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Subiectul prezentării de astăzi
Conjunctură internaţională

Pregătirile
tehnice
pentru
introducerea
€

Consens politic intern

Criteriile economice şi

peste ciclurile
electorale

juridice de convergenţă

necesită
timp,
continuitate,
coerenţă
şi
consistenţă

ERM II

Riscuri asociate unei
pregătiri insuficiente
şi intrării în criză
de timp

Ziua

€
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Comparaţie instituţională între Cehia şi Ungaria privind adoptarea euro
Instituţie

Cehia

Ungaria

Comitet Interministerial

Grup Naţional de Coordonare a trecereii la Euro

Comitet Naţional pentru trecerea la Euro (CNE)

compus din:

- Ministerul de Finanţe (preşedinte)

- Ministerul de Finanţe (preşedinte)

- Banca Centrală (preşedinte adjunct)

- Banca Centrală (co-preşedinte)

- Ministerul Ind. şi Comerţ (preşedinte adjunct)

- Ministerul Economiei

- Ministerul Justiţiei

- Minsiterul Justiţiei

- Ministerul Internelor

- Ministerul Administraţiei

- Vice-prim ministrul pt. Afaceri Europene

- Cabinetul Primului Ministru

- Ministerul Tehnologiei Informaţiei

- Ministerul Muncii

- Oficiul de Statistică
- Autoritatea de Supraveghere Fin.
- Ministerul Afacerilor Externe

- Ministerul Afacerilor Externe (fără drept de vot)
- Reprezentant al sindicatelor (fără drept de vot)
- Reprezentant al patronatelor (fără drept de vot)

Subcomitete/Coordonatori

- Sector Financiar (coord: Banca Centrală)

- Sector Financiar (coord: Banca Centrală)

- Sector Non-Financiar&Prot.Consumatori
(MIC)

- Protecţia Consumatorilor
- Corporaţii Non-Financiare

Secretariat asigurat de

- Finanţe Publice şi Adm.Publică (MF)

- Sector Public

- Juridic (MJ)

- Juridic

- Tehnol. Informaţiei & Statistică (MTI)

- Tehnologia Informaţiei

- Comunicare (BC + MF)

- Comunicare (BC)

- Ministerul Finanţelor

- Ministerul Finanţelor
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Comitetul interministerial RO – plan de acţiuni tehnice
 Stabilirea sarcinilor şi atribuţiilor Comitetului
 Un material-suport pregătit de Secretariatul Comitetului şi aprobat de membrii
Comitetului, pe baza experienţei altor SM )toate SM din afara zonei euro au un
astfel de Comitet funcţional din punct de vedere instituţional

 Nominalizarea substructurilor Comitetului (grupuri de lucru) şi a instituţiilor
participante; stabilirea sarcinilor şi a responsabilităţilor substructurilor
 Un material analitic, similar celui de la pct 1, dar pentru substructuri

 Crearea website-ului


Rezervarea domeniului / alegerea numelui

 Stabilirea unui calendar de lucru pentru Comitet si pentru substructurile
componente
 Perioadă de raportare a substructurilor către Comitet: 6 luni
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Comitetul interministerial RO – rezultate aşteptate
2. Strategia Naţională
Multianuală

1. Planul Naţional
Multianual
de Trecere la Euro

de Comunicare şi Informare Euro

Introducerea fizică a euro

Faza 1:

Faza 2:

Comunicarea de tip
educaţional despre UE
şi euro ca proiect
european de stabilitate

Campania de
comunicare pentru
pregătirea trecerii
la euro

Etape de lucru:
- Pregătirea documentelor (1-2-3 ani)
- Discutarea / dezbaterea (inclusiv educaţia financiară) publică si academică cu
principalii actori (caracter permanent; interval 1- 5 - …. ani)
- Actualizări periodice

SUPORT TEHNIC: PROGRAM TWINNING finanţat de UE
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Comitetul interministerial RO - program de twinning (1)
1. Experienţa altor state membre ale UE dar non-euro:


Toate au avut cel puţin un program de twinning (excepţie: DK, SE, UK)



În curs de derulare în: PL, CZ (al 2-lea); încheiate în 2010: LV, HU



Subiectul programului - preferabil aspecte tehnice şi nu organizatorice (posibil semnal de
imaturitate a construcţiei instituţionale a unui SM la 5 ani de la aderarea la UE):


fie elaborarea Planului Naţional de Trecere la Euro, fie elaborarea Strategiei de Comunicare, fie
combinarea celor 2 documente

2. Project leader la nivel naţional –defineste ownership-ul proiectului:




Nu este atribuţia consultantului extern; responsabilitatea aparţine autorităţii naţionale
De tip politic, în cea mai mare parte a cazurilor (MoF sau Agenţie Guvernamentală); Banca
Centrală preferabil la nivel de suport tehnic
Cazuri particulare (SL,SK) de combinaţie bicefală (MoF şi banca centrală)–considerate
ineficiente (de către BCE)

3. Project manageri - administrează efectiv fiecare componente –


parteneriate pe grupuri de lucru (fiecare instituţie coordonatoare a unui grup de lucru poate
opta pentru un partener în cadrul consorţiului de twinning; project leader va asigura
compatibilitatea şi funcţionarea eficientă a partenerilor)



Banca Centrală: parteneriat cu BCE şi/sau alte bănci centrale, în funcţie de grupul /
grupurile de lucru pe care le coordonează
6
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Comitetul interministerial RO - program de twinning (2)
I. Plan de acţiune – propunere pe baza experienţei PL, LV, CZ, SK:
Termen foarte scurt (cca. 6 luni):

START

a) Documentarea (definirea necesităţilor) pentru pregătirea (i) Planului Naţional Multianual de Trecere la
Euro şi a (ii) Strategiei de Comunicare Euro (cu accent pe faza 1 – educaţia financiară)
2 luni
b) Analiza comparativă a experienţei altor state membre din zona euro pentru fiecare grup de lucru /
substructură a Comitetului interministerial (şi componentă a proiectului)
3 luni
c) Elaborarea Ghidurilor necesare pentru Planul Naţional de Trecere la Euro (Strategic Guidelines for
National Changeover Plan)
1 lună

Termen scurt (1 – 2 ani):


Elaborarea versiunilor intermediare din:
(i)

Planul Naţional Multianual de Trecere la Euro şi

(ii)

Strategia Multianuală de Comunicare Euro

La finalul proiectului:


Versiunea finală a celor 2 documente (pot fi actualizate ulterior, pe măsura ce se implementează)
Elaborarea documentelor este responsabilitatea instituţiilor beneficiare (experţilor naţionali) şi nu a
consultanţilor (experţilor) externi
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Comitetul interministerial RO - program de twinning (3)
2.
1.
Definirea
proiectului,
a componentelor
si
a grupurilor
de lucru

Estimarea şi
evaluarea
riscurilor
asociate

II. Managementul

3.

Etapa
cea
mai
IMPORTANTĂ

Stabilirea obiectivelor
proiectului,
global şi pe
fiecare
componentă

unui proiect

de twinning –

6.
Estimarea
bugetului –
de comun acord
cu CE

pe baza experienţei PL

5.
Stabilirea
calendarului de lucru:
planificarea vizitelor
pe componente si a
obiectivelor aferente
fiecărei vizite

4.
Descrierea
detaliată
a proiectului
la nivel de componentă şi
de activităţi aferente
fiecărei
componente

cca 6-12 luni pentru depunerea şi fundamentarea dosarului de aplicaţiei
BANCA
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+ cca 1 an până la demararea
efectivă
a proiectului

Etapa
cea
mai
CONSISTENTĂ
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