturilor
Strategia în domeniul transporturilor navale
C. Strategia în domeniul transporturilor navale
Strategia în transportul naval vizează următoarele componente:
– folosirea avantajului competitiv al Dunării (coridorul VII european) în
condiţiile integrării în Uniunea Europeană;
– dezvoltarea capacităţilor de operare şi depozitare în porturile de la Dunăre;
– dezvoltarea şi intensificarea traficului de mărfuri în tranzit prin porturile
maritime şi fluvio-maritime;
– dezvoltarea turismului de croazieră pe Dunăre;
– modernizarea şi dezvoltarea flotei fluviale de mărfuri şi pasageri;
– stimularea iniţiativei private în crearea unei flote maritime sub pavilion
românesc, adaptate la cerinţele economiei naţionale în corelaţie cu acordarea de
facilităţi de pavilion atât pentru reintrarea României în circuitul internaţional de
transport maritim, cât şi pentru a folosi condiţiile deosebite de care dispune ţara
noastră în pregătirea şi instruirea personalului navigant marin.
Politici pe care Guvernul României le va promova pentru realizarea acestei
strategii sunt:
– asigurarea condiţiilor de navigaţie permanentă pe Dunăre la un pescaj de
minim 2,5 m;
– preluarea unei părţi din traficul rutier (poluant şi cu risc major de
accidente) în trafic fluvial;
– dezvoltarea capacităţilor de operare şi depozitare a mărfurilor;
– reducerea taxelor pe canalul Sulina şi pe canalul Dunăre-Marea Neagră în
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vederea stimulării traficului de mărfuri din şi spre porturile maritime de la
Dunăre şi Marea Neagră;
– crearea unui sistem de echilibrare a cheltuielilor portuare între porturile
maritime de la Dunăre şi portul Constanţa;
– asigurarea şi garantarea liberului acces pe infrastructurile feroviare şi rutiere în
porturile cu mai mulţi operatori şi beneficiari de transport pentru stimularea
concurenţei ofertelor de servicii portuare;
– stimularea armatorilor privaţi români în dezvoltarea şi modernizarea navelor
fluviale şi construcţia de nave autopropulsate;
– stimularea armatorilor români pentru construirea de nave maritime adaptat la
cerinţele şi posibilităţile de comerţ oferite de economia României în perspectiva
integrării europene;
– construcţia şi dezvoltarea pontoanelor hotel cu facilităţi de clasă în Delta
Dunării corelate cu nave de transport pasageri de mică capacitate şi cu viteză
mare de deplasare;
– masuri de protecţie a navelor fluviale sub pavilion român, în competiţie cu
navele sub pavilion european pe o perioadă determinată impusă de modernizarea
navelor fluviale la condiţiile tehnice europene;
– asigurarea liberei circulaţii canalelor fluviale pe Dunăre prin eliminarea
timpilor de staţionare pentru control şi revizie în punctele de frontieră a ţărilor
riverane;
– trecerea în folosinţă deplină a infrastructurii portuare către operatorii portuari;
– dezvoltarea de “crewing” pentru utilizarea forţei de muncă calificată în formele
de învăţământ specifice în pregătirea personalului navigant maritim şi fluvial şi
garantarea protecţiei sociale a acestora;
– dezvoltarea traficului de containere în tranzit şi circuit intern pe Dunăre în
corelare cu asigurarea transportului acestora în zonele din interiorul ţării prin
folosirea eficientă a porturilor fluviale;
– asigurarea în porturile fluviale şi fluvio-maritime a condiţiilor tehnice pentru
bunkerarea navelor fluviale şi maritime
18.Politica privind protecţia mediului înconjurător
Introducere
Ţinând cont că un mediu sănătos este esenţial pentru asigurarea prosperităţii şi
calităţii vieţii şi de realitatea că daunele şi costurile produse de poluare şi
schimbări climatice sunt considerabile, Guvernul României promovează
conceptul de de-cuplare a impactului şi degradării mediului de creşterea
economică prin promovarea eco-eficienţei şi prin interpretarea standardelor
ridicate de protecţia mediului ca o provocare spre inovaţie, crearea de noi pieţe şi
oportunităţi de afaceri.
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Având ca obiective principale întărirea structurilor administrative, ca element de
bază pentru construirea unui sistem solid de management de mediu şi contribuţia
la dezvoltarea durabilă, activitatea Guvernului României în acest domeniu se va
concentra pe următoarelor priorităţi:
· Integrarea politicii de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi
regionale;
· Evaluarea stării actuale a factorilor de mediu şi fundamentarea unei strategii de
dezvoltare pe termen lung în domeniul mediului, al resurselor regenerabile şi
neregenerabile
·
Întărirea
capacităţii
instituţionale
în
domeniul
mediului;
· Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale;
· Extinderea reţelei naţionale de arii protejate şi rezervaţii naturale, reabilitarea
infrastructurii costiere a litoralului românesc, redimensionarea ecologică şi
economică a Deltei Dunării;
· Întărirea parteneriatului transfrontalier şi internaţional cu instituţiile similare
din alte ţări în scopul monitorizării stadiului de implementare a înţelegerilor
internaţionale;
· Elaborarea strategiilor de protejare a cetăţenilor împotriva calamităţilor naturale,
accidentelor ecologice şi expunerii în zone cu risc ecologic;
· Întărirea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale în procesul de
elaborare şi aplicare a politicilor publice în domeniu.
Managementul substanţelor chimice şi monitorizarea organismelor
modificate genetic
· Managementul substanţelor chimice şi monitorizarea organismelor modificate
genetic şi interzicerea folosirii pe teritoriul României a celor periculoase pentru
sănătatea populaţiei, prin:
- transpunerea şi implementarea legislaţiei privind evaluarea şi controlul
riscului chimicalelor periculoase pentru sănătatea umană şi mediu;
- dezvoltarea cadrului naţional de biosecuritate pentru implementarea
Protocolului de la Cartagena (Legea nr. 59/2003);
- reactualizarea inventarului substanţelor active utilizate în produsele
biocide existente plasate pe piaţă în România;
- implementarea Planului Naţional de Management al Halonilor;
- dezvoltarea laboratoarelor autorităţilor locale/regionale de mediu pentru
determinarea conţinutului de asbest din efluenţi lichizi şi gazoşi în zonele în care
există agenţi economici care utilizează asbestul în procesul de producţie;
- asigurarea cadrului legislativ privind transportul peste frontieră a
modificate genetic, urmărirea şi etichetarea acestora şi a produselor
alimentare şi furajelor produse din organisme modificate genetic;
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- constituirea unui Catalog naţional al organismelor modificate genetic acceptate
pe teritoriul României, accesibil populaţiei;
- crearea şi dezvoltarea laboratoarelor specializate în detectarea organismelor
modificate genetic;
- participarea la Mecanismul Privind Schimbul de Informaţii în Domeniul
Biosecurităţii (Biosafety Clearing House);
Strategia de protejare a cetăţenilor
7. Elaborarea strategiilor de protejare a cetăţenilor împotriva calamităţilor
naturale, accidentelor ecologice şi expunerii în zone cu risc ecologic, prin:
– adoptarea de urgenţă a noii legi a protecţiei civile;
– implementarea sistemului CECIS (Sistem Comunitar de Comunicaţii şi
Informaţii de Urgenţă) prin operaţionalizarea şi funcţionarea Centrului
Naţional de Informare şi Comunicare pe linie de protecţie civilă, care să
asigure sistemul de comunicaţii precum şi alarmarea populaţiei în caz de
dezastru;
– operaţionalizarea echipelor naţionale de protecţie civilă;
– Program Naţional de împădurire a minimum 1% din Fondul Forestier Naţional
pe perioada 2005-2008, pentru extinderea suprafeţei de păduri, combaterea
eroziunii solului, diminuarea riscului de inundaţii şi ameliorarea climatului;
– Program Naţional de creare a perdelelor de protecţie a câmpului, a căilor de
comunicaţie şi a aşezărilor umane (înfiinţarea a minim 500 de km/an perdele
forestiere);
– amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării inundaţiilor;
– elaborarea de norme stricte în ceea ce priveşte amenajările pentru construirea
sau protejarea haldelor (de cenuşă, steril), a batalurilor (reziduuri petroliere,
reziduuri provenite de la industria neferoasă).şi a standardelor ecosistemelor
similare pe plan mondial.
19.Politica de protecţie a consumatorului
Programul Guvernamental pentru Protecţia Consumatorului
Educarea consumatorilor, prin:
– sprijinirea înfiinţării Institutului Naţional pentru Consum, ca organizaţie
neguvernamentală, care să desfăşoare activităţi cum ar fi: instruirea de formatori
ai asociaţiilor de consumatori; consultanţă pentru înfiinţarea de asociaţii şi pentru
îmbunătăţirea activităţii acestora; efectuarea de teste comparative, de studii şi
cercetări în domeniu; informarea, consilierea şi educarea consumatorilor,
inclusiv prin editarea de publicaţii, similare cu cele din statele membre ale
Uniunii Europene;
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– susţinerea procesului de structurare a consumatorilor, pe orizontală şi pe
verticală, astfel încât să se înfiinţeze asociaţii în toate judeţele şi oraşele ţării,
respectiv federaţii la nivelul tuturor judeţelor, precum şi Consiliul Naţional al
Asociaţiilor de Consumatori, reprezentant legitim al acestora la nivel central;
– crearea unui sistem informatic românesc cu privire la produsele şi
serviciile cu risc ridicat şi imediat pentru viaţa, sănătatea şi securitatea
consumatorilor;
– realizarea unei activităţi sistematice de către toate componentele sistemului
instituţional pentru protecţia consumatorilor, mai ales în colaborare cu structurile
societăţii civile;
– introducerea educaţiei consumatorilor în procesul de învăţământ.
27.Politica de securitate naţională
Program de Guvernare 2
B. Guvernul României va dezvolta relaţiile de bună vecinătate şi cooperarea
regională în spaţiul sud-est european şi al Mării Negre, prin:
– promovarea relaţiilor de bună vecinătate şi cooperarea cu ţările Europei
de Sud-Est în realizarea pactului de stabilitate pentru asigurarea păcii,
consolidarea democraţiei respectarea drepturilor omului şi prosperitatea
economică;
– protejarea intereselor României şi ale UE în spaţiul sud-est european şi
rezolvarea de o manieră coerentă şi ofensivă a problemelor cu Ucraina în baza
normelor de drept internaţional public;
– promovarea relaţiilor cu Republica Moldova în baza unei orientări pro-active
ce vizează pe de o parte respectarea drepturilor omului, consolidarea cadrului
democratic şi al reformelor economice, iar pe de altă parte susţinerea culturii
române. În acest sens, România îşi va direcţiona asistenţa către acordarea de
burse, susţinerea drepturilor culturale ale românilor, sprijinirea activităţilor care
susţin aplicarea reformelor democratice şi respectarea drepturilor omului. De
asemenea, România va monitoriza respectarea cu stricteţe a acordurilor bilaterale;
– cooperarea în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est
(SEECP) pentru promovarea procesului de stabilizare şi asociere iniţiat de
Uniunea Europeană pentru statele din Balcanii Occidentali şi stabilirea unei
legături structurale între UE şi SEECP;
– valorificarea mecanismelor şi resurselor Centrului SECI pentru
combaterea crimei organizate, în vederea promovării unor politici coerente
de combatere a riscurilor neconvenţionale la adresa securităţii în regiune;
– întărirea colaborării în cadrul Organizaţiei de Cooperare Economică a Mării
Negre pentru derularea şi aplicarea efectivă a proiectelor deja agreate (energie,
sistem financiar-bancar, transport, turism), în scopul racordării mai eficiente a
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activităţilor acesteia la priorităţile economiei naţionale şi interesele cercurilor
oamenilor de afaceri români;
– folosirea infrastructurii, a instalaţiilor existente şi a specialiştilor români, ca
avantaj în creşterea implicării României în politica de securitate energetică
regională: transport, depozitare, procesare şi comercializarea energiei electrice,
petrol, gaze.
Program de guvernare 3
B. Politici publice - priorităţi
B.1. Prevenirea şi combaterea criminalităţii
Guvernul României va colabora cu Preşedintele României în cadrul
Consiliul Suprem de Apărare al Ţării pentru aplicarea unei Strategii
Naţionale de Prevenire a Criminalităţii. Strategia va stabili obiectivele şi
rolul autorităţilor, şcolilor, familiei şi societăţii civile în prevenirea
criminalităţii.
Obiectivele strategiei ţin cont de factorii şi condiţiile care contribuie la angajarea
într-un comportament infracţional şi au în vedere:
· protecţia comunităţilor locale şi a şcolilor;
· aplicarea unor programe speciale pentru tinerii şi familiile lor care trăiesc
într-un mediu cu risc infracţional ridicat ce generează violenţă domestică,
abuz sexual, consumul de droguri, ori promovarea unei culturi infracţionale,
cum sunt zonele sărace şi periferice din localităţile urbane, ori din zonele
periurbane;
· aplicarea unor programe speciale destinat persoanelor marginalizate ce trăiesc
în zonele industriale aflate în declin. Aceste programe se vor integra în
programele de dezvoltare locală şi regională;
· combaterea traficului şi consumului de droguri;
· programe speciale pentru tinerii cu probleme de comportament (agresivitate) ori
care s-au asociat în bande pentru săvârşirea de activităţi infracţionale;
· programe speciale pentru comunitatea romilor.
Măsurile de prevenire şi combaterea a criminalităţii se vor aplica la nivel
comunitar, în baza evaluărilor şi soluţiilor propuse de reprezentanţii
comunităţilor locale şi autorităţile teritoriale de ordine publică organizate potrivit
Legii nr. 218/2002, ţinând cont de mecanisme de organizare instituţională ce se
referă la:
– implementarea mecanismelor de comunicare şi parteneriat între poliţie şi
reprezentanţii comunităţii locale pentru a identifica cele mai bune soluţii pentru
prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea protecţiei/ patrulării străzilor,
parcurilor şi şcolilor;
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– formarea unor reţele locale între oraşe şi municipii şi a unei reţele regionale
pentru a realiza schimbul de informaţii şi bune practici în prevenirea şi
combaterea criminalităţii;
– informarea publicului despre mecanismele de prevenţie a criminalităţii.
În lumea contemporană, schimbarea şi incertitudinea reprezintă doua constante.
Având în vedere cererea crescândă a societăţii civile pentru o tot mai mare
transparenţă a procesului decizional guvernamental, inclusiv cel din domeniul
apărării naţionale, existenţa unor persoane cu educaţie şi discernământ mai bune,
amploarea unor fenomene sociale la nivel internaţional precum globalizarea,
dezvoltarea tehnologica şi numeroşi alţi factori, adaptarea la aceste schimbări o
dată cu interesul pentru desfăşurarea unei activităţi cât mai eficiente reprezintă
un element fundamental în cadrul preocupărilor conducerii societăţii româneşti.
Un asemenea mediu necesită o mai mare concentrare pe practicile integrate de
management al riscurilor cu care se confrunta organizaţiile pentru a se putea trata
incertitudinea la nivel strategic, a câştiga capital din oportunităţi şi a informa şi
spori implicarea factorilor de răspundere cu interese în îmbunătăţirea, în
perspectivă, a procesului decizional.
Provocarea se exprimă prin abordarea managementului riscului - care se practică
la un nivel nu foarte departe de începător în organizaţiile guvernamentale
româneşti - într-o manieră integrată şi sistemică, cu accent mai mare pe
consultarea şi comunicarea cu stakeholderii sociali şi publicul, în general. Prin
aplicarea acestui tip de abordare, organizaţiile guvernamentale îşi vor putea
îndeplini responsabilităţile crescânde în promovarea proceselor decizionale
obiective, în paralel cu creşterea înţelegerii, a intensificării sondajelor media şi
publice, şi a iniţiativelor pentru transparenţă şi guvernare deschisă. În prezent,
managementul riscului se poate vedea ca o problemă de larg interes în orice
organizaţie care, în coordonare cu alte iniţiative organizaţionale va permite
îmbunătăţirea procesului decizional, permiţând trecerea spre managementul
fondat pe rezultate. Managementul integrat al riscului implică o privire
transversală prin toate aspectele activităţii organizaţionale pentru o mai bună
gestionare a riscului. Organizaţiile care folosesc tehnici de management al
riscului în mod permanent şi peste tot în structurile lor prezintă o mai mare
probabilitate de îndeplinire a obiectivelor şi rezultatelor planificate ori dorite.
Managementul eficient al riscului minimizează pierderile şi rezultatele negative
şi identifică oportunităţi de îmbunătăţire a serviciilor oferite către stakeholderi şi
public, în general.
O abordare sistematică, integrată dar adaptabilă a managementului riscului
implică necesitatea ca organizaţia să-şi construiască acea capacitate de a trata
riscul în mod explicit, pentru creşterea încrederii organizaţiei şi publicului în
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capacitatea sa de a-şi îndeplini scopurile şi misiunea. Aceasta contribuie la o mai
bună utilizare a timpului şi resurselor, o mai elevată activitate în echipă şi o
încredere mărită în urma folosirii aceloraşi instrumente de analiză şi acţiune cu
partenerii din mediu. Prin accentuarea nevoii unei mai active şi frecvente
consultări şi comunicări de risc, abordarea integrată a managementului de risc va
permite împărţirea responsabilităţii în gestiunea riscului. Se dezvoltă, de
asemenea, încrederea în procesele organizaţionale, şi, corespunzător, se
îmbunătăţeşte înţelegerea publică şi a altor interesaţi în unele compromisuri ce
trebuie făcute la nivel guvernamental.
Aplicarea unui cadru integrat de management al riscului, conjugată cu activităţile
de gestiune a riscului corespunzătoare, va sprijini tranziţia culturii
organizaţionale spre o forţă de muncă şi un mediu guvernamental sensibile la
risc. Un astfel de mediu va sprijini cu responsabilitate gestionarea riscului şi va
oferi un management implicit al riscului în orice structură organizaţională şi
guvernamentală sau proces de planificare ori activitate propriu-zisă. Un element
esenţial al unui mediu sensibil la risc este dat de asigurarea că locul de muncă are
capacitatea şi instrumentele de a fi inovativ în acelaşi timp menţinându-şi
posibilitatea de a recunoaşte şi respecta nevoia de prudenţă pentru protecţia
interesului public şi pentru menţinerea încrederii publice.
Ministerele al căror specific se concentrează direct pe probleme ce urmăresc
evitarea, diminuarea sau eliminarea de riscuri, au, în general o atitudine
proactivă şi practică un management sistematic al riscului. Datorita unei lungi
istorii de rezolvare a toleranţei reduse la risc în zone precum securitatea,
sănătatea sau siguranţa, organizaţiile care au acţionat pentru diminuarea sau
eliminarea efectelor riscurilor amintite au dezvoltat o cultură organizaţională
eficientă de management al riscului. Tendinţele care se manifestă în cadrul
sectorului public, şi provocările asociate nevoii de a se adapta schimbării şi
incertitudinii contribuie la creşterea interesului public pentru managementul
riscului şi în alte sectoare ale politicii publice. Acest nivel crescut de
conştientizare cu privire la managementul riscului, ca şi nevoia de a înţelege şi
gestiona mai bine diferitele tipuri de risc implică o transformare culturală.
Scopul acestei transformări este de dezvoltare a unei forţe de muncă sensibile la
risc în întreg sistemul structurilor organizaţionale guvernamentale. Se va asigura,
astfel, conştientizarea la risc a funcţionarilor din structurile guvernamentale, ca şi
încrederea în aplicarea unor masuri de reducere a riscului proporţional cu
problema analizată, precum şi că instrumentele şi procesele necesare sunt
utilizate pentru a-i sprijini în aceste demersuri. Realizarea acestei schimbări
culturale implică angajarea susţinută, pe o perioadă destul de mare de timp, a
întregului aparat guvernamental, pe măsură ce se dezvoltă practicile din domeniu.
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Cadrul integrat de management al riscului
Se va proiecta pentru dezvoltarea şi implementarea de practici moderne şi pentru
a sprijini acţiunile inovative de-a lungul întregului aparat guvernamental,
inclusiv cel din domeniul apărării. Acesta va asigura o abordare comprehensivă
prin integrarea managementului riscului în procesul decizional strategic.
Cadrul comun de activitate va furniza organizaţiei mecanismul de dezvoltare a
unei abordări sistemice pentru managementul riscurilor strategice prin crearea
mijloacelor de analiză, comparaţie şi evaluare pe aceleaşi baze a unor riscuri
substanţial diferite. Se va aplica întregii organizaţii şi acoperă toate tipurile de
riscuri pe care le poate întâmpina aceasta (de ex. riscuri politice, operaţionale, de
resurse umane, financiare, juridice, de sănătate şi siguranţă, de mediu, de
reputaţie etc.).
Scopul unui cadru integrat de management al riscului ar fi:
- să asigure îndrumarea pentru obţinerea unei abordări sistematice şi pe întreg
arealul social românesc cu privire la managementul riscului
- să contribuie la dezvoltarea unei categorii de forţă de muncă şi a unui mediu
sensibile la risc, care dovedesc atât inovaţie cât şi asumare responsabilă de
riscuri, concomitent cu luarea de precauţiuni necesare pentru protejarea
interesului public, menţinerea încrederii publice şi asigurarea tratamentului
respectuos al populaţiei, şi
- să propună un set de practici de management al riscului pe care ministerele să
le adopte, sau să le adapteze circumstanţelor şi mandatelor lor specifice.
În mod concret, se poate anticipa că implementarea unui astfel de cadru integrat
va contribui la:
- sprijinirea responsabilităţilor de guvernare prin asigurarea cunoaşterii,
identificării şi evaluării riscurilor asociate politicilor, programelor, planurilor şi
operaţiilor, şi aplicarea măsurilor corespunzătoare pentru diminuarea
impacturilor nefavorabile şi folosirea oportunităţilor în scopul obţinerii de
beneficii;
- îmbunătăţirea rezultatelor activităţii de conducere a societăţii prin
implementarea unui proces decizional bazat pe o mai mare cantitate de informaţii,
asigurarea unui fundament inovator şi capabil de asumare de riscuri, format din
valori, instrumente şi un mediu favorabil, şi prin încurajarea învăţării din
experienţă o dată cu respectarea controlului societăţii civile;
- întărirea responsabilităţii prin demonstrarea înţelegerii nivelurilor de risc
asociate politicilor, planurilor, programelor şi operaţiilor, şi că investiţia în
măsurile de management al riscului este optim echilibrată cu interesele
stakeholderilor, şi
- îmbunătăţirea serviciului către naţiune prin întărirea capacitaţii de protejare a
populaţiei, proprietăţii şi intereselor de stat.
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Managementul integrat al riscului respectă şi se bazează pe valori cheie ale
societăţii româneşti. Rezultatele aplicării managementului integrat al riscului
trebuie să fie caracterizate de onestitate, etică şi fair-play, să respecte legile,
autorităţile guvernamentale şi politicile ministerelor şi să conducă la o utilizare
cu prudenţă a resurselor societăţii.
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