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ANEXA 1 — DEZBATERI TEMATICE PURTATE ÎN COMITETELE 

CONSILIULUI PRIVIND OBSTACOLELE DIN CALEA INVESTIȚIILOR 

1. Performanțele și blocajele în materie de investiții 

Analiză tematică Dată Conținut 

Cadrele de 

insolvență din zona 

euro: Principiile 

eficienței și analiza 

comparativă 

Aprilie 

2016 

Cadrele de insolvență au efecte economice, întrucât 

modelează stimulentele pentru agenții privați. Rolul 

economic al cadrelor de insolvență este deosebit de 

relevant în situațiile caracterizate de un volum mare de 

datorii neachitate. Prezenta notă expune principiile 

comune pentru cadrele de insolvență. 

Dezbatere tematică 

privind investițiile 

Iunie 

2016 

Această dezbatere s-a concentrat asupra rigidităților în 

materie de reglementare și a blocajelor din calea 

investițiilor în țările din zona euro și asupra modului în 

care aceste provocări sunt abordate în contextul 

reformelor atât la nivel național, cât și la nivelul UE. 

Ușurința cu care 

pot fi desfășurate 

activități economice 

Ianuarie 

2017 

Îmbunătățirea „ușurinței cu care pot fi desfășurate 

activități economice” sau reducerea birocrației se obține, 

în mare măsură, prin acțiuni care nu implică niciun cost 

bugetar sau implică un cost bugetar limitat, dar care pot 

aduce beneficii semnificative.  

Reformele piețelor 

muncii și 

produselor 

Mai 

2017 

Această discuție se va concentra asupra rolului pe care îl 

joacă reformele pieței muncii și a produselor în ceea ce 

privește investițiile și interacțiunile lor. 

 

2. Investiții în infrastructură 

Analiză tematică Dată Conținut 

Investiții publice 

în infrastructură 

Septembrie 

2015 

Această discuție a analizat tendințele recente în materie 

de investiții în domeniul infrastructurii și modalitatea de 

evaluare a eventualelor provocări legate de eficacitatea 

cheltuielilor publice. În cadrul dezbaterii au fost 

analizate condițiile-cadru care favorizează investițiile și 

s-a pus accentul pe utilizarea fondurilor UE.  

Parteneriate 

public-privat 

Ianuarie 

2016 

Discuția a analizat parteneriatele public-privat (PPP) ca 

modalitate de a implica operatorii privați în proiectarea 

și construirea de infrastructuri și în furnizarea de 

servicii publice. 

Investiții în 

industriile de rețea  

Mai 2016 Obiectivul prezentului document este să treacă în revistă 

evoluțiile investițiilor din domeniul transporturilor, al 

energiei și al comunicațiilor electronice și să discute 

despre obstacolele din calea investițiilor.  

Investițiile din 

sectorul rezidențial 

în eficiența 

energetică și sursele 

regenerabile de 

energie 

Iunie 2016 Discuția a analizat investițiile în eficiența energetică 

realizate de către sectorul rezidențial, blocajele care 

împiedică gospodăriile să investească mai mult și 

potențialul pe care îl are eficiența energetică în acest 

sector al economiei. 



 

2 

Investiții în 

favoarea 

economiei digitale 

Noiembrie 

2016 

Discuția s-a axat în special pe investițiile menite să 

permită dezvoltarea economiei digitale. 

 

 

3. Investiții în active necorporale 

Analiză tematică Dată Conținut 

Investiții în active 

necorporale 

Octombrie 

2016 

Această discuție oferă informații contextuale privind 

activele necorporale din Europa, abordând, astfel, 

conceptul de active necorporale, tendințele recente în 

materie de investiții în acest domeniu și impactul 

acestora asupra productivității și a creșterii PIB-ului. 

Deblocarea 

investițiilor în 

active necorporale 

Ianuarie 

2017 

O altă discuție s-a axat pe factorii determinanți și pe 

obstacolele din calea investițiilor în activele 

necorporale, aplecându-se și asupra întrebării dacă sunt 

necesare măsuri de politică specifice pentru a elimina 

obstacolele din calea investițiilor în activele 

necorporale.  
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ANEXA 2 — PROGRESELE ÎNREGISTRATE DE STATELE MEMBRE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ABORDAREA 

PROVOCĂRILOR ÎN MATERIE DE INVESTIȚII  

 

 

Provocări în materie de investiții AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Sarcina administrativă și de reglementare

Administrația publică

Achiziții publice /Parteneriate public-privat (PPP)

Sistemul judiciar

Cadrul de insolvență

Concurența și cadrul de reglementare

Legislația privind protecția muncii și cadrul 

aferent contractelor de muncă

Salarii și stabilirea salariilor

Educație, competențe și învățarea pe tot 

parcursul vieții

Impozitare

Accesul la finanțare

Cooperarea între mediul academic,

 în domeniul cercetării și al afacerilor

Finanțarea C&D&I

Servicii pentru întreprinderi/Profesii reglementate

Sectorul comerțului cu amănuntul

Construcții

Economia digitală / Telecommunicații

Energie

Transporturi

Niciun progres

Progrese limitate

Sursă: rapoartele de țară pentru 2018, Comisia Europeană. Notă: EL nu este inclusă

 (în cadrul Programului de supraveghere economică)

Unele progrese

Progrese considerabile

Aspecte abordate pe deplin
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