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Anexă: Privire de ansamblu asupra caracteristicilor consiliilor naționale pentru productivitate (conform rapoartelor acestora sau ale delegaților Comitetului pentru politică economică) 

Stat 

membru 

Denumirea 

instituției 

Data 

desemnării 
Cadru instituțional Analiză și activități 

AT Se va înființa în primul semestru al anului 2019 

BE 

Consiliul național 

pentru 

productivitate 

noiembrie 2018 

 Entitate nouă 

 Mandat deschis pentru instituție 

 6 membri sunt reprezentanți ai unor instituții 

independente de nivel federal (Secretariatul Consiliului 

economic, Banca Națională a Belgiei și Biroul Federal de 

Planificare) și 6 de la nivel regional 

 Un secretariat, cu experți desemnați pentru îndeplinirea 

acestei sarcini, sprijină activitatea consiliului pentru 

productivitate 

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru, excluzând formarea salariilor 

 Rezultatele produse nu sunt supuse validării de către 

autorități 

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent 

 Accesul la informații garantat prin dispoziții legale 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți nu sunt membri 

permanenți ai consiliului pentru productivitate, dar sunt consultați 

 Capacitatea de a comunica în mod public în timp util garantată 

prin dispoziții legale, de exemplu prin intermediul site-ului său 

web 

BG Nu va numi un consiliu național pentru productivitate 

CY 

Consiliul cipriot 

pentru economie și 

competitivitate  

iunie 2018 

 Entitate nouă  

 Mandat de trei ani pentru consiliul pentru productivitate  

 8 membri provin din mediul academic, din mediul de 

afaceri și din sectorul financiar, iar unul din sectorul 

public 

 Un secretariat, cu membri provenind dintr-un departament 

guvernamental, sprijină activitatea consiliului pentru 

productivitate 

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru 

 Rezultatele produse nu sunt supuse validării de către 

autorități  

 Cercetarea și analiza realizate de subgrupurile Consiliului, precum 

și de alte instituții și prin externalizarea activităților către 

consultanți externi, în urma unei analize preliminare efectuate de 

către subgrupurile consiliului pentru fiecare temă de interes 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți nu sunt membri 

permanenți ai consiliului pentru productivitate, dar sunt consultați 

 Comunicarea publică a rezultatelor înregistrate de consiliul pentru 

productivitate (de exemplu prin intermediul site-ului său internet 

și al comunicatelor de presă) 

CZ Nu va numi un consiliu național pentru productivitate 
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Stat 

membru 

Denumirea 

instituției 

Data 

desemnării 
Cadru instituțional Analiză și activități 

DE Se va institui (deși nu a fost raportată o dată specifică) 

DK 
Consiliile 

economice daneze 
2017 

 Pe baza unei instituții existente 

 Mandat deschis pentru instituție 

 Prezidat de patru profesori universitari 

 Un secretariat, cu experți desemnați pentru îndeplinirea 

acestei sarcini, sprijină activitatea consiliului pentru 

productivitate 

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru 

 Rezultatele produse nu sunt supuse validării de către 

autorități 

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent și 

posibilitatea de a comanda o analiză unei părți terțe 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți nu sunt membri 

permanenți ai consiliului pentru productivitate, dar sunt consultați 

 Comunicarea publică a rezultatelor înregistrate de consiliul pentru 

productivitate (de exemplu prin intermediul site-ului său internet 

și al comunicatelor de presă) 

EE Se va institui (deși nu a fost raportată o dată specifică) 

EL KEPE (*) 
   

ES Se va institui (deși nu a fost raportată o dată specifică) 

FI 

Consiliul finlandez 

pentru 

productivitate  

aug 2018 

 Entitate nouă 

 Mandat deschis pentru instituție 

 4 membri provin de la Ministerul de Finanțe, din mediul 

academic și de la institute de cercetare 

 Un secretariat, cu membri provenind dintr-un departament 

guvernamental, sprijină activitatea consiliului pentru 

productivitate 

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru 

 Rezultatele produse nu sunt supuse validării de către 

autorități 

 Autonomie funcțională garantată prin dispoziții legale 

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent și 

posibilitatea de a comanda o analiză unei părți terțe 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți nu sunt membri 

permanenți ai consiliului pentru productivitate, dar consiliul 

pentru productivitate le va prezenta lucrările sale 
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Stat 

membru 

Denumirea 

instituției 

Data 

desemnării 
Cadru instituțional Analiză și activități 

FR 
Conseil National de 

Productivité 
iunie 2018 

 Entitate nouă 

 Mandat deschis pentru instituție 

 12 membri sunt independenți, economiști din mediul 

academic 

 France Stratégie oferă sprijin tehnic și de secretariat 

pentru activitatea consiliului pentru productivitate 

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru 

 Rezultatele produse nu sunt supuse validării de către 

autorități 

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent și 

posibilitatea de a comanda o analiză unei părți terțe 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți nu sunt membri 

permanenți ai consiliului pentru productivitate, dar sunt consultați 

 Comunicarea publică a rezultatelor înregistrate de consiliul pentru 

productivitate (de exemplu prin intermediul site-ului său internet 

și al comunicatelor de presă) 

HR Urmează a fi instituit în următoarele 6-9 luni 

HU 

Consiliul național 

pentru 

competitivitate  

octombrie 2016 

 O nouă entitate prezidată de ministrul de finanțe 

 Mandat deschis pentru instituție 

 8 membri provin din guvern, din mediul de afaceri și din 

mediul academic.  

 Un secretariat, cu membri provenind dintr-un departament 

guvernamental, sprijină activitatea consiliului pentru 

productivitate  

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru 

 Rezultatele produse nu sunt supuse validării de către 

autorități 

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent și 

posibilitatea de a comanda o analiză unei părți terțe 

 Publicarea unui raport anual nu este prevăzută în mandatul 

consiliului pentru productivitate 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți pot fi numiți ca 

membri ai consiliului pentru productivitate 
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Stat 

membru 

Denumirea 

instituției 

Data 

desemnării 
Cadru instituțional Analiză și activități 

IE 

Consiliul național 

pentru 

competitivitate  

martie 2018 

 Pe baza unei instituții existente 

 Mandat deschis pentru instituție 

 16 membri din mediul de afaceri, asociații de întreprinderi 

și sindicate; reprezentanți ai departamentelor 

guvernamentale participă la reuniunile Consiliului 

național pentru competitivitate cu titlu consultativ 

 Un secretariat, cu membri provenind dintr-un departament 

guvernamental, sprijină activitatea consiliului pentru 

productivitate  

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru și la propriile sale proceduri 

 Înainte de publicare, rapoartele anuale sunt prezentate 

guvernului, ca modalitate de a sensibiliza guvernul cu 

privire la aceste rapoarte  

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent și 

posibilitatea de a comanda o analiză unei părți terțe 

 Reprezentanți ai organismelor angajatorilor și angajaților sunt 

membri ai consiliului pentru productivitate 

 Opiniile divergente sunt transmise publicului prin publicarea 

proceselor-verbale de ședință 

 Comunicarea publică a rezultatelor înregistrate de consiliul pentru 

productivitate (de exemplu prin intermediul site-ului său internet 

și al comunicatelor de presă) 

IT Se va înființa în primul semestru al anului 2019 

LT 

Ministerul 

Economiei și 

Inovării 

2017 

 Pe baza unei instituții existente 

 Mandat deschis pentru instituție 

 O echipă de doi analiști din cadrul Ministerului 

Economiei 

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru 

 Rezultatele sunt supuse validării 

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent și 

posibilitatea de a comanda o analiză unei părți terțe 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți nu sunt membri 

permanenți ai consiliului pentru productivitate, dar sunt consultați 
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Stat 

membru 

Denumirea 

instituției 

Data 

desemnării 
Cadru instituțional Analiză și activități 

LU 
Conseil national de 

la productivité 

septembrie 

2018 

 Entitate nouă 

 Mandat deschis pentru instituție 

 5 membri, dintre care președintele este din partea 

Observatorului pentru competitivitate  

 Observatorul pentru competitivitate oferă sprijin tehnic și 

de secretariat pentru activitatea consiliului pentru 

productivitate 

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru 

 Rezultatele produse nu sunt supuse validării de către 

autorități 

 Autonomie funcțională garantată prin dispoziții legale 

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent și 

posibilitatea de a comanda o analiză unei părți terțe 

 Accesul la informații garantat prin dispoziții legale 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți pot fi numiți ca 

membri ai consiliului pentru productivitate 

 Comunicarea publică a rezultatelor înregistrate de consiliul pentru 

productivitate (de exemplu prin intermediul site-ului său internet 

și al comunicatelor de presă) 

LV Se va institui (deși nu a fost raportată o dată specifică) 

MT 

Consiliul național 

pentru 

productivitate din 

Malta (*) 

   

NL 

Biroul neerlandez 

pentru analiza 

politicilor 

economice  

aprilie 2017 

 Pe baza unei instituții existente 

 Mandat deschis pentru instituție 

 Institut de cercetare cu un director și propriul său 

personal, pe lângă Ministerul Economiei din Țările de Jos  

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru și la strategia sa de comunicare 

 Rezultatele produse nu sunt supuse validării de către 

autorități 

 Autonomie funcțională garantată prin dispoziții legale 

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent și 

posibilitatea de a comanda o analiză unei părți terțe 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți care nu sunt 

implicați în activitățile consiliului pentru productivitate 

 Comunicarea publică a rezultatelor înregistrate de consiliul pentru 

productivitate (de exemplu prin intermediul site-ului său internet 

și al comunicatelor de presă) 

PL Nu va numi un consiliu național pentru productivitate 
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Stat 

membru 

Denumirea 

instituției 

Data 

desemnării 
Cadru instituțional Analiză și activități 

PT 
Conselho para a 

Produtividade 
martie 2018 

 Pe baza unei instituții existente 

 Mandat de doi ani pentru consiliul pentru productivitate 

 2 membri (directori generali) din partea Ministerului de 

Finanțe și, respectiv, din partea Ministerului Economiei 

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru 

 Rezultatele produse nu sunt supuse validării de către 

autorități 

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți nu sunt membri 

permanenți ai consiliului pentru productivitate, dar pot fi 

consultați 

 Comunicarea publică a rezultatelor înregistrate de consiliul pentru 

productivitate, de exemplu prin intermediul site-ului său internet 

RO 

Consiliul de 

programare 

economică 

aug 2018 

 Pe baza unei instituții existente 

 Mandat deschis pentru instituție 

 11 membri provin din mediul academic și din societatea 

civilă 

 Comisia Națională de Strategie și Prognoză oferă sprijin 

tehnic și de secretariat pentru activitatea consiliului pentru 

productivitate 

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru 

 Rezultatele produse nu sunt supuse validării de către 

autorități 

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent și 

posibilitatea de a comanda o analiză unei părți terțe 

 Accesul la informații garantat prin dispoziții legale 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți nu sunt membri 

permanenți ai consiliului pentru productivitate, dar pot fi 

consultați 

 Opiniile divergente sunt transmise publicului prin intermediul 

site-ului său internet 

 Comunicarea publică a rezultatelor înregistrate de consiliul pentru 

productivitate (de exemplu prin intermediul site-ului său internet 

și al comunicatelor de presă) 

SE Nu va numi un consiliu național pentru productivitate 

SI 

Institutul de analiză 

macroeconomică și 

dezvoltare 

aprilie 2018 

 Pe baza unei instituții existente 

 Mandat deschis pentru instituție 

 Institut de cercetare cu un director și propriul său personal 

 Decide în mod autonom cu privire la programul său de 

lucru 

 Rezultatele produse nu sunt supuse validării de către 

autorități 

 Capacitatea de a efectua cercetări și analize în mod independent 

 Părțile interesate și alți actori economici relevanți nu sunt membri 

permanenți ai consiliului pentru productivitate, dar pot fi 

consultați 

 Comunicarea publică a rezultatelor înregistrate de consiliul pentru 

productivitate (de exemplu prin intermediul site-ului său internet 

și al comunicatelor de presă) 

SK 

Institutul pentru 

strategie și analiză 

(**) 
   

UK Nu va numi un consiliu național pentru productivitate 
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Stat 

membru 

Denumirea 

instituției 

Data 

desemnării 
Cadru instituțional Analiză și activități 

     
(*) Textele de lege prin care se instituie consiliile pentru productivitate din Grecia și din Malta nu au fost adoptate, astfel, secțiunile corespunzătoare din acest tabel rămân necompletate. 

(**) Institutul pentru strategie și analiză a fost desemnat ca secretariat al consiliului pentru productivitate. 

Na: Nu este cazul MF: Ministerul Finanțelor 

 


