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1. Determinarea ariei de acoperire a Directivei serviciilor şi a cadrului
legislativ ce reglementează serviciile la nivelul U.E.

Prin intrarea în vigoare a acestei directive cetăţenii europeni pot presta servicii în
oricare stat al Uniunii Europene, stimulând astfel creşterea economică şi crearea de noi
locuri de muncă. Directiva se va aplica pentru toate tipurile de servicii, mai puţin în
cazul celor excluse în mod explicit şi care fac obiectul unor reglementări separate,
precum serviciile financiare.
Directiva Servicii în Piaţa Internă1 123/2006, adoptată de Parlamentul European în
decembrie 2006 este o reglementare a cărei aplicare are ca obiectiv deschiderea pieţelor
serviciilor ţărilor membre. Astfel, aceasta (i) este o reglementare orizontală, ale cărei
prevederi urmăresc eliminarea obstacolelor care au incidenţă asupra furnizării
serviciilor pe piaţa UE, iar (ii) statele membre au la dispoziţie maxim trei ani pentru
transpunerea dispoziţiilor directivei în legislaţiile naţionale.

1.1. Prezentare generală

Obiectivul directivei a fost de a găsi o metodă prin care să se deschidă şi mai mult piaţa
internă a serviciilor în planul concurenţei transfrontaliere, fără să se deterioreze modelul
social european. Directiva vizează în principal stimularea creşterii economice şi a creării
locurilor de muncă, dar lasă statelor membre posibilitatea de a-şi spune punctul de
vedere pe piaţa serviciilor şi de a menţine drepturile sociale ale salariaţilor.
Noua legislaţie urmează să faciliteze semnificativ activitatea profesională a prestatorilor
de servicii într-un alt stat membru. De exemplu, o întreprindere care doreşte să
gestioneze un hotel sau un centru de agrement într-un alt stat membru nu va mai trebui,
de acum, să trateze cu diferite autorităţi la nivel naţional, regional şi local, ci cu o
singură autoritate, accesibilă via unui "punct de contact" care se va ocupa de toate
formalităţile. Restricţiile birocratice discriminatorii vor fi interzise. Va fi mai simplu ca
înainte să se presteze temporar servicii într-o altă ţară din Uniune.
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http://www.europarl.europa.eu/comparl/imco/services_directive/default_en.htm
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În practică, statelor nu li se va permite să oblige o firmă să obţină autorizaţii speciale
pentru a putea opera în ţara gazdă şi nici să îngreuneze folosirea, de către firma
respectivă, de echipament din ţara de origine. Guvernelor li se va permite să interzică un
furnizor de servicii pe motive de sănătate publică sau de securitate, însă trebuie să
demonstreze necesitatea acestui pas. Statele vor mai trebui, de asemenea, să creeze
birouri de informare, de la care companiile străine să poată obţine informaţii despre
modalităţile de operare în ţara gazdă, iar acest serviciu va trebui să fie simplificat.
În fapt, Directiva interzice clar unele restricţii în calea liberei prestări a serviciilor la
care au recurs până acum unele state membre. Nu va mai fi posibil, de exemplu, să se
ceară unui ghid turistic să facă dovada unui domiciliu stabil pe teritoriul ţării în care
doreşte să-şi exercite temporar profesia. Dar, chiar în caz de prestaţie ocazională a unui
serviciu, prestatorul va trebui să respecte dreptul muncii şi legislaţia socială a Statului în
care îşi exercită activitatea. Angajaţii trimişi temporar de întreprinderea lor în străinătate
vor avea aceleaşi drepturi ca şi omologii lor în plan local (drepturile la securitate şi
igiena muncii, timpul şi condiţiile de muncă, salariul minim).
În sinteză, obiectivul Directivei Servicii îl reprezintă stabilirea unui cadru juridic, care
să elimine obstacolele în ceea ce priveşte libertatea de stabilire a furnizorilor de
servicii şi libera circulaţie a serviciilor între statele membre ale UE, cu alte cuvinte
liberalizarea pieţei serviciilor la nivelul UE.
Prevederile directivei nu se aplică serviciilor financiare, astfel cum sunt definite la art. 2
pct. b din Directiva 2002/65/CE, serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electronice,
resurselor şi serviciilor asociate în ceea ce priveşte materia reglementată de directivele
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE si 2002/58/CE şi nici serviciilor de transport, în
măsura în care sunt reglementate prin alte instrumente comunitare.
Prin această directivă se asigură libertatea de stabilire a furnizorului de servicii. Pentru
atingerea acestui obiectiv statele membre au obligaţia de a promova simplificarea
administrativă, să asigure un regim unitar de autorizare şi permite statelor să introducă
anumite restricţii în realizarea unui tip de serviciu numai în condiţii bine stabilite.
1.2. Simplificarea administrativă
Directiva prevede obligaţia statelor membre de a simplifica procedurile şi formalităţile
necesare accesului la o activitate de servicii şi la exercitarea acesteia şi se stabileşte
principiul ca statele membre să accepte orice document al altui stat membru (certificat,
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atestare etc.) care probează respectul unei cerinţe de către un furnizor sau destinatar de
servicii. De asemenea, se prevede înfiinţarea instituţiei punctului de contact unic,
începând cu 31 decembrie 2008, în cadrul căreia furnizorii de servicii să poată îndeplini
următoarele proceduri şi formalităţi: (i) declaraţiile, notificările sau cererile de
autorizare către autorităţile competente, inclusiv cererile de înscriere în registre, baze de
date sau ordine profesionale; (ii) cererile de autorizare necesare exercitării activităţii de
servicii a acestora.
Începând cu 31 decembrie 2008, este stabilită obligaţia pentru statele membre ca toate
procedurile şi formalităţile privind accesul la o activitate de servicii şi la exercitarea
acesteia să poată fi efectuate facil, la distanţă şi pe cale electronică.
1.3. Regimul de autorizare
Directiva prevede ca aplicarea unui regim de autorizare a accesului la o activitate de
servicii şi la exercitarea acesteia să se poate face doar dacă sunt întrunite următoarele
condiţii: (i) regimul de autorizare nu este discriminatoriu în privinţa furnizorului de
servicii; (ii) necesitatea regimului de autorizare este obiectiv justificată printr-o raţiune
imperioasă de interes general; (iii) obiectivul urmărit nu poate fi realizat printr-o măsură
mai puţin constrângătoare.
Autorizarea trebuie să permită furnizorului să aibă acces la activitatea de servicii sau să
o exercite, pe ansamblul teritoriului naţional, inclusiv prin crearea de agenţii, sucursale,
filiale sau birouri, cu excepţia situaţiei în care o autorizare pentru fiecare stabiliment
este obiectiv justificată printr-o raţiune de interes general.
În ceea ce priveşte durata autorizării, reglementarea stabileşte că autorizaţia acordată
unui furnizor nu trebuie să aibă o durată limitată, cu excepţia situaţiilor în care
autorizaţia face obiectul unei reînnoiri automate, iar numărul autorizaţiilor disponibile
este limitat sau durata limitată este obiectiv justificată printr-o raţiune imperioasă de
interes general.
În absenţa unui răspuns în termenul fixat, autorizaţia trebuie considerată ca fiind
acordată. Excepţie pot face anumite activităţi specifice, pentru care un regim diferit se
justifică printr-o raţiune de interes general.
1.4. Cerinţe interzise sau supuse evaluării
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Directiva interzice statelor membre stabilirea anumitor cerinţe pentru accesul la
activitatea de servicii sau la exercitarea acesteia.
Printre acestea sunt avute în vedere cerinţele discriminatorii fondate direct sau indirect
pe naţionalitate şi, în special, cerinţa de naţionalitate sau cea de a fi rezident (pe
teritoriul statului care acordă accesul), pentru furnizor, personalul său, persoanele care
deţin capitalul social sau membrii organelor de gestiune şi supraveghere.
De asemenea, nu este permisă interdicţia de a se stabili în mai multe state membre sau
de a fi înscris în registrele sau la ordinele profesionale ale mai multor state membre,
precum nici limitarea libertăţii furnizorului de a alege între a se stabili cu titlu principal
sau secundar sau limitarea libertăţii de a alege între stabilirea sub formă de agenţie,
sucursală sau filială.
Sunt interzise, totodată, condiţiile de reciprocitate cu statul membru în care furnizorul
s-a stabilit (cu excepţia celor prevăzute în instrumentele comunitare în materie de
energie), precum şi obligaţia pentru acesta de a constitui sau de a participa la o garanţie
financiară sau obligaţia de a fi fost înscris pentru o anumită perioadă în registrele ţinute
pe teritoriul statului care acordă accesul, respectiv de a-şi fi exercitat activitatea o
perioadă determinată pe teritoriul statului în cauză.
Reglementarea stabileşte şi o serie de cerinţe pe care statele membre au obligaţia de a le
examina şi evalua pentru a le face compatibile cu următoarele 3 condiţii: (i)
nediscriminare (cerinţele nu sunt direct sau indirect discriminatorii în funcţie de
naţionalitate sau, în ceea ce priveşte societăţile, de sediu); (ii) necesitate (cerinţele sunt
obiectiv

justificate

printr-o

raţiune

imperioasă

de

interes

general);

(iii)

proporţionalitate (cerinţele sunt corespunzătoare pentru a garanta realizarea obiectivului
urmărit şi nu depăşesc ceea ce este necesar pentru a atinge acest obiectiv).
Printre cerinţele ce urmează a fi evaluate se au în vedere: (i) limitările fixate în funcţie
de populaţie sau de o distanţă geografică minimă între furnizori, cerinţele care impun
furnizorului să se constituie sub o formă juridică specială; (ii) obligaţia de a dispune de
un capital minim pentru anumite activităţi sau de a avea o calificare profesională
specială pentru a deţine capitalul social sau pentru a administra anumite societăţi; (iii)
cerinţele care impun un număr minim de salariaţi; (iv) tarifele obligatorii minime şi/sau
maxime pe care trebuie să le respecte furnizorul; (v) interdicţiile şi obligaţiile în materie
de activitate de vânzare în pierdere şi de solduri.
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1.5. Regula libertatii de circulaţie a serviciilor
Aceasta cere statelor membre să respecte dreptul furnizorului de a asigura servicii şi de
a garanta acestuia "liberul acces şi libera exercitare a unui serviciu pe teritoriul lor". Cu
alte cuvinte, în general nu va mai fi posibil să se solicite unui furnizor de servicii să-şi
deschidă un birou în ţara unde s-a stabilit temporar şi nici nu i se va mai putea interzice
să-şi stabilească "o anumită infrastructură" pe teritoriul respectiv. Furnizorul nu va mai
fi obligat să se înregistreze în cadrul unui organism profesional şi nici nu i se va mai
interzice să-şi utilizeze echipamentele de care are nevoie la locul de muncă. În plus,
Statele Membre nu vor mai trebui să recurgă la "aranjamente contractuale între furnizor
şi primitor".
Astfel, pe de o parte, textul interzice Statelor Membre să ridice obstacole în calea
libertăţii serviciilor. În acelaşi timp, însă, permite justificări în baza cărora statele
membre pot limita această libertate a serviciilor, în baza legilor naţionale. Aceste
argumente ţin de siguranţa publică, protecţia mediului înconjurător şi sănătatea publică.
În practică, statelor nu li se va permite să oblige o firmă să obţină autorizaţii speciale
pentru a putea opera în ţara gazdă şi nici să îngreuneze folosirea, de către firma
respectivă, de echipament din ţara de origine. Guvernelor li se va permite să interzică un
furnizor de servicii pe motive de sănătate publică sau de securitate, însă trebuie să
demonstreze necesitatea acestui pas. Statele vor mai trebui, de asemenea, să creeze
birouri de informare, de la care companiile străine să poată obţine informaţii despre
modalităţile de operare în ţara gazdă, iar acest serviciu va trebui să fie simplificat.
Totodată, se interzice statelor membre să restrângă libera circulaţie a serviciilor
furnizate de către un furnizor stabilit într-un alt stat membru, prin impunerea unor
cerinţe cum ar fi: obligaţia furnizorului de a se stabili pe teritoriul lor, obligaţia pentru
furnizor de a dispune pe teritoriul lor de o adresa sau de un reprezentat sau de a-şi alege
domiciliul pe lângă o persoană agreată, interdicţia pentru furnizor de a se dota pe
teritoriul lor cu o anumită infrastructură, obligaţia pentru furnizor de a respecta
cerinţele referitoare la exercitarea unei activităţi de servicii, aplicabile pe teritoriul lor.
1.6. Drepturi ale destinatarilor de servicii
Se stabileşte interdicţia pentru statele membre de a impune destinatarilor cerinţe care
restrâng utilizarea unui serviciu furnizat de către un furnizor stabilit într-un alt stat
membru, cum ar fi: obligaţia de a obţine o autorizaţie de la autorităţile lor competente

7

Institutul European din România – Studii de strategie şi politici (SPOS 2007)
sau de a face o declaraţie, limitarea posibilităţilor de deduceri fiscale sau de alocare de
ajutoare

financiare,

supunerea

destinatarului

la

taxe

discriminatorii

sau

disproporţionate asupra echipamentului necesar pentru a primi un serviciu la distanţă,
care provine dintr-un alt stat membru.
1.7. Detaşarea lucrătorilor
În situaţia în care un furnizor detaşează un lucrător pe teritoriul altui stat membru în
scopul furnizării unui serviciu, statul membru de detaşare procedează, pe teritoriul său
la verificările, inspecţiile şi anchetele necesare pentru a asigura respectarea condiţiilor
de angajare şi de muncă aplicabile potrivit Directivei 96/71/CE.
Statul membru de detaşare nu poate impune furnizorului sau lucrătorului detaşat de
către acesta o serie de cerinţe cum ar fi: obligaţia de a obţine o autorizaţie de la
autorităţile sale competente sau de a fi înregistrat la acestea, obligaţia de a face o
declaraţie, obligaţia de a dispune de un reprezentant sau de a ţine şi conserva
documente sociale pe teritoriul său.
Sunt stabilite şi obligaţii pentru statul membru de origine în ceea ce priveşte
comunicarea de către furnizor autorităţilor competente a unor informaţii şi asistenţa pe
care trebuie să o acorde statului de detaşare.
1.8. Calitatea serviciilor
Directiva conţine şi prevederi privind calitatea serviciilor, care au în vedere informaţiile
pe care furnizorii trebuie să le pună le dispoziţia destinatarilor şi modalităţile de
comunicare a acestora, asigurarea furnizorilor ale căror servicii prezintă un risc deosebit
pentru sănătate sau securitate sau un risc financiar deosebit pentru destinatar,
informaţiile privind existenţa sau inexistenţa unei garanţii post vânzare, precum şi
informaţiile referitoare la onorabilitatea furnizorilor.
În sfârşit, reglementarea în discuţie prevede măsuri de asistenţă reciprocă între statele
membre, în vederea asigurării unui control eficient al furnizorilor şi al serviciilor
acestora.

1.9. Servicii acoperite de directivă/ Servicii excluse
Printre serviciile acoperite de directivă figurează:
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ü servicii specifice întreprinderilor: consiliere şi management, certificare şi testare,
întreţinerea birourilor, servicii de publicitate sau legate de recrutare, servicii ale
agenţilor comerciali);
ü servicii furnizate întreprinderilor şi consumatorilor: consiliere juridică sau
fiscală, agenţii imobiliare, servicii legate de construcţii, ca cele ale arhitecţilor,
distribuire, organizare a târgurilor comerciale, agenţii de voiaj, închiriere de
maşini;
ü servicii pentru consumatori: în special turismul, inclusiv serviciile de ghid
turistic, cele de agrement, centrele sportive şi parcurile de atracţie2;
ü unele profesii (ca avocatura, de exemplu) sunt acoperite de directivă, însă se
subordonează mai degrabă regulamentelor sectoriale în vigoare în Uniune.

Printre serviciile excluse de Directivă avem:
•

serviciile de interes general care nu au caracter economic, ca spre exemplu
educaţia publică;

•

unele servicii sociale asigurate de Stat sau de prestatori mandataţi de Stat
(locuinţele sociale, ajutorul pentru persoanele aflate în dificultate, ajutoarele
pentru copii);

•

alte servicii, cum ar fi cele de sănătate, de îngrijire a copiilor, în cazul în care
sunt acoperite de către stat, vor face obiectul unei legislaţii speciale în viitor;

•

jocurile de noroc sau serviciile notariale;

•

fiscalitatea nu este acoperită de Directivă.

1.10. Evaluarea efectelor pentru România
Cerinţele de convergenţă cu media comunitară (reflectate şi de nivelurile de creştere
economică mult mai ridicate, ce trebuie asigurate pe perioade lungi de timp, de ordinul
zecilor de ani) impun ca România să utilizeze la maximum toate oportunităţile oferite de
Piaţa Internă. Această directivă oferă tocmai o astfel de oportunitate.

2

Serviciile de interes economic general (aprovizionarea cu apă, gaze, curent electric) sunt
acoperite de dispoziţiile directivei referitoare la libertatea de stabilire, şi nu de articolul privind
libera prestare a serviciilor.
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Astfel, apreciem că implementarea prevederilor directivei în România nu va avea efecte
negative pe piaţa serviciilor. În stadiul actual al dezvoltării sectorului autohton al
serviciilor ne aşteptăm ca aceasta să aducă mai multe investiţii străine în acest sector şi
să creeze un mediu concurenţial propice dezvoltării serviciilor de calitate.
Pe de altă parte, costul scăzut al forţei de muncă în România şi nivelul relativ bun al
calificării acesteia vor exclude utilizarea de către furnizorii străini (investitori) de
servicii (cel puţin pe termen scurt şi mediu) a forţei de munca străine şi deci nivelul
şomajului în sector nu va creşte, ci dimpotrivă este de aşteptat să se diminueze.
1.11. Concluzii
Noua directivă prevede cadrul legal pentru eliminarea cerinţelor de ordin legal sau
administrativ care constituie obstacole în calea libertăţii de stabilire şi a liberei furnizări
a serviciilor (art. 43 si 49 din Tratat), atât pentru companiile mari, cât si pentru IMMurile din UE.
Se urmăreşte o simplificare a procedurilor administrative instituite la nivelul statelor
membre, având în vedere plângerile din partea furnizorilor de servicii în ceea ce priveşte
eliberarea autorizaţiilor (criterii neclare, termene prea lungi, puteri discreţionare pentru
autorităţile locale, numărul mare de documente solicitate, costurile şi timpul necesar
alocate procedurilor administrative).
Pentru eliminarea deficienţelor constatate se prevede o examinare şi o evaluare a
procedurilor de autorizare, care trebuie să fie nediscriminatorii, transparente şi făcute
public în avans; numărul documentelor solicitate trebuie redus şi se impune
recunoaşterea celor emise de către autorităţile statului de origine al furnizorului de
servicii.
Companiile trebuie să dispună de un singur interlocutor pentru obţinerea informaţiilor şi
documentelor solicitate (certificate, permise, etc.); în acest sens se prevede instituirea
ghişeului unic.
Modul de organizare şi funcţionare a ghişeului unic este lăsat la latitudinea statelor
membre, dar se recomandă înfiinţarea acestuia ca organism privat, întrucât este mai bine
orientat către piaţa serviciilor; aceste ghişee pot fi organizate la nivel naţional sau
regional/local. Prin ghişeul unic sunt prevăzute procedurile şi formalităţile necesare
accesului la un serviciu de interes general pus la dispoziţie de diverşi operatori, precum
şi formularea cererii şi obţinerii autorizaţiei necesare exercitării unui serviciu într-o ţară
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comunitară. Ghişeul unic nu implică şi obligaţia autorităţilor de a oferi consultaţie
juridică în cazuri individuale.
Informaţiile furnizate prin ghişeul unic trebuie formulate de o manieră clară, să fie
accesibile de la distanţă şi să fie actualizate în mod continuu.
În ceea ce priveşte modalitatea de finanţare, pot fi prevăzute subvenţii publice sau taxe
percepute

de

la

companiile

care

apelează

la

serviciile

acestor

ghişee.

În directivă nu există menţiuni cu privire la limba de lucru cu care ar trebui să opereze
aceste organisme în relaţia cu furnizorii de servicii-companii străine; în principiu ar
trebui să fie limba naţională, dar se recomandă şi posibilitatea utilizării unei alte limbi
comunitare; documentele (formularele) ar trebui astfel elaborate încât să poată fi traduse
uşor într-o altă limbă străină.
Din 2008, se prevede introducerea procedurilor electronice pentru accesul la activitatea
de servicii şi exercitarea acesteia şi se recomandă difuzarea şi utilizarea celor mai bune
practici în cadrul acestor proceduri.
În ceea ce priveşte obstacolele care trebuie eliminate din calea libertăţii de stabilire (ca
de altfel şi pentru libera furnizare a serviciilor), prevederile directivei se bazează pe
jurisprudenţa Curţii de Justiţie în materie.
Introducerea de noi cerinţe trebuie văzută ca o excepţie şi numai pentru situaţii temeinic
justificate, în acord cu prevederile directivei.
Referitor la libera furnizare a serviciilor, problema principală care apare este aceea că
adesea statele membre tind să asimileze şi să trateze furnizorii străini de servicii
temporare ca pe proprii furnizori, solicitându-le toate tipurile de autorizaţii, certificate,
declaraţii etc., ceea ce este în dezacord cu jurisprudenţa comunitară în materie.
Cooperarea dintre autorităţile naţionale ale statelor membre pentru a corecta
implementarea acestei noi reglementări este considerată foarte importantă.

2. Analiza statistică a pieţei serviciilor în România
2.1. Introducere
Dezvoltarea serviciilor de piaţă, atât pentru populaţie, cât şi pentru întreprinderi
reprezintă un factor pozitiv pentru dezvoltarea României în perioada care urmează.
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Schimbările din economie au determinat o creştere a numărului de întreprinderi care
prestează servicii diverse pentru populaţie sau pentru mediul economic. Decizia de
începere a negocierilor României pentru aderarea la UE a reprezentat un factor
important pentru evoluţia acestui sector de activitate. Dezvoltarea acestui sector pe o
perioadă medie de timp este influenţată în mod direct de următorii factori: evoluţiile de
pe piaţa europeană vor determina într-o bună măsură mărimea şi structura ofertei pe
piaţa serviciilor; dezvoltarea celorlalte ramuri ale economiei, întrucât se măreşte cererea
de servicii din partea firmelor din aceste sectoare de activitate; creşterea veniturilor
populaţiei etc. De aceea, în analiza evoluţiei acestui sector de activitate se au în vedere
următoarele consideraţii:
i

pe termen scurt şi mediu, în cadrul UE, se va înregistra o dezvoltare susţinută a

acestui sector de activitate;
ii

dezvoltarea acestui sector trebuie privită din perspectiva analizei cererii de

servicii din partea populaţiei şi a întreprinderilor;
iii

evoluţia acestui sector este determinată într-o mare măsură de evoluţiile

înregistrate în celelalte ramuri de activitate ale economiei naţionale;
iv

noile reglementări din domeniul serviciilor de interes general la nivel european

vor genera o serie de schimbări favorabile la nivelul pieţei serviciilor.
În cele ce urmează vor fi evidenţiate o serie de caracteristici ale pieţei serviciilor la nivel
european şi naţional folosind elemente de analiză descriptivă şi econometrică. Pentru
realizarea acestui studiu au fost folosite serii de date statistice ce au fost preluate din
publicaţiile Institutului Naţional de Statistică. Semnalăm în acest sens publicaţiile
anuale „Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi servicii” şi Anuarul
Statistic al României-2007, serii de timp 1990-2006.
2.2. Sectorul serviciilor la nivel european
În anul 2000, ţările membre ale UE au adoptat Agenda de la Lisabona care a stabilit ca
zona economică europeană să devină cea mai competitivă pe plan mondial într-un
orizont de zece ani. Procesul de aderare a noilor state din estul continentului la
structurile europene, precum şi o serie de factori economici şi politici (creşterea preţului
petrolului, prelungirea războiului din golf etc.) care nu au fost luaţi în considerare au
îndepărtat UE de atingerea acestui obiectiv. Potrivit previziunilor realizate de experţi ai
Comisiei Europene, în perioada 2006-2008, creşterea PIB în termeni reali este
12
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prognozată la 2.1-2.6%. În cazul Statelor Unite, pentru aceasta perioadă se estimează o
creştere economică globală de aproape 3%.
Sectorul serviciilor are o contribuţie mai ridicată, comparativ cu alte ramuri, la creşterea
economică şi la crearea de noi locuri de muncă. Acest sector este un „instrument de
competitivitate din ce în ce mai important pentru toate întreprinderile din Uniunea
Europeană, dar, în special, pentru sectorul industrial”. În aceste condiţii, dezvoltarea
economică a acestor ţări este impulsionată de dezvoltarea pieţei serviciilor. Potrivit
studiilor internaţionale, în prezent, ţările dezvoltate ale lumii au devenit adevărate
„economii ale serviciilor" în cadrul cărora este recunoscut rolul economic şi social al
serviciilor, acordându-se sectorului terţiar o atenţie deosebită în cadrul strategiilor
privind dezvoltarea3.
Accesul la servicii eficiente şi, în special, la servicii moderne de producţie a devenit un
factor decisiv al dezvoltării economice de ansamblu şi al competitivităţii economiilor
contemporane. Într-o perioadă scurtă de timp a avut loc o creştere a ponderii populaţiei
ocupate în sectorul serviciilor.
În cele ce urmează vor fi prezentate o serie de modele pentru analiza poziţiei sectorului
serviciilor într-o economie dezvoltată. Primul model de regresie propune o analiză a
relaţiei liniare care există între ponderea forţei de muncă din sectorul serviciilor în
totalul forţei de muncă ( P _ L) şi ponderea volumului de activitate din domeniul
serviciilor în ansamblul economiei fiecărei ţări ( P _ PIB) . Pentru a stabili dacă există
diferenţe semnificative între ţările din spaţiul european şi Australia, Canada şi Statele
Unite ale Americii se defineşte un al doilea model în care se introduce variabila dummy
d _ s , atribuindu-se valoarea 1 pentru o ţară europeană şi 0 în rest.

Al doilea model este o redefinire a primului în sensul că variabilele noului model nu
sunt definite în valori absolute, ci sunt log(P _ L ) şi log(P _ PIB). Estimările pentru aceste
modele au fost realizate utilizând metoda celor mai mici pătrate, pe baza datelor pentru
anii 19964 şi 2003, iar rezultatele sunt prezentate în tabelul 1. În paranteză, sub fiecare

3

Competition, productivity and prices in the euro area services sector, Occasional paper series
no 44/2006, Task Force of the Monetary Policy Committee of the European System of Central
Banks
4
S-a ales acest an deoarece, începând cu 1995, comerţul mondial de servicii s-a dezvoltat pe
baza unui cadru elementar de reguli rezultat direct al Acordului Uruguay.
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estimator, este trecută abaterea medie standard, iar pentru fiecare estimator se specifică
pragul de semnificaţie pentru care se acceptă că parametrul diferă semnificativ de zero.

Tabelul 1: Parametrii modelelor liniare de regresie
2003

a0
a1

1996

M1

M2

M3

M4

M4

45.68*

51.57*

2.64*

2.73*

2.76*

(12.336)

(11.340)

(0.772)

(0.696)

(0.920)

0.39 ***

0.39 **

0.390***

0.39 **

0.37 ****

(0.186)

(0.166)

(0.850)

(0.166)

(0.221)

−7.72***

a2

(3.600)

−0.107***

−0.127**

(0.052)

(0.059)

R2

0.24

0.44

0.24

0.43

0.38

AIC

6.64

6.46

−2.03

−1.87

−1.77

* − α < 0.01,** −α < 0.03,*** − α < 0.05,**** −α < 0.1

Rezultatele de mai sus scot în evidenţă următoarele:

1. pentru anul 1996 relaţia liniară dintre cele două variabile nu se verifică deoarece
parametrii modelelor M1-M3 nu diferă semnificativ de zero;
2. piaţa serviciilor este mult mai dezvoltată la nivelul Australiei, Canadei şi
Statelor Unite ale Americii în raport cu cea din spaţiul comunitar.
În aceste condiţii, devine tot mai clar faptul că şi pentru ţările mai puţin avansate pe
scara dezvoltării – în care includem şi ţările în tranziţie către economia de piaţă – a sosit
momentul reconsiderării locului şi a rolului serviciilor în cadrul transformărilor
sistematice.
2.3. Sectorul serviciilor în România
Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS) serviciile de piaţă „reprezintă ansamblul
activităţilor care fac obiectul vânzării şi cumpărării pe piaţă, indiferent de momentul
plăţii, tipului de preţ practicat şi modalităţii de încasare”5. Potrivit publicaţiei citate nu
includem în acest domeniu de activitate comerţul, activităţile financiare, bancare, de
asigurări, învăţământ şi sănătate. Datele oferite de INS permit evidenţierea unor
5

Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi servicii, INS, Bucureşti, 2007
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caracteristici ale următoarelor categorii de servicii: servicii de piaţă prestate pentru
populaţie, transporturi, poştă şi telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare şi închirieri
(locaţie) şi servicii furnizate în principal întreprinderilor, precum şi activităţi pentru
asanarea, salubrizarea şi gestionarea deşeurilor.
Structura serviciilor de piaţă la nivelul anului 2006 a fost:
•

22% din totalul serviciilor de piaţă sunt servicii prestate pentru agenţii
economici (exclusiv serviciile de poştă, transport şi telecomunicaţii);

•

17% sunt servicii prestate pentru populaţie (exclusiv serviciile de poştă,
transport şi telecomunicaţii);

•

61% sunt servicii de transport, poştă şi telecomunicaţii (atât pentru agenţii
economici cât şi pentru populaţie) - ce reprezintă 61% din totalul serviciilor de
piaţă.

În graficul de mai jos este prezentată evoluţia ponderii în PIB pentru perioada 19902006 a patru categorii de resurse: Hoteluri si restaurante (H), Transport, depozitare şi
comunicaţii (T), Intermedieri financiare (I) şi Tranzacţii imobiliare, închirieri şi
activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor (TIM). Cele patru traiectorii
scot în evidenţă următoarele: (i) începând cu anul 1996, Tranzacţiile imobiliare,
închirierile şi activităţile de servicii prestate în principal întreprinderilor (TIM) au
cunoscut o dezvoltare susţinută. Practic, pe parcursul a doi ani, 1997 şi 1998, această
categorie de servicii şi-a dublat ponderea în Produsul Intern Brut (PIB); (ii) două
categorii de servicii, respectiv Hoteluri si restaurante (H) şi Transport, depozitare şi
comunicaţii (T) s-au menţinut relativ la aceeaşi pondere în PIB începând cu anul 1995,
iar Intermedierile financiare (I) au această caracteristică din anul 1997.
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Figura 1. Ponderea unor domenii de activitate în PIB pentru perioada 1990-2006
2.3.1. Servicii de piaţă furnizate populaţiei
În continuare vor fi prezentate o serie de caracteristici ale evoluţiei serviciilor de piaţă
destinate populaţiei. În acest sens sunt folosite seriile de date ce caracterizează aceste
servicii, furnizate de către Institutul Naţional de Statistică.

A. Pe ansamblul perioadei 1993-2006 volumul serviciilor de piaţă furnizate
populaţiei a crescut cu 120.4%.
Creşteri semnificative s-au înregistrat în decursul a unsprezece ani, iar scăderi în raport
cu anul precedent doar în cazul a trei ani. Creşterea a fost diferită pe diverse perioade
ale dezvoltării acestui sector de activitate. Astfel, în perioada 2001-2004, s-a înregistrat
o creştere medie anuală de 13,6%, cu mult mai mare în raport cu cea înregistrată în
prima perioadă, respectiv 1993-2000. În cei doi ani care au precedat aderarea României
la UE s-a înregistrat creşterea medie anuală cea mai semnificativă, de 14,5%. La nivelul
perioadei analizate pentru trei ani s-au înregistrat scăderi în raport cu perioada
anterioară. Această situaţie o întâlnim la nivelul anilor 1997 (scăderea a fost de 31,5%
în raport cu anul anterior), 1998 (3,7%) şi 2001 (5,4%).

Tabelul 2. Indicele mediu anual de creştere a serviciilor
Perioada

Indice mediu anual de creştere
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1993-2000

105,6

2001-2004

113,6

2005-2006

114,5

B. Un număr de cinci servicii de piaţă prestate populaţiei deţin ponderea
majoritară în volumul serviciilor.

Cele cinci servicii, în ordinea importanţei la nivelul anului 2006 sunt: (i)
Restaurante, (ii) Activităţi sportive şi alte activităţi recreative, (iii) Hoteluri, (iv) Baruri,
cantine şi alte unităţi de preparare a hranei şi (v) Activităţi de radio şi televiziune.
Celelalte servicii au o pondere mai mică în volumul total al serviciilor prestate
populaţiei.

Analizând rezultatele prezentate în tabelul 3 se constată următoarele:

•

pe ansamblul perioadei analizate serviciile au cunoscut o dezvoltare susţinută,
creşterea fiind în medie de peste opt procente la nivelul fiecărui an;

•

creşterile cele mai importante, ce depăşesc cu mult pe cele realizate la nivelul
ansamblului serviciilor de piaţă, s-au înregistrat la nivelul următoarelor tipuri de
servicii de piaţă destinate populaţiei: „Activităţi de radio şi televiziune”,
„Activităţi fotografice, traduceri, secretariat, multiplicări”, „Închirierea bunurilor
personale şi gospodăreşti” şi „Activităţi de artă şi spectacole”;

•

pentru majoritatea tipurilor de servicii, creşterile cele mai însemnate au fost
înregistrate în decursul perioadei 2005-2006. Singurul tip de servicii la care s-a
înregistrat o scădere de 0.8% a fost „Producţia, distribuţia şi proiecţia de filme
cinematografice”.

Tabelul 3. Ritmurile medii anuale de creştere/scădere a serviciilor prestate populaţiei
(%)
1993-2006
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Total servicii

8,5

5,6

13,6

14,5

Hoteluri

7,6

6,3

4,8

6,8

Campinguri şi alte facilităţi pentru
cazare de scurtă durată

13,6

-8,5

40,5

50,4

Restaurante

5,7

-3,6

19,5

14,9

Baruri, cantine şi alte unităţi de
preparare a hranei

4,0

0,1

19,4

22,9

Agenţii de turism şi asistenţă turistică

9,3

8,7

5,8

13,1

Închirierea bunurilor personale şi
gospodăreşti

19,5

35,6

-34,4

11,9

Activităţi fotografice, traduceri,
secretariat, multiplicări

19,8

15,3

21,8

27,8

Producţia, distribuţia şi proiecţia de
filme cinematografice

17,8

22,5

21,8

-0,8

Activităţi de radio şi televiziune

20,3

29,2

21,3

8,6

Activităţi de artă şi spectacole

15,6

7,8

23,3

4,6

Activităţi ale agenţiilor de presă, ale
bibliotecilor, muzeelor,

10,3

4,9

42,3

23,6

Activităţi sportive şi alte activităţi
recreative

12,9

13,3

13,4

20,4

Alte activităţi de servicii

4,1

2,4

-2,3

15,4

C. La nivelul pieţei serviciilor prestate populaţiei se constată o creştere a
numărului de firme, a numărului de salariaţi şi o reducere a dimensiunii firmelor
prestatoare de servicii în raport cu numărul mediu de angajaţi.

În acest sens sunt aduse următoarele argumente:
•

în parcursul perioadei 1998-2005, numărul de firme din acest sector de activitate
aproape s-a dublat, crescând de la 18288 în anul 1998 la 34668 la nivelul anului
2005. Creşterile semnificative s-au înregistrat în perioada 2001-2005 conform
graficului din Figura 2.

18

Institutul European din România – Studii de strategie şi politici (SPOS 2007)

40000

Nr. intreprinderi

35000
30000
25000
20000
15000
10000
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Figura 2. Evoluţia numărului de firme prestatoare de servicii către populaţie în perioada
1998-2005
•

ritmul mediu anual de creştere a numărului de salariaţi din acest sector, în
decursul perioade 1998-2003, a fost de 3,16%, reprezentând, în cifre absolute, o
creştere de 40 407 persoane. O creştere cu totul aparte a numărului de salariaţi sa înregistrat în perioada 2003-2005, ritmul mediu anual fiind de 9,5%.
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Figura 3. Numărul mediu de angajaţi dintr-o firmă prestatoare
de servicii pentru populaţie

•

La nivelul acestui sector se observă o reducere a numărului mediu de angajaţi
dintr-o firmă. Astfel, numărul mediu de angajaţi s-a redus aproape la jumătate în
perioada 1999-2005. În schimb, cifra de afaceri medie pe o firmă nu s-a
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modificat în aceeaşi termeni. La preţurile anului 2006 aceasta a crescut de la
352,7 mii lei în anul 1998 la 357,1 mii lei în anul 2005.

D. Firmele din acest sector au fost interesate de modernizarea activităţii lor prin
realizarea de investiţii consistente an de an.

Volumul investiţiilor la nivelul firmelor ce prestează servicii pentru populaţie a crescut
pe parcursul perioadei 1998-2005 de peste 3.3 ori. Investiţia medie pe o firmă la nivelul
preţurilor din anul 2006 a fost în anul 2005 de 43,72 mii lei, fiind mai mare de 1,75 ori
în raport cu anul 1998. Ritmul mediu anual de creştere/scădere a investiţiilor pe o firmă
a fost în perioada 1998-2000 unul negativ, fiind egal cu -6,6%. În perioada ce a pregătit
aderarea României la Uniunea Europeană s-a înregistrat o creştere a investiţiilor medii
pe o firmă cu un procent mediu anual de 6,9%. Pentru întreaga perioadă se constată o
creştere mult mai accentuată a volumului investiţiilor pe o firmă în raport cu creşterea
cifrei de afaceri. Această situaţie poate fi explicată prin orientarea firmelor către o
viziune a dezvoltării pe o perioadă lungă de timp.
Tabelul 4. Indicatori medii pentru caracterizarea firmelor (preţurile anului 2006)
Anul

Numărul mediu de
salariaţi pe firmă

Cifra de afaceri pe o
firmă

Volumul investiţiilor
pe o firmă

1998

9,07

352,7

24,92

1999

10,79

435,9

29,77

2000

8,53

399,9

21,73

2001

8,51

413,9

34,74

2002

6,71

325,8

30,26

2003

6,47

335,0

32,00

2004

6,01

366,8

42,36

2005

5,95

357,1

43,72

E. Ponderea cea mai mare a salariaţilor se înregistrează în întreprinderile aflate în
proprietate privată. Mai mult, ponderea proprietăţii private în acest sector a
crescut de la 92.4% în 2003 la 94.3% în anul 2005.
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Figura 4. Repartizarea efectivelor de salariaţi pe firme
în raport cu forma de proprietate

F. Gradul de concentrare a serviciilor prestate populaţiei către anumite tipuri de
servicii a scăzut pe parcursul perioadei 1993-2006, existând în acest moment o
diversitate mai mare de servicii de piaţă oferite cetăţenilor.
Pentru caracterizarea gradului de concentrare a serviciilor pe anumite tipuri de servicii
de piaţă prestate populaţiei se calculează indicele concentrării Herfindahl6. Pentru
calcularea acestui indicator statistic pentru cei 14 ani se consideră următoarele
elemente:

•

X it reprezintă volumul de activitate la nivelul tipului de servicii de piaţă prestat
populaţiei Ai , i = 1,...,13 la nivelul unui an.

•

X t = ∑ X it este volumul total de servicii de piaţă prestate populaţiei la nivelul
i

unui an.
•

y it =

X it
reprezintă ponderea unui tip de serviciu în total servicii de piaţă
Xt

prestate populaţiei.
Pe baza elementelor de mai sus se calculează la nivelul fiecărui an indicii concentrării
de tip Herfindahl pe baza relaţiei:

6

Pentru mai multe detalii vezi Andrei, T., Statistică şi Econometrie, Editura Economică,
Bucureşti, 2003, pag 153-157
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H t = ∑ y it 2 , t = 1993,...,2006

[1]

i

Valorile calculate pentru perioada 1993-2006 pe baza relaţiei de mai sus sunt prezentate
în tabelul 5 şi sunt reprezentate grafic în figura 4. Rezultatele din acest tabel scot în
evidenţă o diversitate ridicată a serviciilor prestate populaţiei şi o scădere a concentrării
în perioada 1993-2000. Începând cu anul 2001 indicele Herfindahl s-a stabilizat în jurul
valorii de 0.13.

Dacă în anul 1993 primele trei tipuri de servicii ca importanţă (Restaurante-26,46%,
Baruri, cantine şi alte unităţi de preparare a hranei-23,02% şi Hoteluri-15,61%) deţineau
65,08% din serviciile de piaţă prestate populaţiei, în 2006 acestea se menţin pe primele
trei locuri (Restaurante-18,87%, Baruri, cantine şi alte unităţi de preparare a hranei13,26% şi Hoteluri-13,99%), dar ponderea activităţii acestora în total servicii s-a redus
la 46,12%. În schimb, a avut loc creşterea ponderii altor servicii, precum „Activităţi de
radio şi televiziune” de la 3,18% la 12,17% şi „Activităţi sportive şi alte activităţi
recreative” de la 9,91% la 16,63%.

Tabelul 5. Indicii de concentrare Herfindahl pentru serviciile de piaţă prestate
populaţiei
Anii

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ht

0,174

0,173

0,156

0,153

0,153

0,143

0,138

0,134

0,130

0,132

0,136

0,130

0,132

0,131

05

04

03

02

01

00

06
20

20

20

20

20

20

98

97

96

95

94

99

20

19

19

19

19

19

19

19

93

0.200
0.180
0.160
0.140
0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000

Figura 5. Evoluţia indicelui concentrării Herfindahl în perioada 1993-2006
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G. Gradul de concentrare a angajaţilor din serviciile de piaţă în raport cu
mărimea firmei este cu mult mai mare la nivelul sectorului de stat, decât la nivelul
celui privat. Mai mult, în jur de 90% dintre angajaţii sectorului de stat lucrează la
nivelul firmelor cu mai mult de 250 de angajaţi. Dintre angajaţii firmelor private,
33,5% îşi desfăşoară activitatea în cadrul firmelor cu mai puţin de 9 angajaţi, care
reprezintă 92,8% din numărul total de firme private din sfera serviciilor de piaţă
prestate populaţiei.
Pentru anii 2003-2005, Institutul Naţional de Statistică oferă gruparea numărului de
salariaţi ai firmelor din acest sector, repartizat pe următoarele cinci grupe: sub 9
salariaţi, între 10-19, 20-49, 50-249 şi peste 250 de salariaţi. Folosind relaţia de calcul
[1] se determină indicele de concentrare Herfindahl la nivelul celor trei ani, atât la
nivelul sectorului de stat, cât şi a celui privat. În tabelul 6 este prezentată distribuţia
numărului de angajaţi pe firme după mărimea acestora pe cele două forme de
proprietate.
Tabelul 6. Repartizarea numărului de angajaţi din sectorul de stat şi privat după
dimensiunea firmei
Sectorul privat
Anul

Firme după numărul de angajaţi
0-9

10-19

20-49

50-249

20 si peste

2003

40,3

14,0

13,8

20,2

11,7

2004

37,4

10,2

15,7

22,4

14,2

2005

40,5

14,4

16,9

17,0

11,1

2003

0,0

0,3

2,8

7,5

89,4

2004

0,0

1,2

2,3

6,7

89,9

2005

0,9

0,9

1,6

5,8

90,8

Sectorul de stat

Pe baza rezultatelor obţinute formulăm următoarele concluzii:
•

Cea mai mare parte a angajaţilor din sectorul serviciilor de piaţă prestate
populaţiei sunt angajaţii firmelor private. Astfel, ponderea acestora pe cei trei
ani a evoluat astfel: 92,4% în 2003, 95,5% în 2004, respectiv 94,3% în 2005.
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•

Majoritatea firmelor de stat sunt incluse în categoria celor cu peste 250 de
angajaţi (în jur de 90% dintre angajaţii de la stat lucrează la nivelul firmelor cu
peste 250 de angajaţi).

•

În jur de 40% dintre angajaţii sectorului privat îşi desfăşoară activitatea în firme
cu mai puţin de 10 angajaţi.

•

Investiţiile, în medie, pe un salariat ,realizate de firmele mari din domeniul
privat, sunt mai mari decât cele cu număr mai mici de angajaţi. Astfel, raportul
între valoarea indicatorului la firmele cu peste 250 de angajaţi şi cele sub 10
angajaţi a înregistrat pentru cei trei ani următoarele valori:1,6 pentru 2003, 2,5
pentru 2004, respectiv 1,3 pentru 2005.

0.900

0.828

0.813

0.805

0.800
0.700
0.600
0.500

Stat
Privat

0.400
0.300

0.255

0.246

0.255

0.200
0.100
0.000
2005

2004

2003

Figura 6. Indicele Herfindahl, calculat pentru analiza gradului de concentrare a
angajaţilor, pe firme, după mărimea lor
H. Valoarea adăugată brută la costul factorilor (VABCF) şi cheltuielile cu
personalul (CP), calculate ca medie pe un salariat, au valori mult mai mari la
nivelul firmelor cu mai mulţi angajaţi.

Pentru cei doi indicatori se calculează pentru anii 2003-2005 raportul dintre
nivelul mediu pe fiecare grupă de firme şi nivelul caracteristicii înregistrat pentru
firmele cu cel mai mic număr de angajaţi. Se obţin rezultatele din Tabelul 7 pe baza
cărora formulăm următoarele comentarii:
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•

VABCF pe un salariat este mult mai mare la nivelul firmelor cu un număr mai
mare de angajaţi. Pentru anul 2005 aceasta este de peste cinci ori mai mare la
nivelul firmelor cu mai mult de 250 de angajaţi în raport cu firmele de
dimensiuni mici.

•

La rândul lor, cheltuielile cu personalul pe un salariat cresc o dată cu
dimensiunea firmei.

•

Pentru firmele de dimensiuni mari, raportul calculat pentru VABCF este mai
mare decât cel pentru CP. Pentru firmele din primele două clase, în cea mai mare
parte, cele două valori sunt egale.

Tabelul 7. Indicatori calculaţi pentru VABCF şi CP
Valoarea adăugată brută la costul factorilor
0-9

10-19

20-49

50-249

Cheltuielile cu personalul

249 si
peste

0-9

10-19

20-49

50-249

249 si
peste

2003

1

1,3

1,2

1,6

4,8

1

1,3

1,2

1,7

3,1

2004

1

1,5

1,7

3,0

3,9

1

1,5

1,8

2,5

4,5

2005

1

1,6

1,7

2,3

5,5

1

1,4

1,7

1,8

3,7

2.3.2. Servicii de piaţă furnizate întreprinderilor
În cele ce urmează vor fi prezentate o serie de caracteristici ale evoluţiei serviciilor de
piaţă prestate, în principal, întreprinderilor, cu predilecţie, pentru perioada 2005-2003.
S-a recurs la o analiză pentru această perioadă din două motive: (i) procesul de aderare
la UE a determinat o serie de schimbări şi la nivelul acestei pieţe, iar o analiză pe un
orizont de timp mai mare nu ar aduce informaţii pertinente pentru determinarea
caracteristicilor pieţei serviciilor; (ii) gruparea firmelor pe cele cinci clase (0-9, 10-19,
20-49, 50-249 şi 249 şi peste) este oferită de INS numai pentru această perioadă.
A. Pe parcursul perioadei 2003-2005 a avut loc o creştere a numărului de firme din
domeniul privat şi o reducere a celor din sectorul de stat.
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1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
total

pondere firme

0-9

10:19

20:49

pondere salariati

50:249

250 si
peste

pondere VAB

Figura 7. Ponderea numărului de firme, a salariaţilor şi a cifrei de afaceri din sectorul
privat la nivelul pieţei serviciilor prestate întreprinderilor în anul 2005
La nivelul anului 2005, practic 99,93% din firme erau cu capital majoritar privat. Cele
mai multe dintre acestea, 93,3%, erau firme cu mai puţin de 10 angajaţi. Dintre firmele
cu peste 250 de angajaţi mai mult de 75% erau cu capital privat.
B. Atât pe total, cât şi pe grupe de întreprinderi, ponderea valorii adăugate brute
la costul factorilor a sectorului privat în total devansează ponderea salariaţilor
acestor firme în totalul salariaţilor ce prestează servicii, în principal, pentru
întreprinderi.
În graficul din Figura 7 se compară ponderea firmelor, a numărului de salariaţi şi a
valorii adăugate brute din sectorul privat în totalul sectorului serviciilor pe grupe de
firme definite după numărul de angajaţi. Se observă că pentru firmele de dimensiuni
mari ponderea valorii adăugate brute depăşeşte cu mult pe cea a salariaţilor.
C. Gradul de concentrare este mult mai pronunţat în sectorul de stat pe tipuri de
firme în funcţie de mărimea acestora în raport cu numărul de salariaţi şi valoarea
adăugată brută. În schimb, pentru sectorul privat concentrarea este mult mai
pronunţată în raport cu distribuţia numărului de firme.
În Tabelul 8 sunt prezentate valorile indicelui de concentrare Herfindal pentru firmele
având capital privat şi de stat pentru distribuţia firmelor după numărul de angajaţi
pentru trei caracteristici. Astfel, putem formula următoarele concluzii:
•

pentru firmele de stat, ponderea cea mai mare a valorii adăugate brute, de peste
92%, este obţinută de către cele care au mai mult de 250 de angajaţi. La nivelul
acestor firme îşi desfăşoară activitatea în jur de 88% din angajaţi;
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•

pentru sectorul privat, firmele mici realizează un sfert din VAB a sectorului
privat al serviciilor prestate întreprinderilor, iar ponderea salariaţilor este de
33%. În schimb, cele două valori pentru firmele cu peste 250 de angajaţi sunt
40,6%, respectiv 25,2%.

Tabelul 8. Indicele de concentrare Herfindahl
Privat

Stat

Nr. întreprinderi

Nr. salariaţi

VAB

Nr. întreprinderi

Nr. salariaţi

VAB

2003

0,852

0,231

0,233

0,272

0,820

0,908

2004

0,870

0,240

0,300

0,276

0,788

0,879

2005

0,873

0,239

0,273

0,272

0,786

0,853

D. Investiţiile medii pe un salariat sunt cu mult mai mici la nivelul firmelor din
sectorul de stat în raport cu cel privat.
Tabelul 9. Investiţiile medii pe un salariat
Privat

Stat

Raportul

lei/persoană

lei/persoană

Privat/Stat

2003

150908

125758

1,20

2004

123957

100959

1,37

2005

143700

87238

1,80

Firmele private investesc cu mult mai mult decât firmele de stat pentru dezvoltarea
propriilor activităţi şi pentru introducerea de noi tehnologii. Astfel, la nivelul anului
2005, acestea investeau, în medie, pe un angajat, cu peste 80% mai mult decât firmele
de stat.

2.4. Evoluţia sectorului terţiar al economiei româneşti
Prin aderarea României la Uniunea Europeană, politica economică de dezvoltare, în
general şi a celei din domeniul serviciilor în special, se va racorda tot mai mult la
tendinţele pieţei europene. În ultimii şapte ani au fost înregistrate o serie de rezultate
pozitive în convergenţa reală în termeni de PIB/locuitor. Astfel, dacă în anul 2000
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PIB/locuitor reprezenta 23% din media UE-15 şi 25.2% din cea a UE-25, cele două cifre
au crescut la 28.8%, respectiv 31.1% la nivelul anului 2005.7
A. Industria reprezintă un factor pozitiv pentru dezvoltarea pieţei serviciilor,
deoarece un număr însemnat de firme din domeniul serviciilor prestează servicii
pentru întreprinderi din acest sector de activitate. Mai mult, personalul
disponibilizat din industrie s-a reorientat către piaţa serviciilor.
Din aceste motive, în cele ce urmează sunt prezentate o serie de caracteristici ale
procesului de tranziţie din domeniul industriei. Sunt evidenţiate în acest sens o serie de
caracteristici ale transformării industriei pe sub perioade de timp şi în profil teritorial.
Pe fondul moştenirii unei industrii supradimensionate din perioada economiei
planificate, neadaptate la cerinţele pieţei mondiale, cu tehnologie învechită şi repartizate
neeconomic în profil teritorial, industria a înregistrat pierderi considerabile în perioada
de tranziţie. Perioada de tranziţie a adus schimbări importante în plan economic. Totuşi,
în ciuda acestor eforturi, economia românească oferă, la aproape 20 de ani de tranziţie,
imaginea unei ţări marcate încă de distorsiunile structurale moştenite.
Numărul angajaţilor din industrie a scăzut pe ansamblul perioadei 1991-2004 cu
1696487 persoane. Astfel, dacă în anul 1991 numărul de angajaţi din industrie a fost de
3188055 persoane, acesta s-a redus la 1491568 persoane în anul 2004. În cifre relative,
reducerea de personal din industrie a fost de 53.2%. Reducerea anuală cea mai mare a
fost în anul 1992, aceasta fiind de 13. 8% în raport cu efectivul anului anterior. Această
scădere este urmată de cea din anul 1999, care s-a situat la nivelul de 13.0%. Reduceri
consistente ale efectivului de personal din industrie au fost şi la nivelul anilor 1993 (5.8% în raport cu anul anterior), 1994 (-6.4%), 1995 (-9.5%), 1998 (-6.1%), 2000 (6.0%) şi 2004 (-5.7%). Pe ansamblul perioadei analizate creşteri, dar cu totul
nesemnificative în raport cu diminuările de personal din perioadele trecute,

s-au

înregistrat numai la nivelul anilor 2001 (1.9% în raport cu anul anterior) şi 2002 (de
numai 0.2% în raport cu anul 2001).

7

Ediţia 2005 a Programului economic de preaderare, Guvernul României, noiembrie 2005, pag.
160
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B. Tranziţia din industrie a determinat o reducere considerabilă a efectivului de
angajaţi din industrie la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare. Cele mai afectate
regiuni de dezvoltare sunt cele în care a predominat industria extractivă şi grea.
La nivelul celor opt regiuni economice, reducerile de personal, în cifre relative,
pe ansamblul perioadei sunt prezentate în tabelul de mai jos. Cele mai consistente
reduceri au fost înregistrate în cazul regiunilor Nord-Est (R1) şi Bucureşti (R8), acestea
fiind în jur de 60%. Cea mai mică reducere de angajaţi a fost la nivelul regiunii Sud
(R3), aceasta fiind totuşi de aproape 40%.
Datele din tabelul 10 demonstrează că reducerea de personal, atât în valori absolute, cât
şi relative, a fost mult mai pronunţată la nivelul ramurilor dominante ale industriei la
începutul anilor '90. De altfel, reducerea cea mai semnificativă, de 79.7%, s-a înregistrat
la nivelul ramurii I10, care deţinea nu mai puţin de 18.28% din efectivul total de
salariaţi din industriei. La nivelul ramurii I2, care deţinea ponderea cea mai mare în
cadrul industriei, de 19.8%, scăderea a fost de 43.2%. Reducerea cea mai mică, de
14.2%, a fost la nivelul ramurii I4, care deţinea însă numai 2.74% din efectivele de
salariaţi din industrie în 1991.
Aceste rezultate demonstrează o slabă adaptare a industriei din România la concurenţa
pe o piaţă deschisă şi o supradimensionare a ramurilor industriale în perioada economiei
planificate.
Tabelul 10: Scăderea efectivului de salariaţi pe regiuni în perioada 1991-2004 şi pe
cicluri electorale (%)
R1(N-E)
19912004
19911996
19972000
20012004

R2(S-E)

R3(S)

R4(S-V)

R5(V)

R6(N-V)

R7(C)

R8(Buc)

Total

r

-59.81

-50.84

-56.06

-53.13

-39.17

-44.94

-53.78

-60.48

-53.21

r
r

-6.77

-5.32

-6.13

-5.66

-3.75

-4.49

-5.76

-6.89

-5.68

-33.98

-31.89

-28.47

-35.47

-33.39

-31.20

-29.79

-38.49

-32.64

-7.97

-7.39

-6.48

-8.39

-7.81

-7.21

-6.83

-9.26

-7.60

-23.57

-21.88

-29.93

-22.57

-12.51

-18.81

-23.11

-27.89

-23.22

-8.57

-7.90

-11.18

-8.17

-4.36

-6.71

-8.39

-10.33

-8.43

-18.01

-4.52

-6.15

-0.04

4.55

-1.72

-11.14

-4.74

-6.19

-6.40

-1.53

-2.09

-0.01

1.50

-0.58

-3.86

-1.61

-2.11

r
r
r
r
r

r - ritmul modificării pe fiecare perioadă, r - ritmul mediu anual al modificării pe fiecare perioadă

C. O sursă importantă de forţă de muncă pentru sectorul serviciilor o reprezintă
atragerea persoanelor din agricultură către acest sector.
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În acest moment, agricultura reprezintă ramura de activitate în care lucrează cea mai
mare parte a populaţiei. Ponderea acesteia este cu mult peste valorile întâlnite la nivelul
ţărilor din Uniunea Europeană. Mai mult, ponderea PIB din agricultură este de 11,6%,
cu mult sub ponderea populaţiei acestei ramuri în totalul forţei de muncă active din
România care este de 36,8%. Contribuţia sectorului serviciilor la crearea PIB se situa la
46%, în condiţiile în care ponderea forţei de muncă active din acest sector se ridica
numai la 25.4%.

Tabelul 11: Structura PIB si a forţei de muncă active în România (%)
Agricultură

Industrie

Construcţii

Servicii

PIB

11,6

28,4

5,7

46

Forţa de muncă

36,8

33,3

4,5

25,4

activă

INS – Buletin statistic nr. 1/2004, pag. 84 şi Ancheta realizată de INS în gospodăriile
populaţiei
Totodată, ponderea ridicată a forţei de muncă ocupate în agricultură (36,8%) plasează
România într-o poziţie total nefavorabilă, atât faţă de ţările dezvoltate, cât şi în
comparaţie cu ţările aflate în tranziţie, aşa după cum se poate vedea din tabelul 11.
Această pondere reflectă neajunsurile ce se manifestă încă în agricultura românească
legate de excesiva fragmentare a terenurilor agricole, o înzestrare tehnologică scăzută şi
un sistem de depozitare, distribuţie şi transport subdezvoltat. Toate acestea au contribuit
la transformarea agriculturii într-o ramură de subzistenţă caracterizată printr-o eficienţă
foarte scăzută în pofida unei înzestrări bogate cu factori naturali şi a unui ridicat
potenţial de creştere.
Dezvoltarea agriculturii prin rezolvarea problemelor mai sus semnalate va determina
într-un orizont mediu de timp:

•

eliminarea unei părţi importante a forţei de muncă din acest sector de activitate
şi orientarea acesteia, cu predilecţie, spre sfera serviciilor. Datele statistice
demonstrează că România se plasează mult în urma unor ţări precum Polonia,
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Republica Cehă sau Bulgaria, ţări în care populaţia ce lucrează în acest sector de
activitate şi ponderea acestui sector în PIB sunt cu mult mai mari;
•

dezvoltarea serviciilor cu specific agricol prestate populaţiei sau cu predilecţie
firmelor. Cifra de afaceri a sectorului serviciilor de piaţă ce provine din ramura
agricolă reprezenta în anul 2005 numai 0,17%. Această valoare scăzută se
datorează nivelului scăzut de dezvoltare a industriei alimentare din România şi a
folosirii insuficiente a unor oportunităţi din agricultură.

Tabelul 12: Structura PIB şi a populaţiei ocupate în principalele ramuri ale economiei
(%)
PIB
Ţara

Forţa de muncă

Agricultură

Industrie

Servicii

Agricultură

Industrie

Servicii

27.0

29.0

44.0

27.0

29.0

44.0

1.

Bulgaria

2.

Republica Cehă

2.0

36.6

58.2

5.0

40.0

55.0

3.

Polonia

3.8

30.5

65.7

19.0

32.0

49.0

4.

Slovacia

4.5

34.1

61.4

7.0

39.0

54.0

5.

Ungaria

5.0

33.5

61.5

7.0

34.0

59.0

6.

Federaţia Rusă

6.4

38.4

55.2

12.0

29.0

59.0

8.

S.U.A.

1.4

21.9

76.7

3.0

23.0

74.0

The Economist – World in Figures 2002
În perioada de tranziţie, pe fondul schimbărilor structurale din economie, a deschiderii
pieţei concurenţei din afara ţării şi a modificării cererii populaţiei a avut loc creşterea
angajaţilor din acest sector, atât în valori absolute, cât şi a ponderii acestora în totalul
populaţiei ocupate. Modelul de regresie de mai jos îşi propune să explice influenţa a
două variabile specifice sectorului serviciilor, ponderea forţei de muncă ocupate în
servicii în total populaţie ocupată (PPS) şi ponderea valorii adăugate în acest sector în
PIB (PAS) asupra Produsului Intern Brut pe cap de locuitor (PIB_L). Estimarea
parametrilor s-a realizat pe baza datelor din perioada 1990-2005, iar rezultatele sunt
prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 13: Caracteristicile modelului de regresie pentru analiza PIB/locuitor
Modelul 1:

Modelul 2:

PIB _ L = a0 + a1PPS + a2 PAS + ε

lg( PIB _ L) = b0 + b1 lg( PPS ) + b2 lg( PAS ) + ε
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− 980.5

a0

2.60

(609.42)

a1

(0.1431)

0.026

109.69
(27.748)

(0.0065)

a2

−14.83

−0.0035

R2

0.797

0.794

DW

2.07

2.10

(7.599)

(0.0018)

Datele scot în evidenţă două situaţii diferite:

•

prima, în care influenţa sectorului serviciilor asupra creşterii PIB/locuitor este
una pozitivă;

•

a doua, în care ponderea valorii adăugate a acestui sector în PIB a jucat un rol
negativ asupra PIB pe cap de locuitor.

Cele două tendinţe sunt explicate prin ambele modele de regresie.
D. Piaţa serviciilor, atât pentru populaţie, cât şi pentru întreprinderi, este
influenţată de evoluţia comerţului exterior al României. În plus, firmele
prestatoare de servicii au o contribuţie importantă la activitatea de export direct.

În decursul întregii perioade de tranziţiei a avut loc o devansare permanentă a
importurilor în favoarea exportului. Astfel, potrivit Comisiei Naţionale de Prognoză,
soldul balanţei comerciale pe primele şapte luni a înregistrat un deficit de aproape
15090 mil. Euro8. Pentru perioada 2008-2013, “exportul net îşi va menţine contribuţia
negativă la creşterea reală a produsului intern brut, în jur de 2 procente”9. Totuşi, pe
ansamblul perioadei, ponderea deficitului balanţei comerciale în PIB se va diminua cu
1,5%, ajungând la 9,6% în 2013.

Tabelul 14: Comerţul exterior pe primele şapte luni ale anilor 2006 şi 2007 (mil. Euro)
8

Estimarea evoluţiei industriei în trimestrul III 2007 pe baza anchetelor de conjunctură, 2007,
Comisia Naţională de Prognoză
9
Creşterea economică şi ocuparea până în anul 2013, CNP, 2007, pag. 2,
http://www.cnp.ro/ro/studii
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Export

Import

Soldul balanţei

2006

19170.8

28724,7

-9553.9

2007

21600,0

36690,0

-15090.0
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Figura 8. Exportul şi importul de servicii pe perioada 2004-2006

În perioada 2004-2006, exportul de servicii (incluzând aici „Informatică şi activităţi
conexe”, „Alte activităţi de servicii prestate în

principal întreprinderilor” şi

„Activităţi recreative, culturale şi sportive”) este cu mult mai mic decât importul de
servicii.

E. Rata de creştere ridicată a economiei determină, implicit, şi o dezvoltare a pieţei
serviciilor oferite populaţiei şi întreprinderilor.

Pentru perioada 2008-2013, Comisia Naţională de prognoză avansează în anul 2007 rata
de creştere medie anuală de 5.7%, iar creşterea în domeniul serviciilor o devansează pe
aceasta cu 0.2%.
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Figura 9. Rata medie anuală de creştere a PIB în perioada 2007-2013

Deşi evoluţiile care au avut loc în economia românească au condus la cristalizarea unui
cadru macroeconomic şi de reglementare mai favorabil pentru dezvoltarea serviciilor,
totuşi, procesul de dezvoltare a sectorului terţiar este şi el întârziat. Printre cauzele
majore care explică de ce noile condiţii create pe piaţa internă nu au atras o
transformare radicală în statutul sectorului românesc de servicii pe parcursul perioadei
de tranziţie, putem enumera:
•

Insuccesele în domeniul macrostabilizării şi întârzierile care se manifestă în
privinţa mai multor componente esenţiale ale acesteia cu deosebire în procesul
privatizării şi al restructurării industriei. Acestea au afectat grav potenţialul de
creştere a economiei naţionale şi au restricţionat implicit posibilităţile dezvoltării
activităţilor de servicii. Cu o proporţie de 60% din capitalul social al
întreprinderilor aflată încă în proprietatea statului la sfârşitul anului 1998,
România se situează cu mult în urma celorlalte ţări europene în tranziţie, în care
privatizarea s-a desfăşurat în ritm susţinut şi în care procentajul respectiv se situa
la niveluri sensibil inferioare încă de la sfârşitul anului 1997 şi anume: 20% în
Ungaria, 30% în Republica Cehă, Slovenia şi Slovacia, 40% în Polonia.

•

Absenţa unor progrese vizibile în planul dezvoltării unui sector puternic şi
sănătos de întreprinderi mici şi mijlocii ce ar putea să asigure o sporire a
eficienţei economice şi o creştere economică pe termen lung. În mod implicit,
aceste neîmpliniri au întârziat dezvoltarea acelor ramuri ale sectorului de servicii
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care furnizează inputuri intermediare pentru producţia industrială, adică întreaga
gamă de servicii de producţie, dat fiind faptul că principala sursă a cererii pentru
aceste servicii ar trebui să derive dintr-un sector industrial restructurat şi
modernizat sub aspect tehnologic şi organizaţional de natură să favorizeze
apariţia unor noi specializări, noi aptitudini şi noi ocupaţii.
•

Gradul scăzut de penetrare în economia şi societatea românească a noilor
tehnologii

din

domeniul

informaţiei

şi

telecomunicaţiilor.

Experienţa

internaţională reliefează existenţa unei puternice corelaţii între implementarea
acestor tehnologii şi expansiunea serviciilor, în special a serviciilor de producţie,
datorită faptului că producţia ca şi furnizarea serviciilor depind într-o măsură
crescândă de accesul la o infrastructură modernă de telecomunicaţii, de stocul
existent de computere şi de capacităţile de operare a reţelelor.
2.5. Concluzii
În cele ce urmează sunt formulate o serie de concluzii cu un grad mai mare de
generalitate privind o serie de caracteristici ale pieţei serviciilor şi posibile
evoluţii viitoare:

1. La nivel european, în perioada imediat următoare, piaţa serviciilor se va
dezvolta, atât la nivelul ţărilor dezvoltate, dar şi a celor mai puţin
dezvoltate. În acest moment, condiţia esenţială pentru dezvoltarea unei
pieţe a serviciilor la nivel european este asigurarea unei reglementări
unitare şi nediscriminatorii, în care operatorii de servicii să intre şi să
iasă de pe piaţă fără a fi supuşi unor restricţii. Adoptarea Directivei
europene asigură respectarea acestei condiţii fundamentale şi va
reprezenta un factor pozitiv în dezvoltarea acestei pieţe.
2. Pe un orizont mediu de timp, dezvoltarea pieţei serviciilor va reprezenta
o sursă importantă de creştere economică pentru ţările din centrul şi estul
continentului. Noile reglementări la nivelul Uniunii Europene stimulează
dezvoltarea acestei pieţe şi libera circulaţie a serviciilor. Atât pentru
România, dar şi pentru celelalte ţări recent intrate în Uniunea Europeană,
rezervele de creştere economică ale acestui sector vor fi legate de
componenta structurală şi cea de productivitate. În prezent, în ţările
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recent intrate în UE, atât ponderea acestui sector în economie, cât şi
nivelul productivităţii sunt cu mult sub cea medie din acest spaţiu
economic. De exemplu, la nivelul anului 2005, în România,
productivitatea muncii din sectorul serviciilor se situa la un nivel de
numai 40% din media ţărilor din UE-25. Creşterea productivităţii va fi
stimulată de pătrunderea pe piaţa serviciilor a unor operatori, în general
din domeniul comunicaţiilor, ce promovează tehnologii dintre cele mai
noi pe plan mondial şi de încurajarea firmelor pentru efectuarea de
investiţii în tehnologii moderne.
3. Pe ansamblul perioadei 1990-2005, creşterea ponderii forţei de muncă
ocupate în sectorul serviciilor a fost mai rapidă în raport cu creşterea
ponderii valorii adăugate din acest sector în PIB. Aceasta este o
consecinţă directă a unei productivităţi mai mici în acest sector de
activitate în raport cu altele.
4. Pe ansamblul perioadei 1993-2006 a avut loc o creştere a diversităţii
serviciilor de piaţă oferite populaţiei.
5. La nivelul pieţei serviciilor prestate populaţiei se constată o creştere a
numărului de firme, a numărului de salariaţi şi o reducere a dimensiunii
firmelor prestatoare de servicii în raport cu numărul mediu de angajaţi.
Majoritatea firmelor, în jur de 95%, sunt firme cu capital de privat.
6. In definirea punctului de contact unic se va tine seama de următoarele: (i)
existenta pe piaţa serviciilor a unui număr mare de firme, in marea lor
majoritate fiind firme cu capital privat si cu un număr redus de angajaţi;
(ii) sistemele informaţionale ce stau la baza culegerii datelor statistice de
câtre Institutul Naţional de Statistica; (iii) clasificarea serviciilor potrivit
INS in servicii de piaţa pentru populaţie (sectorul 12) si servicii oferite
altor

întreprinderi

(sectoarele

13-Transporturi,

14-Posta

si

Telecomunicaţii, 15-Tranzactii imobiliare si 16-Inchirieri (locaţie) si
servicii furnizate in principal întreprinderilor, precum si activităţi pentru
asanarea, salubrizarea si gestionarea deşeurilor).
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3. Propunere de politică publică pentru modernizarea serviciilor cu
Punct de Contact Unic

3. 1. Caracterizarea generală a unui Punct de Contact Unic
Directiva Serviciilor va avea ca efect pe termen mediu şi lung dezvoltarea unei pieţe
interne a serviciilor la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană, în acord cu prevederile
Tratatul UE asupra sectorului terţiar. Astfel, sunt create premisele pentru întărirea
libertăţii de circulaţie a serviciilor. Efectele vor fi resimţite prin creşterea calităţii şi a
productivităţii serviciilor, şi implicit efectele vor fi resimţite în planul creşterii
economice.
Pentru implementarea Directivei, statele membre UE vor adopta două măsuri specifice,
ce urmăresc crearea Punctului de Contact Unic, pentru furnizorii de servicii, care
doresc să presteze servicii într-o altă ţară din Uniune şi realizarea unei reţele IT de
Asistenţă Mutuală, menite să asigure cooperarea dintre autorităţile de reglementare în
domeniu.
La nivelul României, îmbunătăţirea relaţiei dintre instituţiile publice şi cetăţean
reprezintă o prioritate a procesului de reformă a administraţiei publice. În noua
abordare, cetăţeanul va reduce la minim timpul consumat cu achiziţionarea unui bun sau
serviciu, iar calitatea serviciului va fi mult îmbunătăţită. În abordarea de furnizare a
serviciului se pleacă de la respectarea următoarelor ipoteze de lucru:
(Ipoteza1).

Reducerea la minim a timpului alocat de cetăţean în formularea cererii şi

obţinerii efective a serviciului.
(Ipoteza2).

Eliminarea redundanţei de informaţii din documentele necesare solicitării

serviciului, prin promovarea simplificării administrative.
(Ipoteza3).

Eficientizarea activităţii la nivelul instituţiilor publice ce oferă cetăţenilor

un serviciu.
(Ipoteza4).

Interconectarea bazelor de date ce conţin informaţii publice despre

cetăţeni, cu păstrarea secretului asupra informaţiilor personale ale fiecărei persoane,
pentru reducerea costurilor prestării unor servicii solicitate de cetăţeni.
(Ipoteza5).

Externalizarea unor activităţi ce susţin obţinerea unui serviciu de interes

general, astfel încât să se diminueze costurile pentru realizarea acestuia.
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(Ipoteza6).

Extinderea practicilor de obţinere a unui serviciu de interes general,

exclusiv prin accesul la reţelele informatice de calcul.
Prin crearea punctului de contact unic, ce respectă ipotezele mai sus specificate, toate
procedurile şi formalităţile privind accesul şi realizarea efectivă a unui serviciu de
interes general sunt realizate de o manieră simplă, de la distanţă şi pe cale electronică.
Pentru crearea acestui instrument, serviciile Punctului de contact unic sunt furnizate
parţial sau total on-line. Creşterea eficienţei mai multor puncte de contact recomandă
dezvoltarea unor strategii specifice care să permită utilizarea mai eficientă a mai multor
baze de date conectate în reţea din puncte diferite. Poate fi dat ca exemplu, serviciul de
înmatriculare şi radiere a autoturismelor cetăţenilor dintr-o ţară. În acest context se
recomandă o relaţionare a bazelor de date ce sunt legate de gestionarea autoturismelor şi
cea a administraţiilor locale ce sunt legate de contribuabilii de taxe şi impozite.
În funcţie de complexitatea serviciului sunt identificate următoarele două variante de
Punct Unic de Contact:
i)

Punct de Informare Unică (complexitate minimă) ce asigură furnizarea de

informaţii privind reglementările în vigoare dintr-un anumit domeniu. Această variantă
poate fi realizată on-line prin indicarea unor site-uri specializate în furnizarea
informaţiilor. Aceste site-uri sunt gestionate de instituţii diferite. De exemplu, printr-un
Punctul Unic de Informare nu pot fi îndeplinite on-line toate formalităţile necesare
pentru a demara o afacere, ci reprezintă numai locul în care eşti direcţionat prin
intermediul unui set de hyperlink-uri către serviciile on-line ale autorităţilor competente
rezolvării acestei probleme.
ii)

Punct de Finalizare Unică (complexitate maximă) care asigură realizarea în

acelaşi loc a tuturor procedurilor, formalităţilor şi autorizaţiilor necesare pentru accesul
la o activitate de servicii şi la exercitarea acesteia. În spatele acestei interfeţe unice,
detaliile electronice sunt transmise pentru procesare autorităţilor competente rezolvării
solicitantului.
3.2. Documente necesare la nivelul unui Punct de Contact Unic
Un aspect important de care trebuie să se ţină cont în momentul proiectării unui Punct
Unic de Contact pentru furnizarea unui serviciu de interes general este raţionalizarea
conţinutului, primirii, transmiterii şi prelucrării documentelor necesare solicitării şi
furnizării unui serviciu de interes general. Documentaţia „ţinuta sub control” prin
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intermediul diverselor sisteme de management, care stă la baza unui Punct Unic de
Contact, este grupată, in funcţie de scopul pentru care a fost creată, în documente care
conţin cerinţe şi documente doveditoare (vezi schema de mai jos).

Figura 10: Documentele Punctului de Contact Unic

1. Documentele care conţin cerinţe sunt acele înscrisuri, emise de o autoritate, care
conţin cerinţe respectate în Punctul Unic de Contact – acest tip de documente le vom
numi, în funcţie de autoritatea care le-a emis:
-

Documentele interne - sunt acele documente care conţin cerinţe (aplicabile la
nivelul Punctului de Contact Unic) şi sunt emise de o autoritate relevantă din
Punctul Unic de Contact (de un manager care are autoritatea să stabilească
cerinţe).

-

Documentele externe sunt acele documente emise de o autoritate din afara
Punctului de Contact Unic şi care conţin cerinţe care sunt respectate în Punctul
de Contact Unic. Aceste documente pot fi de 3 tipuri: (i) Documentele emise de
o autoritate legală sunt acele documente care conţin „cerinţe legale”. Exemple
de astfel de documente: legi, hotărâri de guvern, decizii ale consiliului local etc.
(ii) Documentele emise de o autoritate de reglementare pe un anumit domeniu de
interes economic, social etc. sunt acele acte normative care conţin „cerinţe de
reglementare”. Exemple de astfel de documente: decizii ale autorităţii
respective, reglementări specifice etc. (iii) Documentele emise de terţi şi
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acceptate de Punctul Unic de Contact conţin cerinţe care sunt respectate în
Punctul Unic de Contact numai atunci când există o autoritate relevantă din
Punctul Unic de Contact care a aprobat respectarea acestor cerinţe. Exemple de
astfel de documente: cărţi tehnice ale utilajelor sau/ şi instrucţiuni tehnologice
emise de furnizori, standardele din familia ISO 9000, ISO 14000 etc.
Documente rezultate din înţelegerile cu terţi (clienţi, parteneri etc.). Aceste
documente sunt emise prin negocierea cu terţii şi sunt acceptate de o autoritate
relevantă din Punctului de Contact Unic - aceste documente conţin „cerinţe ale
clienţilor” sau „alte cerinţe respectate în Punctul Unic de Contact”. Exemple de
astfel de documente: contracte semnate cu beneficiari, comenzi ale clientului
acceptate de Punctul Unic de Contact, înţelegeri stabilite cu diverşi parteneri
etc..
2. Documentele doveditoare sau înregistrări sunt acele documente prin intermediul
cărora se dovedeşte/confirmă respectarea cerinţelor - pot avea diverse forme: fotografii,
înscrisuri pe suport electronic sau pe suport hârtie etc. – acest tip de documente le vom
numi „documente doveditoare” sau „înregistrări”.
3.2.1. Documente interactive
Documentul ne ajută mult mai mult în prezent ca înainte să creăm noi relaţii, prin
posibilitatea de a-l particulariza în concordanţă cu dorinţele destinatarului. Apoi mai
există şi varianta documentului interactiv. Acest lucru oferă autorului posibilitatea de a
diversifica accesul, conţinutul şi modalitatea de transmitere a documentului, în funcţie
de destinatar. Noile structuri de administrare, noile tehnici şi strategii vor fi efectul unui
marketing de tipul unu la unu. Documentul viitorului va sprijini comunicarea şi
colaborarea în sensul măririi eficienţei şi a gradului de satisfacţie în munca noastră. De
asemenea, documentele ne-ar putea permite să construim mai multe medii de
comunicare conectate între ele.
Organizaţia este structurată în jurul documentelor ce stau la baza prestării unui serviciu
unei persoane. Astfel, la nivelul unei organizaţii vom avea diverse forme de stocare a
informaţiilor din documente: în forma clasică, pe suport de hârtie sau în format
electronic. Întreaga activitate a firmei este organizată în jurul formei de primire,
transmitere şi stocare a documentelor pe baza cărora se formulează o cerinţă de serviciu.
Astfel, PCU poate fi definită ca o arhitectură de documente primite pentru solicitarea
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unui serviciu, ce înmagazinează informaţiile ce stau la baza rezolvării unei solicitări,
cunoaşterii circuitului documentelor şi a celor care conţin rezoluţia înaintată
solicitantului. De aceea, putem spune că documentele reprezintă esenţa întregii activităţi
de la nivelul PCU. O simplă analiză a problemelor legate de fluxul manual de
documente (figura 2) arată dificultăţile managementului clasic de documente în
condiţiile unei organizaţii moderne
Control

Verificare/
modificare

Prezentare

Crearea
documentului

Aprobare
document

Figura 11: Fluxul documentelor intr-un Punct Unic de Contact
În această abordare pot interveni o serie de disfuncţionalităţi în circuitul documentelor,
ce sunt legate de: transmiterea manuală a documentelor între diverse compartimente
(documente pierdute, angajatul ce are de rezolvat o problemă legată de solicitare
lipseşte temporar din birou etc.), nu se respectă procedurile de rezolvare a solicitării,
dificultăţi în urmărirea documentelor etc.
3.2.2. Modalităţi clasice şi moderne de tratare a documentelor
În cadrul unui Punct Unic de Contact, gradul scăzut de informatizare se reflectă şi în
preponderenţa activităţilor manuale în cadrul proceselor de management al
documentelor. Astfel, în tratarea clasică sunt o serie de activităţi, mari consumatoare de
timp, ce au loc în procesul de tratare a informaţiei. Dintre acestea specificăm: (i)
Gruparea documentelor în funcţie de diverse criterii. (ii) Sortarea documentelor în
dosare pentru arhivă (inclusiv documentele generate pe computer şi apoi listate). (iii)
Utilizarea manuală a documentelor pentru rezolvarea problemelor legate de solicitările
clienţilor. (iv) Completarea manuală a tipizatelor pentru rezolvarea unei solicitări de
serviciu de interes general. (v) Transmiterea documentelor fizic, prin deplasarea celor
care le accesează la locul unde se află documentul. (vi) Elaborarea documentului ce va
fi înaintat solicitantului.
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În tratarea modernă a documentelor: cele mai multe operaţii legate de primirea
solicitării, accesarea surselor de documentare, completarea şi transmiterea documentului
în circuit sunt realizate prin intermediul instrumentelor informatice. Este vorba în acest
sens, de o serie de operaţii, precum: (i) Completarea on-line a documentelor de
solicitare a cererii. (ii) Arhivarea directă a documentelor electronice cu posibilitatea de
indexare multiplă pentru utilizarea acestora în procesarea de documente şi rezolvarea de
solicitări. (iii) Transmiterea informaţiilor sau a extraselor din documente prin diverse
procedee sau prin vizualizarea directă a acestora direct de pe server cu ajutorul unor
aplicaţii disponibile pe calculatorul personal al solicitantului. (iv) Gestionarea de
formulare tipizate ce sunt folosite în înregistrarea solicitărilor, descrierea circuitului
documentelor şi formularea rezoluţiei finale pentru solicitant. (v) Arhivare şi protecţie la
scriere şi copiere sub diverse forme a documentelor intermediare şi finale. (vi) Utilizare
Fax-Modem-urilor de pe computerele de birou pentru transmitere şi recepţie fax şi
exploatarea posibilităţilor de conversie automată a datelor. (vii) Utilizarea semnăturii
electronice (sau digitale). (viii) Utilizarea documentelor în cadrul sistemelor de baze de
date relaţionale; posibilitatea operării concomitente a mai multor utilizatori asupra
aceluiaşi document. (ix) Utilizarea E-mailului, chiar pentru corespondenţa cu
contribuabilii.
Dintre avantajele metodei moderne de tratare a documentelor menţionăm: (i) Reducerea
costurilor procesării efective a informaţiei, chiar dacă iniţial, costurile suportate de
instituţie pentru informatizarea Punct Unic de Contact sunt mari. (ii) Raţionalizarea
utilizării documentelor şi rezolvării solicitărilor formulate de cetăţeni. (iii)
Îmbunătăţirea imaginii în rândul contribuabililor ca exemplu de autoritate flexibilă şi
eficientă. (iv) Creşterea nivelului de calificare a angajaţilor şi schimbarea atitudinii la
locul de muncă. (v) îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă şi creşterea vitezei de
comunicare între angajaţi, cât şi între clienţi şi instituţie.
3.2.3. Sistemul de management al documentelor
Managementul documentelor reprezintă un sistem informatic care permite circulaţia
(pentru informări, aprobări sau modificări), stocarea şi regăsirea documentelor aflate în
orice format electronic, cu facilitaţi de conectare la alte sisteme informatice sau
dispozitive electronice (de exemplu, prin conectarea la scanare pot fi introduse automat
în sistem documentele pe hârtie).
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Statisticile arată că pentru încheierea unei tranzacţii, în prezent sunt necesare de două
ori mai multe documente decât în urmă cu 5 ani. Introducerea unui sistem de asigurarea
calităţii aduce cu sine un volum impresionant de documente care trebuie să circule în
interiorul firmei sau în relaţiile cu partenerii. Sistemul de management al informaţiei şi
al documentelor prin care se transmite informaţia exactă, trebuie să asigure deplina
siguranţă a informaţiilor şi să urmărească permanent stadiul deciziilor şi instrucţiunile
transmise.
Un sistem performant de management al documentelor va asigura: (i) Implementarea
rapidă, luând în considerare un flux al documentelor. (ii) Grad înalt de securitate. (iii)
Exploatarea simultană a mai multor baze de date. (iv) costuri reduse de exploatare. (v)
posibilităţi de ajustare permanentă la solicitările cetăţenilor.
O conectare globală prin intermediul documentelor nu va avea ca efect obligatoriu
apariţia birourilor fără hârtie (paperless office). Tehnologiile care ne permit să
administrăm şi să gestionăm documente, fără necesitatea de a le tipări, cresc
semnificativ cantitatea de informaţie înglobată în documentele unei firme, aceasta
putându-se dubla, chiar anual. Dar în ciuda conversiilor digitale a documentelor,
cantitatea de hârtie consumată în instituţii publice este în creştere an de an. Se mai
afirmă că” biroul fără hârtie”are şanse de existenţă graţie tehnologiei de “tipărire la
cerere”, care înseamnă un soi de tipărire a documentelor atunci când se cere acest lucru,
eliminându-şi astfel necesitatea de a se tipări de pildă un întreg inventar deoarece
tocmai au apărut anumite actualizări. Că această tehnologie se va numi “tipărire la
cerere” sau, după alte propuneri, “tipărire la nevoie” are mai puţină importanţă. Mult
mai importantă este tehnologia în sine, de care vom tot auzi în următorii ani. Potenţialul
real al tipăririi la cerere este tocmai posibilitatea de a asambla doar informaţia de care
are nevoie şi să tipărească astfel documentul, când are nevoie. Valoarea economică în
birouri a acestui concept va putea fi observată şi printr-o simplă privire spre coşul de
hârtii.
O aplicaţie în sistemul de management al documentelor este Biblioteca de documente,
care conţine: documente relative la un proiect, proceduri ale sistemului calităţii,
manualul calităţii, norme, proceduri, regulamente care trebuiesc consultate de personal,
documente interne etc.
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În cadrul unui Punct de Control Unic sunt dezvoltate aplicaţii de flux (workflow).
Astfel, documentele într-un Punct Unic de Contact nu sunt statice. Ele sunt create,
modificate, distribuite pe rute clar definite. De aceea, sistemele de management de
documente conţin aplicaţii de flux care determină cu precizie unde se trimite un
document, dacă a ajuns la destinaţie, când a fost redirectat şi care este statutul lui la un
moment dat. Figura 3 ilustrează modul în care se face procesarea fluxului de documente
sub coordonarea unui administrator de workflow.
Administrator
de Workflow

Definirea şi
urmărirea
proceselor

Depozit şi
procesare

Definirea proceselor
Urmarirea automata
Proceduri de audit

Utilizator
de
Workflow

Formularea
de cerinţe

Figura 12: Aplicaţia de tip flux
Printre aplicaţii de flux putem menţiona: (i) Informaţii trimise din/in sistemul intern
spre informare/aprobare. (ii) Generarea şi publicarea de politici pentru asigurarea
calităţii, a politicilor de resurse umane etc.
Un sistem de management al documentelor conţine aplicaţii uşor de utilizat, foarte
intuitive şi bine organizate, are un sistem integrat de mesagerie electronică pentru
comunicaţii rapide şi sigure în interiorul companiei, şi cu alte organizaţii sau agenţi
economici la Internet şi permite: (i) Circulaţia documentelor pe trasee ierarhice bine
precizate, sau definite de către autorul documentului, cu posibilitatea aprobării sau
respingerii acestora. (ii) Crearea standardizată, distribuirea şi circulaţia informaţiilor şi
documentelor interne din companie, precum şi a celor generate în relaţia cu alte
organizaţii, asigurându-se cele mai înalte standarde de securitate şi confidenţialitate. (iii)
Urmărirea stării documentelor, în diferitele stadii prin care trec acestea, evidenţierea
modului de rezolvare a documentelor. Sistemul permite persoanelor autorizate din
companie să cunoască în orice moment unde se află un document şi care este starea
acestuia, prin înregistrările care se fac asupra documentului. (iv) Posibilitatea de a
obţine rapid statistici şi situaţii privind dosarele rezolvate sau în lucru, după stare, tip,
responsabili, etc.
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4. Proiectarea Punctului de Contact Unic (PCU)
4.1. Opţiuni şi paşi de implementare a unui PCU
PCU se doreşte a fi un serviciu la nivel local, regional cât şi naţional uşor accesibil, atât
pentru mediul de afaceri, cât şi pentru cetăţenii care doresc obţinerea de servicii de la
nivel local, regional şi naţional. Aceste servicii sunt oferite de către autorităţile statului,
mediul de afaceri, camera de comerţ, mediul medical, juridic, asigurări, bancar etc.
În proiectarea şi implementarea PCU vom ţine seama de următoarele două observaţii:
•

Directiva 123 – Servicii, nu stabileşte numărul fizic de PCU-uri necesare a

fi implementate la nivelul României.
•

Întrucât activitatea este desfăşurată la nivel virtual, distanţa dintre punctele

fizice de contact unic trebuie să fie nesemnificativă astfel încât accesul fiecărui
beneficiar să fie făcut fără dificultate şi costuri de transport. Funcţie de costurile ce vor
fi suportate în implementarea şi apoi în funcţionarea PCU se va stabili numărul şi
distanţele fizice dintre cel mai apropiat punct de accesare a PCU.
Pentru a crea o imagină clară între abordarea la nivel fizic şi virtual se prezintă
în schema de mai jos cele două arhitecturi.
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Utilizatori

PCU

Sistem de Gestiune Bază
de Date

Prelucrări

Există informaţie sau se
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PCU ?

Răspuns către utilizator

Ieşire rezultate

Figura 13. Structura la nivel virtual a unui PCU
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Figura 14. Structura la nivel fizic a unui PCU
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Comentarii:
1.

Nivelele sunt în ordine descendentă: naţional (ministere, departamente ale

statului etc.), regional (centre regionale, prefecturi etc.) şi respectiv local (oraşe,
comune, localităţi mari);
2.

Posibilitatea existenţei a câte un astfel de PCU la nivelul fiecărei primării,

astfel încât distanţa unui utilizator până la cel mai apropiat PCU fizic să fie optimă,
necesită un studiu aparte.
În cadrul acestei lucrări, în funcţie de tipul de activităţi propuse a fi realizate la nivelul
unui punct unic se propun următoarele două opţiuni:

Opţiunea 1:

Punct de Informare Unică este o primă dezvoltare a unui PCU ce este
specializat în oferirea unor informaţii specializate pe anumite domenii
legate de serviciile de interes unic ce fac obiectul Directivei europene
din domeniul serviciilor. Informaţiile sunt organizate sub forma unei
baze de date şi sunt accesate din puncte de acces fizic diferite.

Opţiunea 2:

Punct de Completare Unică ce este specializat în oferirea unor servicii
complete legate de autorizarea sau prestarea efectivă a unui serviciu.
În această situaţie există o unică locaţie unde pot fi completate toate
procedurile, formalităţile şi autorizaţiile necesare şi puncte de acces
fizice diferite. În acest caz pot fi accesate diferite baze de date în care
sunt stocate informaţiile necesare prestării acestui serviciu.

În realizarea unui PCU se recomandă luarea în considerare a următoarelor observaţii:
-

Cele două opţiuni de mai sus pot sta la baza dezvoltării unor abordări mixte, în
care se combină diverse facilităţi oferite de Punctul de Informare Unică şi
Punctul de Completare Unică.
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-

Un PCU poate fi dezvoltat pentru rezolvarea cerinţelor formulate de agenţii
economici sau de către cetăţeni.

-

Se recomandă proiectarea, realizarea şi testarea într-o fază iniţială a unui punct
de informare unică şi a unui punct de completare unică la nivelul unui judeţ sau
a municipiului Bucureşti şi apoi generalizarea acestora la nivel naţional şi pentru
cerinţe diverse.

-

Pentru realizarea PCU se recomandă luarea în considerare a diverselor site-uri ce
sunt în funcţiune la această dată la nivelul diverselor instituţii ale statului,
precum guvern şi agenţii guvernamentale, parlament, preşedinţie etc. sau ale
instituţiilor de la nivelul administraţiilor publice locale. În acest sens se
recomandă: (i) adaptarea sau extinderea serviciilor existente, precum şi crearea
unui site special cu conţinut complementar celor deja existente; (ii) constituirea
de PCU direct pe serviciile oferite de site-urile de la nivelul Guvernului; (iii)
crearea la nivel naţional a unui site care să permită informarea corespunzătoare
asupra PCU dezvoltate pentru anumite servicii; (iv) crearea unui PCU specializat
pentru servicii oferite cetăţenilor şi a altuia pentru agenţii economici. Aceasta
este o variantă agreată cel puţin din punct de vedere al costurilor de realizare şi
exploatare mai scăzute.

Iniţial se va constitui un Punct Naţional de Contact, care va elabora metodologia pentru
operaţionalizarea PCU la nivel naţional, regional, local şi apoi dezvoltarea efectivă a
acestuia pentru cele două categorii de utilizatori: cetăţeni şi agenţi economici.
Asistenţa operativă a unui PCU este asigurată de:
-

Sistemul de Informaţii de la nivel naţional, regional şi local.

-

Autorităţile Competente de la nivel naţional, regional şi local ce asigură
serviciul cerut de beneficiar. În furnizarea unui serviciu pot fi accesate diverse
baze de date ce sunt gestionate de operatori diferiţi, de stat sau privaţi. De aceea,
în proiectarea unui PCU trebuie să se stabilească diverse protocoale de accesare
a acestor baze de date. În aceste condiţii actualizarea informaţiilor din aceste
baze de date nu intră în obligaţia autorităţii care asigură funcţionarea PCU, dar
aceasta are obligaţia de a încheia acorduri cu gestionarul bazei de date pentru
furnizarea unor informaţii de calitate şi actualizate corespunzător cerinţelor
beneficiarului.
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În proiectarea şi implementarea unui PCU se recomandă luarea în considerare a
următoarelor elemente:
1. Necesităţi - Înţelegerea necesităţilor şi restricţiilor în proiectarea,
implementarea şi funcţionarea PCU. Se va ţine seama de lista serviciilor
ce sunt menţionate prin Directiva europeană a serviciilor.
2. Opţiuni posibile - Clarificarea opţiunilor, cunoaşterea experienţelor
practice ale altor ţări din U.E. şi consultarea beneficiarilor (stakeholders),
eventual realizarea unor sondaje şi consultări la nivelul beneficiarilor. În
această etapă se recomandă identificarea bazelor de date şi a altor resurse
informatice deja existente ce pot fi folosite în cadrul PCU. Pentru
anumite tipuri de servicii de interes general există resurse informatice ce
pot fi exploatate, fiind necesare în principal activităţi ce ţin de:
reglementarea utilizării unor resurse informatice de la autorităţi sau
operatori diferiţi, rezolvarea simplificării administrative la nivel fizic,
popularizarea PCU la nivelul beneficiarilor etc.
3. Analize privind costurile, beneficiile etc., pentru a găsi acele configuraţii
de utilizare a informaţiilor deja existente care să necesite cele mai mici
costuri de funcţionare efectivă a unui PCU. În proiectarea PCU vom avea
în vedere evaluarea următoarelor tipuri de costuri: costuri pentru
furnizarea informaţiei cerute pentru rezolvarea cererilor beneficiarilor;
costuri pentru proiectarea şi realizarea sistemului informatic care să
asigure funcţionarea la parametrii ceruţi a PCU; costuri legate de
înfiinţarea, funcţionarea şi adaptarea continuă a PCU la cerinţele
beneficiarilor.

Într-un demers simplificat, în realizarea unui PCU se recomandă parcurgerea
următorilor paşi:

Pasul 1.

Background prin specificarea următoarelor: (i) caracteristicile sistemului
informaţional-informatic de la nivelul României; (ii) conţinutul strategiei
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IT a Guvernului României; (iii) experienţa altor ţări în realizarea PCU
pentru mediul de afaceri şi cetăţeni; (iv) evidenţierea bunelor practici de
la nivelul ministerelor, prefecturilor, consiliilor judeţene şi oraşelor în
proiectarea şi realizarea unui Punct de contact şi în simplificarea
administrativă.

Pasul 2.

Consideraţii asupra necesităţilor specificate în Directiva 123, cu luarea în
considerare a experienţelor deja existente în ceea ce priveşte elaborarea
propriu-zisă a PCU

Pasul 3.

Analiza opţiunilor de implementare Opţiunea 1/Opţiunea 2 şi cum
acestea sunt poziţionate relativ la sistemul de servicii existent în prezent

Pasul 4.

Estimarea costului atras de cea mai rapidă opţiune de implementare şi
întreţinere a unui PCU

Pasul 5.

Analiza de profit a celei mai rapide opţiuni de implementare a PCU,
folosind de exemplu un model de analiză ce are la bază “Modelul
olandez(Dutch) al costului standard” pentru estimarea beneficiilor
potenţiale.

4.2. Analiza pe larg a paşilor de implementare a PCU

Pasul 1.
În realizarea cerinţelor acestei etape se va ţine seama de următoarele:
•

Conţinutul Strategiei guvernamentale în domeniul IT (e-government) ce

stabileşte:
-

Transformarea serviciilor publice în beneficiul cetăţenilor, oamenilor de afaceri,
a contribuabililor şi a personalului administrativ;

-

Eficienţa serviciilor firmelor şi a infrastructurii organizaţiilor guvernamentale,
aceste resurse fiind libere pentru „prima linie”;
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-

Paşii necesari pentru achiziţionarea efectivă şi livrarea tehnologiei pentru
guvern.
Se va propune constituirea unei organizaţii, ROIT (Serviciul de Comerţ şi

investiţii la nivelul României), ce va fi proiectată să ofere răspunsuri cât mai rapide
solicitărilor provenite din partea investitorilor interni potenţiali.
•

Serviciile să fie centrate pe cetăţeni si oameni de afaceri: Serviciile trebuie să

fie create în jurul cetăţenilor şi oamenilor de afaceri, pentru a asigura livrarea efectivă a
acestora către consumator, atingerea scopurile politicilor publice şi pentru o mai bună
folosire a banilor publici prin reducerea sau chiar eliminarea redundanţelor în folosirea
informaţiilor de interes public. Modul de acţiune care să susţină această afirmaţie
include:
-

Creşterea înţelegerii nevoilor şi comportamentului consumatorului.

-

Definirea grupurilor de consumatori şi stabilirea unor direcţii de dezvoltare a
serviciilor.

-

Crearea unui Consiliu de Compatibilizarea a Serviciilor, pentru a defini şi
impune principiile de creare a serviciilor comune.

-

Optimizarea folosirii resurselor informatice pe care autorităţile publice le pun în
prezent la dispoziţia cetăţenilor. În prezent, există numeroase website-uri ale
guvernului. Pentru a se asigura că guvernul foloseşte internetul în primul rând
pentru a susţine transmiterea serviciilor şi a strategiilor sale de comunicare,
prezenţa

acestuia pe

internet

va

fi

raţionalizată.

Pentru

informarea

consumatorului asupra tranzacţiilor independente şi campaniilor suport,
serviciile vor converge pe site-uri speciale la nivelul guvernului, ca puncte
online primare de intrare.
•

Servicii libere (Shared Services): Trebuie dată o nouă dimensiune serviciilor

libere, în vederea creşterii eficienţei în cadrul sistemului si orientarea puternică pe
nevoile consumatorului. Acest tip de servicii oferă organizaţiilor din sectorul public
posibilitatea de a reduce pierderile şi ineficienţa prin reutilizarea activelor. Sunt aduse în
prim plan arii precum Serviciul Clienţi, Infrastructura Comună incluzând soluţiile IT,
Direcţiile de Prelucrare a Datelor şi Managementul Identităţii Persoanelor.
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•

Evidenţierea sistemelor suport de afaceri din alte state membre UE. Astfel,

serviciile de bază ale internetului ce ar putea fi de folos unui cetăţean sau om de afaceri
din România, pot fi împărţite în trei categorii:
-

Site-urile de promovare a investiţiilor, ce oferă un nivel înalt al viziunii
economice, sociale şi moderatoare a mediului, fără a dezvălui detaliile
necesare completării formalităţilor.

-

Site-urile ce oferă suport pentru iniţierea unei afaceri, oferă informaţii
detaliate privind diferite aspecte ale începerii unei firme. Limbile de
accesare recomandate sunt: română, engleză, franceză, germană, italiană,
spaniolă, rusă.

-

Serviciile de tranzacţii online oferite de moderatori individuali. În unele
ţări a fost evidenţiat un singur mecanism angajat, dar nici o tentativă de
integrare a interfeţei utilizatorilor peste cea a moderatorilor. Aceste
servicii sunt oferite doar în limbile naţionale.

Pasul 2.

•
(i)

Detalierea necesităţilor din Directiva 123 – Servicii.
Se stabileşte pentru fiecare tip de serviciu furnizat numărul de puncte de

contact necesare.
(ii)

Articolele 6-8 ale Directivei descriu obligaţiile pentru fiecare punct de

conract. Principalele cerinţe sunt:
-

Un operator de servicii trebuie să fie capabil să completeze toate

declaraţiile, notificările, aplicaţiile şi autorizaţiile necesare cerute pentru a se stabili şi
opera ca PCU. (Articolul 6).
-

PCU-R01

Toate informaţiile privind următoarele trebuie să fie disponibile

(Articolul 7): Procedurile ce trebuie urmate pentru a se stabili şi opera; Detaliile de
contact ale autorităţilor relevante şi competente; Orice înregistrare publică a
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operatorului; Procedurile de litigiu; Date de contact ale altor organizaţii care s-ar putea
dovedi folositoare (de exemplu, asociaţii comerciale);
-

PCU-R02

Informaţiile trebuie să fie clare, fără exprimări ambigue, actualizate şi

disponibile în format electronic şi la distanţă.(Articolul 7) PCU-R03
-

Informaţiile ce cer accesul sau exercitarea unei activităţi a serviciului sunt

interpretate şi aplicate, pentru a fi disponibile direct de la autoritatea competentă la care
s-a făcut cererea.(Articolul 7)
-

PCU-R04

Cererile de informaţii de la PCU sau de la autorităţile competente să fie

rezolvate cât mai repede posibil. (Articolul 7).
-

PCU-R05

Toate procedurile necesare pentru creare şi operare să poată fi completate

electronic şi la distanţă, excepţie făcându-se atunci când nu este posibil. (de exemplu,
cazul în care este necesară examinarea fizică a capacităţii operatorului) (Articolul 8).
PCU-R06
-

Toate cele prezentate anterior vor trebui realizate până la un termen stabilit

ulterior.
(iii)

Directiva dă posibilitatea comisiei să ia măsuri pentru a încuraja ca

informaţia din PCU să fie disponibilă şi în limbile ţărilor EU (Articolul 7(6)), dar
aceasta nu este o cerinţă obligatorie
(iv)

PCU-R07

Directiva permite plăţile administrative drept componentă a PCU-ului.

Cerinţa procesului de plată trebuie considerată astfel ca o extensie opţională. Nu există
stipulări privind modalităţile de plată ce ar trebui suportate PCU-R08
(v)

Articolul 8(3) face referire la potenţiala interoperabilitate cerută pentru

PCU între statele membre. În timp ce aceasta ar putea deveni o cerinţă în viitor, se
presupune că implementarea iniţială a PCU în România nu va necesita luarea în
considerare a acesteia.

•

Ţinta PCU. Publicul ţintă preconizat de Comisie pentru PCU din România este

format din:
-

operatorii de servicii din UE care doresc să se stabilească în România;

-

operatorii de servicii din UE care deja operează în România.
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Directiva nu face o diferenţiere între operatorii de servicii stabiliţi în străinătate şi cei
stabiliţi în ţara lor de origine, deci audienţa include furnizori de servicii stabiliţi deja în
România.
Credem că următoarele formulări oferă recomandări cu privire la caracteristicile
utilizatorilor ce folosesc serviciul PCU:
-

În multe dintre cazuri, limba română nu va fi limba lor maternă. Acest lucru

implică introducerea limbilor engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă;
-

Utilizatorii din interiorul audientei ţintă vor fluctua considerabil. Directiva se

aplică unui număr variat de medii de afaceri. Aici, de asemenea, poate exista o
impresionantă diversitate privind dimensiunea companiilor şi normele industriale, de
exemplu, de la companiile cu unic administrator până la cele ce oferă servicii
profesionale folosind intermediari.
-

Utilizatorii pot să nu provină din audienta ţintă. Directiva stabileşte un scop

minim în ceea ce priveşte ţările în care se aplică, sectoarele de afaceri şi activităţile
reglementate. Mulţi utilizatori ce folosesc serviciul vor cădea în afara acestui orizont şi
vor fi nevoiţi să înţeleagă dacă acesta este relevant pentru ei sau ce alternativă vor alege
în cazul în care nu este.
-

Utilizatorii din mediul de afaceri sunt caracterizaţi ca dispunând de un timp

limitat şi având o mare orientare spre acţiune. Ei vor avea un scop specific când vor
utiliza serviciul şi se vor aştepta ca acesta să fie clar şi centrat pe dobândirea rezultatului
cerut. Astfel, serviciul va trebui creat ţinându-se cont de nevoile acestui grup ţintă, mai
puţin de importanţa structurii organizaţionale sau a serviciului. Utilizatorii vor găsi
serviciul prin intermediul unor surse variate. Mulţi utilizatori – oameni de afaceri – se
bazează pe motoarele de căutare, iar alţii vor ajunge prin intermediul unor linkuri din
alte servicii. Serviciul va trebui implementat în aşa fel încât să se potrivească cu
serviciile „cheie” deja existente, sau acestea sunt repoziţionate pentru a se adapta noului
sistem.
-

Utilizatorii vor dori să înţeleagă cu cine intră în contact. Este important ca

„marca” serviciului să fie clară, astfel încât utilizatorii să înţeleagă provenienţa sfatului
pe care îl primesc şi legătura dintre acesta şi alte servicii din sectoarele guvernamental
sau privat. Înţelegerea lor cu privire la provenienţa serviciului va modifica, de
asemenea, aşteptările cu privire la calitatea şi responsabilitatea acestuia. În general,
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tranzacţiile între mediul de afaceri şi guvern ar trebui să fie caracterizate de
profesionalism, responsabilitate şi încredere.
§

Scopul serviciilor oferite de PCU. Directiva 123 nu specifică modalitatea de

implementare a PCU. Cerinţa ce trebuie îndeplinită pentru a avea informaţii şi procese
disponibile electronic şi la distanţă, este aceea a unei conexiuni puternice la serviciul de
internet. Presupunând această ipoteză, există mai multe variante posibile:
-

Suportul tranzacţional: până la ce nivel PCU poate să-şi
îndeplinească propriile tranzacţii online, astfel încât să nu delege
responsabilitatea către autorităţile competente?

-

Suportul de canal: ce alte canale în afara internetului pot fi
considerate drept suport?

-

Capacitatea suportului: care este nivelul de suport pe care îl acordă
serviciul în cazul în care lucrurile nu merg corespunzător?

Diferitele nivele ale serviciului de internet sunt caracterizate astfel:
-

Serviciul informaţii: website-ul nu oferă capacităţi tranzacţionale, ci
numai linkuri către alte servicii de informaţii;

-

Semne către procesele online: website-ul include linkuri directe către
alte servicii online având capacităţi tranzacţionale;

-

Integrarea cu procesele online: website-ul oferă o singură interfaţă
pentru un număr de procese tranzacţionale, asigurate de alte servicii;

-

Procesul de îndeplinire a serviciului: website-ul administrează
propriile procese tranzacţionale;

Serviciile oferite prin alte canale sunt caracterizate astfel:
-

Interogarea serviciului: un serviciu de informare ce răspunde la
întrebări din partea utilizatorilor prin cadrul altor canale;

-

Procesul de consolidare a serviciilor: facilitează îndeplinirea unui
număr de procese diferite al unor organizaţii distincte prin intermediul
altor canale spre acelaşi punct de legătură;

-

Procesul de îndeplinire a serviciului: presupune îndeplinirea a mai
multor procese prin diferite canale, în cadrul aceleiaşi organizaţii.
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Pasul 3.

Opţiunile suport pot fi caracterizate drept soluţii ale unor probleme de afaceri (de
exemplu, intermedierea cu autoritatea competentă în numele unui aplicant) sau
probleme tehnice (de exemplu, rezolvarea unei probleme prin aplicarea formularului
online).
Opţiunea 1. Un punct de informare unică
Acest tip de serviciu oferă informaţii şi semne către procesele online dirijate în altă
parte. În timp ce acesta ar putea furniza servicii cerute prin intermediul altor canale,
cum ar fi telefonul şi emailul, sau suport tehnic pentru probleme apărute accesând
serviciul, nici un suport de afaceri nu este asigurat. Orice probleme referitoare la
moderatorii individuali sunt soluţionate.
Poate fi astfel acceptată disputa conform căreia acest tip de serviciu ar îndeplini
minimul de cerinţe indicate de Directiva pentru PCU, întrucât necesitatea de a putea
completa toate aplicaţiile şi autorizaţiile necesare pentru creare şi operare ar fi dobândite
făcând cele mai potrivite formulare online disponibile prin intermediul unui set de
hiperlinkuri. Dacă nu este nicio problemă cu aplicaţia, operatorul serviciului poate
completa toate formalităţile prin intermediul PCU-ului; doar în cazul apariţiei unei
probleme este necesar dialogul cu moderatorii individuali. În acest caz, PCU este
capabil să direcţioneze operatorul serviciului către autoritatea competentă.
Rezultatele acestei abordări presupun că:
Directiva 123/2006 este deschisă interpretărilor şi unor eventuale modificări, în

-

forma curentă ea afirmă că oamenii de afaceri ar trebui să poată să-şi completeze toate
procedurile necesare prin acces la PCU. Acest lucru implică mai multe puncte de
informare.
-

Prin direcţionarea utilizatorilor către moderatorii individuali ai serviciilor online,
acestea sunt fragmentate şi includ diferite tipuri de mărci;

-

Acest tip de servicii nu va permite accesul la aproximativ 4% din serviciile
guvernamentale, ce nu sunt disponibile online în acest moment.
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Deşi sunt multiple iniţiative ce au drept scop asigurarea tuturor serviciilor la nivel
online în viitorul apropiat, există totuşi riscul ca acesta să nu fie atins până în momentul
în care Directiva va intra în vigoare;
-

În conformitate cu regulile Trezoreriei, serviciile informative trebuie taxate la un
cost ce acoperă cheltuielile de bază, acolo unde se percepe şi taxa pe valoare
adăugată. Un singur punct de informare nu va fi capabil astfel să-şi recupereze
costurile la acest nivel de taxare.

Potenţialele beneficii ale unui astfel de serviciu de informaţii includ:
•

reducere a costurilor de cercetare în cadrul operatorilor de servicii privind
instalarea;

•

reducere a costurilor de cercetare în cadrul operatorilor de servicii în dorinţa de a
se asigura că respectă legislaţia în vigoare;

•

creştere în conformitate, deoarece informaţia este adunată într-un singur loc.
Acest lucru implică o scădere a costurilor către moderatori.

Opţiunea 2: Un punct de completare unică

Această abordare asigură procesare online consolidată pe PCU, astfel toate tranzacţiile
pot fi completate într-un singur punct.
-

Unde este posibil, serviciile sunt integrate în nivelul de analiză, oferind
utilizatorului o interfaţă deţinută de PCU, dar trecând detaliile electronice către
moderatorii individuali spre procesare;

-

Pentru moderatorii fără aplicaţii online de procesat, PCU oferă un formular
online pentru a aduna informaţiile relevante. Acesta este utilizat de echipa suport
a PCU-ului pentru a acţiona aplicaţiile printr-un canal de suport (de obicei prin
trimiterea unui formular tipărit).

Când s-a realizat integrarea completă a nivelului de analiză, acest serviciu oferă
utilizatorului o experienţă integrată în mod transparent la autoritatea competentă.
Rezultatele acestei abordări includ:
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-

PCU va trebui să dubleze aranjamentele de suport oferite de moderatorii
individuali;

-

Integrarea în nivelul de analiză a tuturor moderatorilor relevanţi ar presupune
costuri semnificative de implementare.
Această abordare poate furniza următoarele beneficii în comparaţie cu prima

opţiune:
-

Aceasta opţiune oferă cea mai mare încredere privind aplicarea cerinţelor
Directivei, în scopul completării proceselor pentru PCU;

-

Chiar şi în cazul în care procesele nu pot fi momentan completate online, această
abordare furnizează un mecanism de acces electronic şi la distanţă;

-

PCU poate deţine o bază de date cu informaţii pentru a popula dinainte
formularele, reducând astfel sarcinile administrative de a repartiza informaţiile
pe website-ul fiecărei autorităţi competente;

-

PCU poate asigura suport workflow, permiţând utilizatorilor căutarea
formularelor pe care au nevoie să le completeze pentru un proces particular.
Acest lucru va uşura sarcina operatorilor de servicii, ei asigurându-se astfel că au
făcut tot ce trebuia şi reducând, în acelaşi timp, costurile;

-

Deoarece acest serviciu oferă valori clare dincolo de simpla furnizare a
informaţiilor, face posibilă taxarea acestui tip de servicii pentru acoperirea
costurilor de bază.

Pasul 4. Opţiuni de implementare – relaţia cu serviciile existente

•

Trecerea în revistă a serviciilor suport de afaceri de la nivelul României,

specificând în acest sens situaţia existentă în domeniu (de la ce se pleacă).
§

Analiza decalajelor

Analiza precedentă a situaţiei curente conduce în mod semnificativ către o soluţie ce are
la bază serviciile deja existente. Pentru a înţelege mai bine cerinţele necesare dezvoltării
unei aplicaţii de tip PCU, bazate pe aceste servicii, este nevoie de o analiză detaliată a
decalajelor. Aceasta trebuie să includă:
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-

analiză a multitudinii de servicii existente în comparaţie cu cele cerute de
Directivă;

-

revizuire a capacităţii serviciilor existente de a îndeplini cerinţele fundamentale
PCU din Directivă;

-

analiză a transparenţei la nivel internaţional proprie fiecărui serviciu, bazată pe
un set de întrebări expus pe principalele motoare de căutare furnizate prin
Internet.

§

Aria de acoperire a serviciului

Trei componente ale ariei de acoperire sunt analizate aici: sectoarele de reglementare,
ariile geografice şi publicul ţintă. În vederea satisfacerii scopului Directivei 123/2006,
un serviciu trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
-

să acopere toate normele aplicabile furnizorilor de servicii în concordanţă cu
scopul general al Directivei 123/2006;

§

-

să furnizeze aceeaşi acoperire pe tot teritoriul României;

-

să fie semnificative pentru toţi furnizorii serviciului din cadrul UE.
Satisfacerea cerinţelor beneficiarilor.

Tabelul 15 cuprinde o prezentare succintă a site-urilor Business.gov şi RoInvest.gov, ce
urmează a fi create în acest scop.
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Tabelul 15. Sinteza privind cerinţele şi facilităţile PCU, ce vor fi oferite de cele două mecanisme Business.gov şi RoInvest.gov

Cerinţe (abreviere)
PCU-R01. Completarea tuturor declaraţiilor
necesare, înştiinţărilor, cererilor şi
autorizaţiilor necesare pentru instalarea şi
funcţionarea la nivelul PCU.

Comentarii
(i)
Business va furniza un serviciu de îndrumare pentru alţi programatori în vederea
completării formularelor şi notificărilor.
(ii)
Utilizatorii vor fi solicitaţi să furnizeze informaţii în mod individual fiecărei
aplicaţii de reglementări. Câteva dintre serviciile Autorităţii Locale nu sunt disponibile
electronic – ex.: Serviciul Public de Pompieri etc.
(iii)
Business va avea anumite similitudini cu portalul Guvernului care furnizează un
tip comun de management pentru diferite servicii guvernamentale.
(iv)
RoInvest.gov va avea, într-o fază iniţială, o capacitate limitată în furnizarea de
informaţii.

PCU-R02. Toate informaţiile referitoare la
procedurile necesare, detaliile de contact ale
persoanelor care se ocupă de reglementări,
înregistrările publice ale furnizorilor,
proceduri de contestare, detalii de contact ale
altor organizaţii care ar putea asigura suport
ex.:asociaţii comerciale).

(i)
Business va acoperi majoritatea acestor cerinţe. Site-ul va conţine o parte
denumită “Localizează-ţi afacerea” în cadrul secţiunii “Comerţ Internaţional”.

PCU-R03. Informaţiile să fie clare, actualizate
permanent şi posibil de accesat chiar şi la
distanţă.

(i)
Business va furniza o gamă cuprinzătoare de date consultative şi informative
scrise într-un stil clar şi consecvent. Datele vor fi actualizate de către o echipă
specializată.

(ii)
Orice informaţie specifică companiilor din afara României(ex.: servicii de
rezolvare a disputelor oferite de UE) va trebui adăugată.
(iii)

RoInvest.gov va furniza informaţii cu caracter limitat şi indicaţii în această zonă.

(ii)
RoInvest.gov va furniza o serie de informaţii complexe şi analize – unele fiind
scrise şi în alte limbi străine. Mentenanţa acestora va fi realizată de către o echipă
specializată.
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PCU-R04. Informaţiile despre modul în care
solicitările privind accesul şi funcţionarea
activităţilor de asistenţă sunt interpretate şi
aplicate de programatori pentru a fi disponibile
la cerere.

(i)
Site-ul Business va furniza o gamă de informaţii de generale asupra diferiţilor
indicatori de reglementare, dar şi trimiteri către reglementatorii relevanţi pentru obţinerea
de informaţii amănunţite şi servicii tranzacţionale.
(ii)
Business.gov va redirecţiona utilizatorii către biroul local Business pentru
solicitări telefonice. Cum acesta se va baza pe un format numeric de genul “0800”, este
posibil să nu poată fi accesat de pe teritoriul altor ţări. Site-ul va furniza şi o adresă
electronică de contact atât pentru solicitările tehnice cât şi pentru cele legate de afaceri.
Mulţi reglementatori au propriile facilităţi de asistenţă pentru consiliere în ariile lor
specifice de responsabilitate. Având la îndemână astfel de facilităţi, utilizatorii ar trebui
să fie capabili să îndeplinească sarcini de această natură.
(iii)
Ca o cerinţă minimală, PCU trebuie să pună la dispoziţia utilizatorilor un “punct
de întoarcere” la care aceştia să poată apela dacă informaţiile furnizate de proiectant nu
sunt satisfăcătoare.
(iv)

Informaţiile de această natură nu vor fi incluse în obiectivele site-ului

RoInvest.gov; totuşi ele vor putea fi incluse în serviciul de asistenţă pentru
investitori şi va fi livrat prin intermediul supervizorilor de proiect.
PCU-R05. Cererile pentru solicitarea de
informaţii din partea PCU sau a
programatorilor să fie rezolvate cât mai rapid.

(i)
Business şi indicatorii de reglementare sunt în măsură să furnizeze răspunsuri
utilizatorilor de pretutindeni într-un timp relativ egal cu cel necesar pentru a răspunde
solicitărilor companiilor româneşti.
(ii)
Ca şi organizaţie, RoIT este proiectată să ofere răspunsuri cât mai rapide
solicitărilor provenite din partea investitorilor interni potenţiali, deşi natura cererilor
acestora trebuie să fie atent evaluată înainte de a adopta această abordare.

PCU-R06. Toate procedurile necesare pentru
instalare şi funcţionare să poată fi realizate în
mod electronic şi de la distanţă, cu excepţia
situaţiilor în care acest lucru nu se dovedeşte a
fi practic.

În conformitate cu strategia de transformare adoptată de Guvern, mai mult de 96 % din
serviciile guvernamentale vor fi disponibile prin intermediul Internetului (“e-enabled”);
totuşi, vor exista şi o serie de iniţiative pentru a rezolva acest neajuns şi pentru a furniza
servicii mai consecvente.

PCU-R07. Să furnizeze informaţii şi în alte

(i)

Business.gov va furniza informaţii în limbile: română, engleză, franceză,
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limbi ale UE (nu are caracter obligatoriu).

germană, italiană, spaniolă, rusă.
(ii)
RoInvest.gov va furniza, de asemenea, informaţii în limbile: română, engleză,
franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă.

PCU-R08. Adoptarea de măsuri pentru ca
sarcinile administrative să fie percepute ca
parte a PCU (nu are caracter obligatoriu).

(i)

Business.gov nu va percepe taxe utilizatorilor pentru serviciile oferite.

(ii)
De asemenea, RoInvest.gov nu va percepe taxe utilizatorilor pentru serviciile
oferite.
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5. Calitatea serviciilor în contextul unei politici publice de organizare a
Punctului de Contact Unic
5.1. Descrierea generală
Piaţa serviciilor este una dintre cele mai dinamice pieţe la nivel european. Prin politicile
aplicate în acest sector se creează noi locuri de muncă şi are loc o creştere a aportului
acestuia la crearea Produsului Intern Brut (PIB). De altfel, ponderea acestui sector în
PIB este un indicator calitativ folosit pentru aprecierea nivelului de dezvoltare a unei
ţări. Pentru o economie în tranziţie în care populaţia ocupată în agricultură este încă
mare, dezvoltarea sectorului serviciilor devine o sursă importantă de prosperitate şi de
asigurare a creşterii economice pe o perioadă lungă de timp.
Potrivit unor studii, procesul de integrare în UE a noilor state din estul continentului
recomandă o nouă abordare a forţei de muncă ocupată în cadrul acestui sector de
activitate. În această viziune trebuie reconsiderată politica de ocupare a forţei de muncă
în sectorul serviciilor prin acordarea unei poziţii mai importante politicilor de dezvoltare
regională. La nivel european există discrepanţe considerabile între nivelurile de
dezvoltare economică şi ratele de ocupare a populaţiei. În aceste condiţii se manifestă
fenomenul migraţiei populaţiei între regiunile de dezvoltare.
În Raportul de monitorizare elaborat de Comisia Uniunii Europene în noiembrie 2006 se
remarcă o serie de ca progrese în domeniul reformei administraţiei publice ce ţin direct
de piaţa unor servicii în România:(i) elaborarea şi adoptarea Cartei Serviciilor Publice,
ca instrument care stabileşte standarde de calitate şi principii privind furnizorii de
servicii publice beneficiarilor; (ii) Elaborarea şi implementarea Programelor multianuale
de modernizare de către ministere, prefecturi şi consilii judeţene ca instrument strategic
pentru modernizarea instituţională; (iii) Aplicarea în fază pilot a Cadrul de Autoevaluare a Funcţiilor publice (Common Assessment Framework - CAF) la nivelul
prefecturilor şi consiliilor judeţene etc.
Calitatea unui produs sau serviciu este esenţială în cadrul unei politici publice formulate
pentru realizarea acestuia. În proiectarea şi realizarea calităţii unui produs sau serviciu
obţinut la nivelul unei instituţii publice vom avea în vedere următoarele aspecte:
-

Calitatea nu este un concept abstract, ci unul concret, ce ţine seama de cerinţele
beneficiarilor, de calitatea proceselor din cadrul instituţiei publice ce realizează
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produsul

sau

serviciul

public

respectiv

etc.

Cunoaşterea

aşteptărilor

beneficiarilor este esenţială în proiectarea unui anumit nivel al calităţii, astfel
încât instituţia să nu fie în situaţia proiectării unei sub-calităţi sau a unei supracalităţi. Poziţionarea instituţii în oricare din cele două situaţii nu este favorabilă,
atât din punct de vedere a imaginii în rândul beneficiarilor, cât şi din punct de
vedere financiar.
-

Pentru acelaşi serviciu există mai multe categorii de beneficiari. De aceea, în
definirea sistemului de indicatori folosiţi pentru caracterizarea calităţii acestui
tip de serviciu vom avea în vedere o serie de aspecte legate de aprecierea
acordată de fiecare beneficiar în parte, dar şi de aspecte ce ţin de calitatea
serviciului, în ansamblu.

-

Caracterul dinamic al calităţii este un element esenţial în definirea, proiectarea,
realizarea şi monitorizarea acesteia. Mai mult, trebuie avut în vedere că, o
anumită calitatea a produsului sau serviciului este menţinută, cel puţin la nivelul
proiectat, o perioadă mai lungă de timp. Abordarea dinamică a laturii financiare
a calităţii este esenţială în funcţionarea eficientă a unei instituţii publice pe o
perioadă lungă de timp.

-

Îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor unei instituţii publice nu se poate
realiza decât în cadrul unei noi abordări a managementului serviciului public.

-

Proiectarea calităţii va ţine seama de elementele de modernizare ce sunt induse
în sistem de procesul de reformă a administraţiei publice şi de procesul de
integrare în structurile europene. Un element important este cunoaşterea şi
participarea la circuitul de bune practici de la nivel european din domeniul
serviciului pentru care se proiectează un nivel al calităţii.

-

Simplificarea administrativă şi implicit, îmbunătăţirea interfeţei instituţiei
publice cu beneficiarii direcţi ai serviciului public este un element esenţial de
care vom ţine seama în proiectarea calităţii.

-

Asigurarea transparenţei în proiectarea, realizarea şi monitorizarea calităţii este
un element esenţial în reuşita unei politici publice promovate la nivelul unei
instituţii, unui judeţ sau la nivel naţional.

-

Statul, prin instituţiile sale, este inclus, alături de reprezentaţii aleşilor locali, ai
societăţii civile şi cetăţeni, printre actorii importanţi ai demersului calitate al
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serviciilor. Prin instituţiile sale poate influenţa direct conţinutul reglementărilor
prin următoarele elemente importante în asigurarea calităţii: simplificarea
administrativă, dezvoltarea unui sistem naţional de standarde în domeniul
calităţii serviciilor care să sprijine implementarea unui banchmarking naţional în
domeniul serviciilor.

Luând în considerare observaţiile de mai sus definim calitatea unui produs sau serviciu
prin însuşirea acestuia de a satisface cerinţele unor beneficiari diverşi, într-un orizont de
timp specificat, la nivelul standardelor şi reglementărilor în vigoare, în condiţiile
respectării unei reţete financiare stabilite prin-un angajament explicit cu beneficiarii
direcţi ai acestui serviciu.
5.2. Instrumente folosite pentru analiza calităţii
La nivelul administraţiei publice din România, începând cu anul 2003, au fost aplicate
două instrumente ce au vizat modernizarea şi creşterea calităţii serviciilor puse la
dispoziţia unei game largi de beneficiari: Cadrul de Auto-evaluare a Funcţiilor publice
(Common Assessment Framework - CAF) şi Programele Multianuale de Modernizare a
instituţiilor publice (PMM). În cele ce urmează sunt prezentate cele mai importante
elemente legate de aplicarea celor două instrumente în instituţii publice din România.
A. Cadrul de Auto-evaluare a Funcţiilor publice (CAF)
Un instrument util pentru dezvoltarea unui demers calitate la nivelul serviciilor publice
este. Acesta a fost implementat la nivelul instituţiilor publice din ţările Uniunii
Europene urmare a iniţiativei şi cooperării miniştrilor responsabili de administraţia
publică din statele membre. Misiunea de a dezvolta prima versiune a CAF, începând cu
anul 2000, a fost încredinţată Grupului pentru Serviciile Publice Inovatoare (GSPI).
Prin demersul CAF sunt dezvoltate la nivelul instituţiilor publice elemente specifice ale
managementului prin calitate totală (TQM, Total Quality Management), asigurând
atingerea următoarelor obiective:(i) identificarea trăsăturilor specifice ale instituţiei
publice;(ii) îmbunătăţirea performanţei instituţiei care aplică acest instrument; (iii)
analiza comparativă a unor instituţii publice ce obţin produse sau servicii publice
similare, prin promovarea unui sistem de benchmarking.
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Principale caracteristicile ale acestui instrument al managementului calităţii totale sunt
prezentate în cele ce urmează:
-

Este un instrument ce se poate aplica în orice instituţie publică, la nivel de
ansamblu sau pe structuri ale acesteia.

-

Are la bază principiile autoevaluării, constituind un mijloc eficient de formulare
a unui diagnostic.

-

În urma demersului CAF, instituţia defineşte un Plan de acţiune ce urmăreşte
îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate.

-

Instrumentul poate fi aplicat de mai multe ori la nivelul unei instituţii publice,
aceasta fiind dezvoltat în logica unui proces de îmbunătăţire continuă a calităţii
proceselor şi implicit a serviciilor de interes general obţinute la nivelul
instituţiilor care îl aplică..

-

Chestionarul aplicat în cadrul demersului CAF cuprinde întrebări ce sunt
structurate pe nouă criterii ce urmăresc identificarea punctelor tari şi slabe
referitoare la rolul nivelului de conducere, gestiunea resurselor umane, strategia
organizaţiei, parteneriate, gestiunea proceselor şi a schimbării, rezultate legate
de personal, beneficiari, societate şi performanţele cheie ale instituţiei.
Subliniem că, primele cinci criterii se referă la aspecte din sfera factorilor, iar
următoarele patru din cea a rezultatelor înregistrate de o instituţie sau o structura
a acesteia.

-

Contribuţiile majore ale aplicării CAF sunt legate, în principal, de: autoevaluarea
instituţiei pe probe concrete luând în considerare opinia angajaţilor în raport cu
criteriile şi subcriteriile ce stau la baza definirii întrebărilor din chestionarul
CAF; criteriile şi subcriteriile sunt universal valabile la nivelul ţărilor din
Uniunea Europeană, acestea constituind baza unei abordări de tip banchmarking;
dezvoltarea unui sistem de bune practici la nivelul diferitelor servicii publice din
România, precum şi al celor din spaţiul european; dezvoltarea unui spirit critic şi
participativ la nivelul angajaţilor din fiecare instituţiei etc.

Aplicarea CAF constă în parcurgerea unui ansamblu de etape ce sunt prezentate de o
manieră sintetică în Tabelul 16.
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Tabelul 16: Etapele demersului CAF
Etapa I:

Pregătirea procesului de implementare a CAF
În această etapă sunt întreprinse o serie de acţiuni ce privesc:
informarea conducerii cu privire la intenţia implementării acestui
instrument în cadrul instituţiei sau numai la nivelul unor structuri
ale acesteia; desemnarea şefului de proiect care poate fi o persoană
din cadrul instituţiei, dar şi din afara acesteia; elaborarea ghidului de
evaluare şi de implementare a CAF; stabilirea listei angajaţilor din
cadrul instituţiei care vor asigura autoevaluarea instituţiei prin
completarea chestionarelor; instruirea acestora în probleme legate
din implementarea instrumentului.

Etapa II:

Implementarea CAF în cadrul instituţiei
Angajaţii instituţiei incluşi în cadrul grupului de evaluatori vor
realiza evaluarea individuală prin completarea răspunsurilor la
întrebările ce corespund sub-criteriilor stabilite pentru evaluarea
factorilor şi rezultatelor obţinute de instituţie. Pentru asigurarea unei
evaluări cât mai obiective se recomandă să se ţină seama de
următoarele elemente: definirea scalelor de măsură folosite pentru
evaluarea instituţiei, în raport cu criteriile ce corespund factorilor şi
rezultatelor; identificarea pentru aspectele ce corespund fiecărui
sub-criteriu a punctelor tari şi slabe; în etapa de instruire a
personalului pentru implementarea CAF aceştia vor evalua în
comun performanţele instituţiei în raport cu unul sau mai multe subcriterii. În urma evaluării individuale vor fi înmânate şefului de
proiect fişele de evaluare. Pe baza acestora acesta va realiza sinteza
ce va constitui baza consensului la nivelul grupului de evaluatori. In
procesul de căutare a consensului la nivelul grupului de evaluatori
se poate recurge la o abordare în două etape :(i) pentru fiecare subcriteriu se prezintă notele, media şi punctele de consens şi
divergenţă;(ii) discutarea punctelor de divergenţă la nivelul grupului
de evaluatori şi stabilirea mediei finale pe fiecare sub-criteriu.
În urma parcurgerii acestei etape, şeful de proiect va definitiva
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documentul de autoevaluare elaborat pe baza calificativelor
evaluatorilor. Acest document va constitui baza elaborării Planului
de acţiune ce va fi supus aprobării conducerii instituţiei, pentru
corectarea unor aspecte negative de la nivelul instituţiei.
Etapa III:

Valorificarea rezultatelor obţinute
Rezultatele obţinute în urma procesului de evaluare vor fi folosite
astfel:
(i)

La nivelul instituţiei sunt identificate domeniile prioritare în

care trebuie întreprinse o serie de acţiuni pentru corectarea
aspectelor negative şi implementarea unor măsuri ce vizează
modernizarea acestora. În acest sens va fi elaborat un Plan de
măsuri ce vizează domeniile identificate. Acesta va fi implementat
şi monitorizat pe parcursul unei perioade.
(ii)

Rezultatele obţinute pot fi comparate cu performanţele altor

instituţii similare, în sistemul de banchmarking. Astfel, la nivel
european instituţia poate compara rezultatele sale cu cele ale
instituţiilor similare, dar păstrând anonimatul rezultatelor, prin
utilizarea resurselor puse la dispoziţie de Institutul European de
Administraţie Publică10. Rezultatele instituţiei sunt completate întrun formular de evaluare online.
(iii)

Instituţia, în urma aplicării CAF, poate formula o serie de

bune practici. Acestea pot fi prezentate la diverse conferinţe din ţară
şi din spaţiul european, reprezentând un mijloc de îmbunătăţire a
imaginii instituţiei.
B. Programe Multianuale de Modernizare (PMM)
Programul multianual de modernizare a administraţiei publice reprezintă un instrument
de programare, monitorizare şi evaluare, din perspectivă multianuală, a acţiunilor de
modernizare de la nivelul instituţiilor administraţiei publice. Acest instrument vizează
îmbunătăţirea calităţii proceselor şi serviciilor publice puse la dispoziţie beneficiarilor
de serviciile desconcentrate ale ministerelor în teritoriu, agenţiile aflate în subordinea
10

La adresa electronică www.eipa.nl
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sau coordonarea ministerelor, serviciile descentralizate gestionate de autorităţile locale
şi primăriile oraşelor cu o populaţie mai mare de 10.000 de locuitori.
La nivel european, Programele de Modernizare a Administraţiei Publice sunt elaborate
de instituţiile din administraţia publică centrală, cum este cazul în Franţa, sau de alte
tipuri de servicii publice, locale cum este cazul în Marea Britanie, Olanda etc.
În urma aplicării acestor instrumente sunt asigurate următoarele rezultate:(i) o mai bună
corelare între orientările strategice sectoriale şi capacitatea administraţiei publice de a le
pune în practică; (ii) îmbunătăţirea metodelor de implementare a politicilor publice ce
vizează creşterea calităţii serviciilor publice; (iii) existenţa unui instrument de
programare, monitorizare şi evaluare, dintr-o perspectivă multianuală, a modernizării
serviciilor publice la nivel naţional într-o logică multianuală.
Conform legislaţiei în vigoare, aceste instrumente de modernizare constau în elaborarea,
implementarea şi monitorizarea unor Programe de modernizare de către instituţii
publice, pe o perioadă de 3 ani. În procesul de elaborare a acestor documente pot fi
consultate, după caz, diverse organizaţii neguvernamentale, sindicatele, patronatele şi a
altor instituţii interesate în creşterea calităţii serviciilor publice oferite de instituţiile
publice vizate.
Programele multianuale de modernizare sunt materializate în trei documente distincte şi
acestea privesc: (i) strategia de modernizare a fiecărei instituţii, ţinând seama de
analizele diagnostic realizate, de Strategia de reformă a administraţiei publice, de
cerinţele beneficiarilor etc.; (ii) Planul de acţiune elaborat în concordanţă cu cerinţele
Strategiei de modernizare a instituţiei; (iii) Raportul anual de monitorizare a
implementării planului de acţiune, ce poate fi dezvoltat, atât la nivelul fiecărei instituţii,
cât şi extern, la nivelul societăţii civile şi a beneficiarilor serviciilor oferite de instituţie.
Planul de acţiune al PMM-urilor cuprinde o serie de acţiuni ce vizează în principal
următoarele aspecte : (i) organizarea internă; (ii) managementul resurselor umane; (iii)
metodele şi instrumentele de gestiune publică şi (iv) noile forme de comunicaţii şi de
tehnologii ale informaţiei.
În România PMM-urile au fost elaborate de o serii de instituţii publice, începând cu
anul 2003. Acest demers a fost sprijinit de Unitatea Centrală pentru Reforma
Administraţiei Publice (UCRAP) şi Reţeaua Naţională de Modernizatori (RNM).
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În cadrul PMM propuse de instituţii au fost prevăzute 2766 de acţiuni de modernizare la
nivelul ministerelor, prefecturilor şi consiliilor judeţene. Rata de realizare a fost în jur
de 70%. Potrivit documentelor de monitorizare de la nivelul Unităţii Centrale pentru
Reforma Administraţiei Publice, printre cele mai importante rezultate obţinute în urma
implementării PMM-urilor menţionăm introducerea semnăturii digitale, simplificarea
procedurilor de eliberare a paşapoartelor, îmbunătăţirea raporturilor cu cetăţenii
(introducerea InfoKioskurilor)11 etc.
5.3. Crearea unui sistem naţional şi regional de indicatori
Pentru definirea sistemului de indicatori folosit pentru caracterizarea performanţelor din
sectorul public vom avea în vedere relaţia care există între intrări (input) şi ieşiri
(output), actorii care participă la procesul de realizare a serviciului public şi necesitatea
măsurării efectelor percepute de beneficiarul serviciului public (outcome). Din această
perspectivă definim relaţia care există între aceste elemente prin intermediul graficului
din Figura 1.

Statul şi autorităţile
publice locale

Mijloace financiare puse la
dispoziţie+ formularea de
obiective

Input

Productivitate
Instituţia care produce
serviciul public

Servicii publice puse la
dispoziţia beneficiarilor

output

Eficacitate
Beneficiarii serviciului
public

Servicii publice consumate de
beneficiari (cetăţeni, firme
publice sau private etc)

outcome

Figura 15. Indicatori pentru caracterizarea serviciilor publice

În categoria indicatorilor folosiţi pentru măsurarea performanţei includem indicatori o
serie de indicatori ce sunt caracteristici pentru fiecare serviciu de interes general,
precum numărul de pacienţi trataţi cu succes într-un spital, numărul de autorizaţii de
înmatriculare de autoturisme eliberate de un centru într-o zi, numărul de abandonuri
şcolare dintr-o unitate şcolară într-un an şcolar etc. Aceştia sunt indicatori folosiţi cu
11

Brosura UCRAP 2007
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predilecţie pentru măsurarea eficacităţii unui serviciu. Indicatorii de proces cuantifică
efortul realizat de sistem pentru producerea unui serviciu. În această categorie includem
numărul de profesori din sistem pe categorii de unităţi de învăţământ, cheltuielile anuale
alocate pentru realizarea serviciului etc. Indicatorii de utilizare se referă la producţia
propriu zisă, deci la ceea ce percepe efectiv consumatorul. Sunt indicatori ce măsoară
cererea unui anumit serviciu: numărul de pacienţi dintr-un spital, numărul de elevi
înscrişi la cursurile unei şcoli, numărul de cereri pentru înmatricularea autoturismelor
primite într-o perioadă de timp etc.
La nivel european se recomandă12 organizarea periodică a unor cercetări pe baza
sondajelor statistice. Acestea vor asigura în principal următoarele: măsurarea efectivă a
gradului de satisfacţie în rândul consumatorilor, asigurarea unui sistem de
„banchmarking la nivel european”, prin compararea rezultatelor obţinute la nivelul mai
multor organizaţii etc. La nivel european sunt numeroase organisme şi instituţii ce
asigură asemenea cercetări: European Values Study, World values Study, European
Social Survey, World Competitiviness Yearbook etc.

6. Concluzii si recomandări

Directiva europeană din domeniul serviciilor vine în sprijinul Agendei de la Lisabona
care a stabilit ca până în anul 2010 Europa să devină cea mai mare putere economică
mondială. În cadrul acestei strategii de dezvoltare sectorul serviciilor joacă un rol de
prim ordin. Prin noua directivă se asigură premisele dezvoltării pieţei serviciilor la nivel
european, având în vedere:
•

Cadrul juridic care să reglementeze unitar circulaţia serviciilor şi
localizarea acestora la nivelul ţărilor membre.

•

Simplificarea procedurilor şi asigurarea transparenţei.

•

Dezvoltarea concurenţei şi creşterea ofertei de servicii.

12

*** Performances du secteur public, Bureau du Plan Social et Culturel, La Haye, octobre
2004, p. 47
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•

Crearea Punctului de Contact Unic pentru prestatorii de servicii care va
determina simplificarea procedurilor de înregistrare a noilor operatori de
servicii.

Statele membre au la dispoziţie maxim trei ani pentru transpunerea dispoziţiilor
directivei în legislaţiile naţionale.
Analiza privind cerinţele Directivei asupra viziunii actuale şi viitoare a guvernului faţă
de consultanţa în afaceri la nivelul României, ne-a condus la următoarele recomandări
referitoare la implementarea măsurilor PCU:
Serviciul de investiţii interne al Business.gov şi ROIT (Serviciul de Comerţ şi

1.

investiţii la nivelul României) ar trebui să fie furnizorii cheie pentru PCU.
Presupunem că strategia guvernului în domeniul comerţului şi investiţiilor va tinde să
concentreze toate serviciile legate de afaceri către Business.gov în ceea ce priveşte
publicul intern, ROIT urmând să devină un punct de intrare preferat pentru afacerile din
afara României. Au fost identificate două abordări fezabile pentru poziţionarea
serviciului PCU alături de acestea:
-

Intensificarea ofertei Business.gov de a îndeplini solicitările în cazul afacerilor
din afara României de a îmbunătăţi detaliile link-urilor serviciului pus la
dispoziţie de ROIT.

-

Implementarea unui micro-site bazat pe conţinutul Business.gov şi regândit
pentru a servi publicului internaţional şi pentru a furniza legături detaliate din
cadrul serviciului ROIT către micro-site.

2.

Serviciul PCU ar trebui să fie realizat pe baza aplicaţiilor furnizate de

Business.gov şi RoInvest.gov.
Micro-site-ul oferă avantaje în termeni de flexibilitate în a adapta site-ul cerinţelor
publicului ţintă; în acelaşi timp complică imaginea acestuia prin introducerea unei noi
mărci. În plus, opţiunea de a crea PCU folosind serviciile deja existente oferă avantaje
asemănătoare implementării sale cu ajutorul micro-site-ul, la un cost mult mai redus.
Următorii paşi în punerea în aplicare a acestei recomandări implică o înţelegere mai
profundă a cerinţelor utilizatorului, şi, ulterior, realizarea unui studiu de fezabilitate cu
ajutorul ROIT. Această abordare trebuie să ţină cont şi de cerinţele privind apartenenţa
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serviciului, menţinerea priorităţii faţă de celelalte dezvoltări ale serviciului ROIT, şi
revizuirea link-urilor altor servicii similare.
PCU ar trebui să ofere cu predilecţie un punct de informare unică şi mai puţin de

3.

finalizare (completare), cel puţin într-o primă fază – Opţiunea 1 şi nu Opţiunea 2.
Există o serie de factori care indică avantajele primei opţiuni:
-

Opţiunea 1 oferă soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al costului.

-

Principala consecinţă a Opţiunii 2 ar fi dezvoltarea administrării afacerilor de pe
teritoriul României. Deşi acesta ar fi o consecinţă posibilă, nu face parte din
programul Directivei 123-Servicii.

-

Scala şi complexitatea proiectului de implementare a unui singur punct de
finalizare ar îngreuna atingerea obiectivelor în perioada de 2-3 ani cerută de
Directivă.

-

Impunerea unei cerinţe de sprijinire a guvernului în cadrul tranzacţiilor în afaceri
folosind serviciul PCU nu permite flexibilitate pentru atingerea obiectivelor în
zonele în care poate fi înregistrată ponderea cea mai mare a profitului.

-

Opţiunea 1 ar alinia serviciul PCU cu serviciile guvernamentale existente în
domeniul afacerilor şi cu strategia implementată pentru dezvoltarea lor continuă
în sprijinul obiectivelor guvernului .

Un studiu în legătură cu alte site-uri aparţinând statelor membre ce oferă asistenţă în
domeniul afacerilor, indică o abordare similară a acestora şi o coordonare slabă la
nivelul serviciilor.
Acest studiu s-a concentrat pe implementarea serviciului PCU şi a prevederilor
Directivei 123-Servicii la nivelul României, costurile şi beneficiile încadrându-se în
limitele impuse de acestea. Totuşi, există un număr de zone în care Directiva poate
conduce la costuri şi avantaje în favoarea României. Acestea includ:
-

Costul unei analize la nivelul întregii legislaţii reglementate în conformitate cu
principiile necesităţii, proporţionalităţii şi nediscriminării.

-

Avantaje pentru afacerile de pe teritoriul României determinate de existenţa unor
Puncte de Contact Unice disponibile în alte state membre UE.
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-

Avantaje pentru economia Românie privind stimularea investiţiilor interne din
partea UE.

-

Avantajele indirecte ale unei productivităţi şi concurenţe mai mari ce conduc la
creşteri salariale şi crearea de noi locuri de muncă în UE 34.

Fiecare din aceste puncte ar trebui avute în vedere în evaluarea impactului total al
adoptării Directivei-123 Servicii în cadrul României.
Prin intermediul acestui studiu, au fost identificate câteva categorii de informaţii
relevante aflate sub semnul incertitudinii. În unele cazuri, precum nivelul aşteptat al
serviciilor tranzacţionale atunci când Directiva este aplicată, incertitudinea este dată de
evenimente viitoare care sunt greu de previzionat cu acurateţe. În alte cazuri, cercetările
ample ar putea duce la o creştere a încrederii în precizia estimărilor.
Câteva din zonele celei de-a doua categorii enunţate includ:
-

Nivelul dificultăţilor administrative asociate anumitor zone normative. Proiectul
de implementare a Directivei 123 ce va fi derulat, va asigura o evidenţă mai
bună în această zonă. Rezultatele acestui raport necesită a fi revăzute după ce
vor fi făcute publice.

-

Numărul probabil al furnizorilor de servicii care vor alege să funcţioneze
temporar în baza prevederilor în scopul asigurării circulaţiei libere a serviciilor.
Pentru a îmbunătăţi estimările în această zonă, ar putea fi realizat un studiu la
nivelul UE privind afacerile din sectoarele afectate;

-

Costurile cercetării privind afacerile internaţionale stabilite pe teritoriul
României. Un studiu al afacerilor ce vor fi desfăşurate va putea demonstra
validitatea supoziţiilor făcute.

-

Nivelul actual al cooperării interstatale în ceea ce priveşte reglementările. Un
studiu al reglementărilor realizat în cadrul României în scopul identificării
nivelelor cooperării formale şi informale ar furniza o evidenţă clară pentru
nivelul posibil de cazuri din Sistemul Informaţional al Pieţei Interne.
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