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Serviciul Comunicare și Relații Publice   

 București,5 iulie 2016  

Discursul  

Viceprim-ministrului Costin Borc, Ministrul Economiei, Comerțului si Relațiilor 

cu mediul de Afaceri la lansarea în dezbatere publica a documentului  

„România competitivă: un proiect pentru o creștere economică sustenabilă” 

 

 

,,Ne dorim niște schimbări care să ne facă să vrem să trăim, să muncim și să ne 

întoarcem în România ”, a declarat Viceprim-ministrul Costin Borc, Ministrul 

Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în deschiderea  evenimetului 

de lansare în dezbatere publică a documentului strategic: „România competitivă: un 

proiect pentru o creștere economică sustenabilă”, un plan ambitios și concret de 

dezvoltare pe termen mediu, care să genereze schimbări vizibile în economia reală și, 

în viața de zi cu zi.  

 

În discursul său, Viceprim-ministrul Costin Borc a explicat implicarea Guvernului în 

pregătirea documentului referitor la strategia de crestere economică a României, țintă 

asumată prin programul de guvernare, inca din noiembrie 2015.  

 

Prin acest document se dorește expunerea unei viziuni de dezvoltare economică a 

României pentru următorii ani, care sa atraga sustinerea cat mai multor grupuri 

sociale, care sa fie in concordanta cu strategiile sectoriale care au fost adoptate pana 

acum, cu Planul National de Reforma si cu Strategia de convergenta, si in general cu 

toate obligatiile pe care România le-a asumat ca stat membru al Uniunii Europene. 

 

Discursul Viceprim-ministrului Costin Borc, Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor 

cu Mediul de Afaceri este redat mai jos : 

 

 

,,Stimat auditoriu,  

 

Am sa incerc sa fac intai o referire la procesul de constructie al acestui proiect de 

strategie economica. La inceputul guvernarii, pentru a sparge barierele dintre 

ministere si a stimula colaborarea in echipa, am avut acele sedinte de guvern 

informale, in fiecare sambata dimineata. Doua din aceste reuniuni, chiar printre 

primele, au fost dedicate discutiilor pe teme economice, pentru a defini temele pe 

care vrem sa le abordam, ce ar trebui sa cuprinda un proiect de strategie, cum sa se 

desfasoare consultarile si care ar fi calendarul unui astfel de demers. 

 



Aceste reuniuni au conturat cateva din domeniile care ar trebui dezvoltate, cum ar fi, 

fara sa fiu exhaustiv, agricultura, industriile creative, industria auto, IT&C, tot ce 

este legat de economia verde, cat si faptul ca Guvernul nu isi doreste nici sa impuna si 

nici sa dea lectii, ci doar sa propuna un document ce poate si chiar trebuie completat 

intr-un larg proces de consultare. 

 

Urmatorul pas a fost de a ne sfatui cu un ,,focus-group" format din 25-30 de persoane 

din cele mai diverse straturi ale societatii, mari companii, antreprenori, lideri de 

opinie, organizatii non-guvernamentale. Le multumesc din suflet pentru contributiile 

lor care ne-au ajutat atat de mult sa avansam in acest proces. 

 

Am discutat in intalnirile pe care le-am avut despre marile falii care despart Romania. 

Rural vs Urban, Abandon scolar vs Performanta Universitara, discrepantele tot mai 

evidente intre regiuni si intre categorii sociale. Ne-am propus ca inainte de a concepe 

tinte, planuri de actiune si bugete, sa gasim acele principii unificatoare care sa 

genereze o crestere economica sanatoasa capabila sa atenueze disparitatile tocmai 

mentionate. 

 

In grupuri distincte de lucru am incercat, in liniile cu probleme identificate, sa 

identificam si sa crestem potentialul competitiv al Romaniei rurale si urbane si, in 

paralel, sa trasam liniile unor principii integratoare care sa gaseasca sinergiile de 

dezvoltare pentru cele doua.  

 

Vreau să mă opresc, în continuare, doar cateva dintre ideile care au reiesit din 

discutii. Unele dintre ele se regasesc si in documentul supus consultarilor viitoare. 

 

Asadar, când vorbim despre Romania rurala, inteleasă intr-un sens mai larg printr-un 

nivel scazut al calitatii vietii si al pregatirii fortei de munca, ne gândim la o 

agricultura ecologica / organica si revigorarea peisajului natural-cultural prin eco-

turism sau reinvierea mestesugurilor traditionale in cheie creativ, dar și la crearea de 

noi locuri de munca prin reprofesionalizarea fortei de munca – revitalizarea scolilor 

profesionale. 

 

De asemenea, când abordăm aceste idei din punctul de vedere al unei Romanii urbane, 

ne dorim dezvoltarea de know-how si expertiza locala in domenii prioritare date de 

dinamica pietei (ex: sectoarele creative si IT&C), crearea de oportunitati pentru 

revigorarea capitalului romanesc prin sustinerea antreprenoriatului local, precum și 

descentralizarea economica si administrativa care ar ajuta si alte orase din Romania sa 

atraga mai multe investitii si sa se dezvolte 

 

Printre liniile integratoare au fost idei care au avut ca element central saltul calitativ 

– un salt pe care Romania trebuie sa il faca de la o tara in curs de dezvoltare  la o tara 

dezvoltata. Sa incurajam cultura si spiritul antreprenorial,  ingredientul care poate 

crea o punte naturala intre cunoastere si resurse si poate revitaliza si spatiul rural si 

mic urban romanesc.    



 

Printre intrebarile puse au fost multe referitoare la VALORI :  Ce ne uneste si ce ne 

defineste ca natiune, care sunt acele valori pe care le avem in comun indiferent de 

ceea ce ne desparte. Si care sunt acele valori aspirationale spre care tindem si unde 

vrem sa fim intr-un deceniu sau doua. Am vorbit despre RESPONSABILITATE, 

INTEGRITATE, CURAJ, TRANSPARENTA, PROFESIONALIM – care sa ne ghideze in fiecare 

zi, pe fiecare dintre noi.  

 

Din toate discutiile au reiesit si doua principii care transced planul de reforme si a 

caror principala menire este sa contribuie la reducerea decalajelor amintite : 

 ACCESIBILITATEA, inteleasă ca acces facil la servicii de baza care tin de 

calitatea vietii si  

 INTERCONECTAREA, care presupune simplificarea proceselor, încurajarea unei 

atitudinii colaborative, dar și mărirea șanselor de schimburi economice interne 

și cu piețele externe. 

 

Toate masurile din documentul ”Romania competitiva” converg catre o idee comuna : 

Incurajarea productiei oriunde in Romania - concept care implica nu doar crearea 

tuturor conditiilor necesare care tin de infrastructura critica, precum educatie, 

sanatate, energie, transport, comunicatii, ci si un alt mod de a ne raporta la 

dezvoltarea economica.  

 

Calitatea unei viziuni si a unui proces transformational este atat de buna pe cat de 

bine este inteleasa si acceptata de cat mai multi parteneri si de cat de clare si realiste 

sunt masurile si planurile de actiune care o acompaniaza. 

 

In lunile care au trecut am directionat efortul nostru in aceste doua directii. Pe de-o 

parte am discutat cu ministerele 16 fise cu masuri, calendar si buget specific, iar in 

ceea ce priveste pregatirea unui consens, am discutat intregul document atat cu 

Presedintia Romaniei, cu Banca Nationala cat si cu Academia Romana. 

 

Documentul pe care vi-l propunem astazi este o sinteza unui proces de colaborare 

inter-institutionala si speram ca in urma discutiilor si consultarilor ce vor avea loc sa 

serveasca ca fundament unei viziuni economice care sa asigure dezvoltarea si 

prosperitatea Romaniei.” 

 

 

Atasat, prezentam documentul strategic „România competitivă: un proiect pentru o 

creștere economică sustenabilă”.  

Biroul de Presă al Ministerului Economiei,  

Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 


