




DE CE?

MIGRAȚIE & BRAIN DRAIN (white & blue collar / concurență globală)

SCĂDEREA NATALITĂȚII (2018: s-au născut mai mulți copii români în străinătate decât în țară)

DECLIN DEMOGRAFIC (45% dintre cei cu vârstă 18-36 se gândesc să plece din țară)

EDUCAȚIE (școli profesionale / programe duale / sisteme de burse)

IMPACT 4.0 / COMPATIBILIZARE (robotizare / AI / IT / IoT / AR)

=>

DEFICIT DE SPECIALIȘTI

1.3 PERS. NEOCUPATE / 1 PERS. OCUPATA

AFECTAREA MEDIULUI DE BUSINESS

CONCURENȚA PARȚIAL NELOIALĂ A DOMENIULUI PUBLIC



Studiu realizat de către Asociaţia de Analiză Decizională şi Strategică (Strategic Decision Analysis Association – SDAA) pentru Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin.



• MENTALITATE & IMPLICARE

• INFRASTRUCTURĂ

• ANALIZĂ DE IMPACT

• ACȚIUNI CONCRETE

• DEZBATERE & DIALOG

• PRAGMATISM

• CONSECVENȚĂ & ASUMARE

• VIZIUNE & ACȚIUNE

• RESPONSABILITATE & UNITATE

• BUNE PRACTICI

• MOBILIZARE ȘI INIȚIATIVĂ

• EDUCAȚIE

• CERCETARE, INOVARE, DEZVOLTARE

• INVESTIȚII



MĂSURI PE TERMEN SCURT:

• Coagularea demersului (o singură umbrelă / o singură voce)

• Predictibilitate & Stabilitate (Legislație și Fiscalitate)

• Măsuri fiscal-bugetare și INVESTIȚII

• Sistemul dual + parteneriate

• Atragere a forței de muncă străine (deschiderea porților)

• Asumarea unui calendar de alocare bugetară pentru educație

• Studii de impact / Consultare / Dezbatere => generare PACT + SEMNARE

MĂSURI PE TERMEN MEDIU:

• Calitatea serviciului public: educație, sănătate, transport, administrație, 

siguranță publică, informatizare, digitalizare

• Educație min.6% din PIB

• Programe și parteneriate de cercetare & dezvoltare

MĂSURI PE TERMEN LUNG:

• Atragerea celor plecați și creșterea natalității

• Creșterea nivelului de trai (6.700 Lei venit net => trai bun cf. studiu SDAA



MAJORAREA CÂȘTIGULUI NET + CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PRIN:

- majorarea nivelului maxim al salariilor pentru care se acordă deducere

personală, de la 3.600 lei la 5.000 lei;

- actualizarea nivelului deducerilor personale la minimum 300 lei/persoană (15 

lei din prezent)

- scoaterea deducerilor personale din baza de calcul a contribuțiilor sociale;

- acordarea unor deduceri suplimentare la calculul impozitului pe venit

(plafonate), reprezentând contravaloarea unor servicii sociale de bază (cărți, 

rechizite, servicii medicale, asigurări, stomatologie, dobânzi, echipamente);

ALTE MĂSURI CU REZONANȚĂ FISCAL-INSTITUȚIONALĂ:

- Informatizarea și digitalizarea fiscului

- Combaterea evaziunii, a muncii la negru, a concurenței neloiale






