
  



Sectorul de sănătate din 

România 
 

2 

  



 

Inițiative de succes în schimbarea 

sistemului medical din România : 

Numerele 

Scurte + SMS 

recurent 

0,5% & 2%  

Parteneriate 

Strategice 
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Federațiile europene și membrii 

lor din România 

4 
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Asociația producatorilor de 

medicamente generice din 

România 

Asociația Română a 

producătorilor de 

medicamente  

Coaliția organizațiilor 

pacienților cu afecțiuni 

cronice din România 

Grupul Farmaceutic al 

Uniunii Europene 

Forumul pacientilor 

Europeni 

Asociația Europeană 

a producătorilor de 

medicamente  

Federația Europeană a 

asistenților medicali 

Asociația Nursing 

România 

Asociația Europeană a 

farmaciștilor din spitale 
Asociația națională a 

farmaciștilor din spitale 



Observații importante: 

-Există o strategie 2014-2020 a Ministerului Sănătății. Totuși nu are 

un plan de implementare axat pe indicatori de performanță ceea ce îi 

diminuează șansele procentuale de reușită.  

 

-Asociațiile de tip ONG din România încearcă să ajungă la oameni și 

nevoile lor și să facă o mediere între ei și sistemul medical din 

România. 

 

-Asociațiile din România sunt conectate internațional, însă în același 

timp principalele obiective observate au fost cele de relaționare. 

  

-S-a observat o aliniere între mediul ONG și programele de CSR din 

companiile românești;  însă orientarea se face mai mult spre obiective 

urgente și imediate și nu spre cele strategice pe termen lung.  
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Grupuri Europene de 

interes în agricultură  

 

-reprezentanții 

aferenți din România- 
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Organizații Europene specializate în domeniul 

agriculturii:  

Comitetul European 

de inteprinderi ale 

vinurilor 

Berarii 

Europei 

Comitetul European al 

producatorilor de zahăr 

Consiliul European al 

tinerilor agricultori 
Federația Europeană a 

producătorilor de 

mâncare 

Asociația 

fertilizatorilo

r din Europa 
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Organizații Europene specializate în domeniul 

agriculturii:  
Asociația 

Europeană pentru 

cerealele de mic 

dejun 

Confederația UE 

pentru mâncare și 

băuturi 

Asociația 

Europeană pentru 

semințe 

Mecanismul de 

Agricultură din 

Europa 

 
Vocea unită a fermierilor 

și cooperativelor lor în 

Uniunea Europeană 
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Grupuri de interes  și companii românești din sfera 

agriculturii: 
Asociația Amelioratorilor, 

Producătorilor și 

Comercianților de Sămânță și 

Material Săditor din România 

Patronatul Național al 

Viei și Vinului 

Berarii României 
AZOMUREȘ 

ROMALIMENTA 

Federația Națională a 

Producătorilor Agricoli 

din România 

 Asociația cultivatorilor 

de Sfeclă de Zahăr 

Român 
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Comité européen des entreprises vins 

(Comitetul European al vinurilor) 

 

Vocea organizațiilor Europene de vinuri 

În 2015, exportul de vin la nivel european a înregistrat 

suma de 9 miliarde de $. 

Patronatul Național al Viei și Vinului 
 

• 49 de membri dintre cei mai importanți producători, importatori și 

exportatori de vin din România; 

 

• asociație de viticultori, producători, distribuitori și exportatori de vinuri. 
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The Brewers of Europe 

(Berarii Europei) 

Bere și societate 

Bere și economie 

Bere și mediul 

Bere și fabricarea berii Berarii 

României 

Sectorul European de fabricare a 

berii înregistrează din nou creșteri 

semnificative- sute de fabrici de 

bere create în spațiul European. 

 

• petiția online “Salvează Berea” 

 

• aderarea la Pactul pentru Fiscalitate – Pactul pentru România 

 

• 3,8% creștere economică înregistrată în anul 2015  12 



Agricultural Machinery in Europe 

(Mecanica Agriculturii Europene) 

Modernizarea tehnologică a mașinăriilor necesare în 

domeniul agriculturii. 

 

Susținerea fermierilor în vederea creșterii gradului de 

competitivitate la nivel european. 

 

Cifră de afaceri totală de 26 de miliarde € și 135.000 locuri 

de muncă. 
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Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020 
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FoodDrinkEurope  (Hrană și băuturi în Europa) și 

ROMALIMENTA 

Biocombustibili  

 

Etichetare nutrițională  

 

Mențiuni de sănătate 

 

Nutriția- noțiuni de bază 

 

Piața Unică, Politica Agricolă 

Comună  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducerea TVA la alimente  

 

Risipă de alimente  

 

Sănătate și stare de bine 

 

Siguranța alimentelor 

 

Taxarea alimentelor  
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Concluzii 

Obiective  atinse in perioada 2007-2013 în domeniul 

agricol românesc, prin sprijinul UE:   
 

• instalarea a 9400 de tineri fermieri; 

 

• modernizarea a peste 2000 exploatații agricole; 

 

• sprijin pentru peste 47 000 de ferme de semi-subzistență; 

 

• investiții în aproximativ 800 de comune. 

 

 

Obiective propuse pentru perioada 2014-2020:  
 

• 12 miliarde de euro pentru plăți directe mai echitabile și 

ecologice; 

 

• 8 miliarde de Euro pentru investiții rurale;  
16 



Analiză sectorială   

-Transporturi-  

17 



 

Putem numi cateva exemple de 

federații/organizații la nivel European 

prezente și în România: 
 

CORTE – 

Confederația organizațiilor în implementarea 

transportului stradal 

 

Principalele obiective ale acestei organizatii sunt: 

 

• să ofere consultanță privind transportul rutier și 

siguranță 

• să ofere o platforma de discuții pe tema 

transportului rutier pentru organizatii 

internaționale, instituțiile publice la nivel național 

și internațional 

• să ofere consultanță/ajutor în implementarea 

măsurilor legislative (hărti, planuri de acțiune, 

studii) 
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Inspectoratul de Stat pentru Control în 

Transportul Rutier 

Este membru CORTE în Romania 

 

 

 

 

CLECAT – Asociația europeană pentru trimiteri, transport, logistică 

și operațiuni diverse.  Membru CLECAT în Romania este 

DACOROM International Ltd  
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• FIA – International Federation of Automobiles; membru FIA în 

Romania este Automobil Clubul Român 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FEHRL - Forum of European National Highway Research 

Laboratories,  membru FEHRL în Romania este Centrul de Studii 

Tehnice Rutiere și Informatică  
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Unele grupuri de interese nu sunt însă prezente și în 

România: 

 

•  ASECAP - European Association of Operators of Tolled Road 

Infrastructures 

 

 

 

• ECG – European Car-transport Group of Interest 

 

 

 

• ECTA - European Chemical Transport Association 

 

 

• ACEA - European Automobile Manufacturers Association 
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Sectorul energetic 

-Europa și 

România- 
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Federaţiile europene 

AEBIOM – Asociația Europeană a Biomasei 

CEDEC – Confederația Europeană a companiilor de distribuție locală 

a energiei publice  

COGEN EUROPE – Asociatia profesională a producatorilor de 

energie electrică și termică în cogenerare  

EFET – Federația Europeană a comercianților de energie 

EGEC – Asociația Europeană pentru Hidrogen 

EREF – Federația Europeană pentru Energia Regenerabilă 

EUROACE – Alianța Europeană a companiilor pentru folosirea 

eficientă a energiei în clădiri.  

EUROFUEL – Asociația Europeană de combustibil 

EBB – Boardul European Biodiesel 

EUNITED –  Asociația Europeană a industriilor de inginerie 23 
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Federaţiile din România 

Federaţia Patronală “Energetica” 

Federația Patronală Petrol și Gaze 

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie 

Asociaţia Patronală Minieră din România “PATROMIN” 

Uniunea Patronală “GAZ ROMÂNIA” 

Centrul Român al Energiei (CRE) 
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Observaţii: 
 

 

Enel este, în acest moment, cel mai mare investitor privat în domeniul 

energetic din România; 

 

 

 E.ON este primul furnizor integrat de energie din România; 

 

 

Electrica este lider pe piaţa de distribuție și furnizare a energiei electrice 

din România; 

 

 

 

 

 

26 



Concluzii: 

 Federația Cogen– prezentă și în România cu 25 membri producători 

și distribuitori de energie termică în 20 orașe;  

   

 Federația Euroace – prezentă în România, militează pentru o 

utilizare mai eficientă a energiei în clădiri;  

 

 România a început să se dezvolte și să se implice în proiecte 

Europene din sectorul energetic;  

 

 România și-a asumat ca 24% din consumul final brut de energie din 

anul 2020 să provină din surse regenerabile, atins încă din 2014.  

 

27 



Grupurile de 

interese Europene 

din industria IT 

Perspectiva 

românească 
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                 ASOCIAȚII EUROPENE  

Asociația Europeană 

de Radio 

Asociația forțelor 

armate de 

electronică și 

comunicații 

Alianța de business 

și software 

Confederația 

internațională a 

societăților compozitorilor 

și autorilor 

Asociația Europeană a 

organizațiilor de 

cercetare și tehnologie 

Uniunea Europeană de 

Radio și Televiziune 

Asociația de Televiziune 

si Caselor Radio 

Asociația Europeană a 

operatorilor de rețele si 

telecomunicații 

Grupul de interes 

european al Asociațiilor 

GSM.  29 



            REPREZENTANȚII DIN ROMÂNIA 

  Asociaţia Română de 

Comunicaţii 

Audiovizuale ARCA 

AFCEA România-

Asociația de electronică, 

comunicații și sisteme 

informaționale pentru 

forțele armate 

       BSA România 

 UCMR-ADA Uniunea 

Compozitorilor si 

Muzicologilor din 

România, Asociatia 

pentru drepturi de autor 

CNCSIS- Consiliul Național 

al Cercetării Științifice din 

Învățământul Superior 

INCDTP- Institutul 

Național de Cercetare 

Dezvoltare pentru Textile 

și  Pielărie 

SRR Societatea Română 

de radiodifuziune 

TVR- Televiziunea 

Română 

Orange România 
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Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale ARCA 

„PROGRES PRIN MASS-

MEDIA!” 

63 de companii membre; 

228 stații proprii (60 de stații TV 

și 168 de stații radio) 

 I. Obiectiv: menținerea și dezvoltarea 

unui climat legislativ, reglementativ și 

administrativ favorabil investițiilor în 

domeniul audiovizual ca și a unui 

context competițional optim pentru 

dezvoltarea acestui domeniu. 

II. Misiune: reprezentarea intereselor 

companiilor membre în relație cu 

Parlamentul, Guvernul și instituțiile 

reglementative din domeniul 

audiovizual – Consiliul National al 

Audiovizualului și Ministerul 

Comunicațiilor și Societății 

Informaționale 
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BSA- Software Alliance                        cea mai 

cunoscută organizație dedicată promovării unui univers 

digital sigur și legal 
 

 

• Deschiderea pieţelor pentru un 

comerţ fără bariere; 

 

• Securitatea datelor şi 

informaţiilor; 

 

• Protejarea proprietăţii intelectuale 

(drept de autor, brevete, tech 

mandates); 

 

• Forţă de muncă şi educaţie. 
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UCMR-ADA este 

singurul organism din 

România acreditat să 

gestioneze drepturile 

de autor în domeniul 

muzical, funcționând 

după modelul 

societăților de gestiune 

colectivă din celelalte 

țări europene. Este 

membru CISAC, BIEM 

si GESAC. 

UCMR-ADA 

Rolul De a negocia şi elabora metodologii pentru 
fiecare categorie de utilizator de opere 
muzicale; 

De a colecta de la toţi utilizatorii de opere 
muzicale potrivit normelor legale şi regulilor 
statutare, rapoartele cuprinzând operele 
muzicale utilizate; 

De a repartiza remuneraţiile colectate, 
potrivit rapoartelor primite de la utilizatori şi 
potrivit regulilor proprii de distribuţie; 

De a contribui activ la constituirea bazelor 
internaţionale de date privind operele 
muzicale, date accesibile organismelor de 
gestiune colectivă similare, din întreaga 
lume; 
De a negocia, la cel mai înalt nivel, 
remuneraţiile datorate de toate categoriile 
de utilizatori, în concordanţă cu practica 
europeană 33 



GSM România: Orange și 

Vodafone 

 

Vodafone/Orange: Actori importanți, vizibili, a căror 

evoluție poate influența direcția proiectelor europene din 

domeniul IT. 

 

Scopul comun: reprezentarea intereselor cu privire la 

dezvoltarea domeniului telecomunicațiilor la nivel internațional. 
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• Domeniul Digital și al Telecomunicațiilor se afla în topul celor mai 

importante politici UE, fiind parte importantă a Strategiei Europa 

2020.  

 

• România încă înregistrează rezultate mai slabe decât cele din UE în 

ansamblu, însă s-a dezvoltat rapid în ultimul an și a ajuns mai 

aproape de media UE.  

 

• Implicarea reprezentanților reprezintă un factor extrem de important 

în procesul de dezvoltare digital. 

                 CONCLUZII:  

35 



Sectorul financiar 

Federaţii 

Europene 
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Confederaţia Fiscală Europeană 

Asociaţia Europeană a Băncilor Co-operative 

Federaţia Europeană a Băncilor 

Federaţia Europeană a Fondurilor de Investiţii şi Companiilor 

Federaţia Europeanţ a Asociaţiilor Casa de Finanţe 

Federaţia Europeană a Contabililor 

Federaţia Europeană de Asigurări  

Federaţia Europeană pentru Credite Ipotecare  

Consiliul European de Plăţi 

Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Leasing 
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Federaţii româneşti (I) 

 Camera Consultanţilor Fiscali 
 

 

 

 

 

Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP 
 

 

 

 

Asociaţia Română a Băncilor   
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Federaţii româneşti (II) 
Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România 

 

 

 

 

 Consiliul Patronatelor Bancare din România 

 

 

 

 

 

Asociația Societăților Financiare - ALB România 
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Federaţii româneşti (III) 
Camera Auditorilor Financiari din România 

 

 

 

 

 

Corpul Experților Contabili și  

Contabililor Autorizați din România 

 

 

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare  

şi Reasigurare din România (UNSAR) 
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Concluzii 

• Asigură consultanţă fiscală 

• Gestionează interesele comune 

• Contribuie la dezvoltarea economică 

• Apără drepturile celor ce activează în domeniul 

financiar 
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Anda Gavrilă  

Politica sectorială de 

transporturi 

andagavrilap@gmail.com 

Andreea Tănăsescu 

Politica sectorială financiară  

andreea.d.tanasescu@gmail.

com 

Ștefana Veria 

Politica sectorială de 

agricultură 

stefana.veria@yahoo.com  

Ianula Gioga 

Politica sectorială de energie 

ianula.gioga@yahoo.com 

Ștefania Diaconu 

Politica sectorială de sănătate 

stefaniadiaconu08@gmail.com 

Andra Tugmeanu 

Politica sectorială de IT 

andratugmeanu@yahoo.com  

Echipa de cercetare și contacte: 


