
 
 

Ce putem învăța din experiența OECD 
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică / The Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) este un for interguvernamental dedicat identificării, 

diseminării şi evaluării aplicării politicilor publice potrivite pentru asigurarea creşterii 

economice sustenabile şi stabilităţii sociale. 

OECD se folosește de informații pentru a ajuta guvernele să promoveze prosperitatea și să 

lupte împotriva sărăciei prin intermediul creșterii economice și a stabilității financiare. OECD 

se ocupă de domenii precum: munca, sănătatea, politicile sociale, familia, sistemul de 

pensii, migrația internațională. 

Mai multe detalii despre OECD aici 

 

 

De ce OECD 

Vizita la OECD este o reală necesitate în această fază a proiectului Starea Națiunii, deoarece 

este etapa în care se stabilesc indicatorii relevanți pentru a măsura starea actuală a 

României. Prin raportare la OECD, proiectul ar avea următoarele beneficii (care reies din 

beneficiile declarate ale României ca urmare a aderării la OECD, așa cum apar ele pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Externe): 

•  beneficiul apartenenţei României la clubul restrâns al economiilor dezvoltate şi 

recunoaşterea implicită, la nivel global, a statutului său de economie de piaţă funcţională şi 

democraţie consolidată, cu impact asupra ratingului de ţară şi atragerii investiţiilor străine; 

•  beneficiul exemplului. Imaginea favorabilă a României atât faţă de marile economii ale 

lumii (SUA, China, Japonia etc.), cât şi faţă de statele din regiune cu aspiraţii europene 

(Republica Moldova, Macedonia, Albania, Serbia etc.); 

• beneficiul expertizei. Accesul la informaţiile necesare în domeniile prioritare pentru 

România (cadrul de guvernare, reforma legislativă, anti-corupţia, politica fiscală, 

infrastructura de transport, agricultura, educaţia etc.); 

• beneficiul accesului României la instrumentele şi centrele de decizie economică ale OECD 

şi posibilitatea de a contribui la guvernanţa economică globală; 

• beneficiul asistenţei în materie de politici publice din partea membrilor OECDE prin 

realizarea periodică de evaluări ale politicilor României în domenii specifice (peer review) şi 

emiterea recomandărilor privind îmbunătăţirea acestora. 

http://www.oecd.org/
https://www.mae.ro/node/18539
https://www.mae.ro/node/18539

