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STRUCTURA GBM

IBRD

Banca Internaţională
pentru
Reconstrucţie şi
Dezvoltare furnizează
asistenţă ţărilor cu 
venituri medii. 

BIRD îşi obţine marea
majoritate a fondurilor
din vânzarea de 
obligaţiuni pe pieţele
de capital 
internaţionale.

România a devenit 
membru BIRD în 1972

www.worldbank.org/ibrd

IFC 

Corporaţia 
Financiară 
Internațională 
promovează 
creşterea în ţările 
beneficiare prin 
finanţarea de investiţii 
în sectorul privat.

România a intrat în IFC în 1991. 
www.Ifc.org

IDA

Asociația 
Internațională de 
Dezvoltare oferă 
asistență celor mai 
sărace națiuni, 
oferindu-le 
împrumuturi fără 
dobândă, asistență 
tehnică și consiliere în 
materie de politici 
publice. 

România a aderat la IDA 
ca finanțator în 2014.

www.worldbank.org/ida

MIGA

Agenţia 
Multilaterală de 
Garantare a 
Investiţiilor ajută la 
încurajarea 
investiţiilor străine, 
furnizând garanţii 
investitorilor străini 
pentru pierderile 
cauzate de riscuri 
necomerciale, creând 
astfel oportunităţi de 
investiţii.

România s-a alăturat MIGA 
în 1992.www.miga.org

ICSID

Centrul lnternațional
de Soluționare a 
Disputelor
lnvestiționale oferă
facilități pentru
solutionarea prin
conciliere sau arbitraj
a disputelor
investiționale apărute
între investitorii
străini și tările-gazdă
in
care sunt realizate
investițiile

România s-a alăturat ICSID 
în 1974.

www.worldbank.org/icsid

http://www.worldbank.org/ibrd
http://www.ifc.org/
http://www.worldbank.org/ida
http://www.miga.org/
http://www.worldbank.org/icsid


INSTRUMENTELE GBM 

Cunoștințe

•SERVICII DE ASISTENŢĂ 
ŞI ANALIZĂ (SAA) 

•SERVICII DE ASISTENŢĂ 
TEHNICĂ (RAS) 

•SERVICII DE ASISTENŢĂ 
IFC

Finanțare

• FINANŢAREA 
PROIECTELOR DE 
INVESTIŢII (IPF) 

• ÎMPRUMUTURI PENTRU 
POLITICILE DE 
DEZVOLTARE (DPL) 

• ÎMPRUMUTURI PENTRU 
SITUAŢII DE 
CATASTROFĂ CU 
OPŢIUNE DE AMÂNARE A 
TRAGERII (DPL DDO) 

• INVESTIŢII IFC 

• GARANŢII 

• PROGRAMUL PENTRU 
REZULTATE (PforR) 

• FONDURI FIDUCIARE

Produse Financiare 
și Servicii 

• ÎMPRUMUTURI FLEXIBILE 
BIRD 

• ÎMPRUMUTURI ÎN 
MONEDĂ LOCALĂ 

• FINANŢAREA 
AUTORITĂŢILOR LOCALE 

• FINANŢARE 
CONTINGENTATĂ 

Inițiere de 

• CONFERINŢE

• SCHIMB SUD-SUD

• FACILITĂRI

• PARTENERIATE

2



GRUPUL BĂNCII MONDIALE (GBM) A LANSAT PROCESUL DE PREGĂTIRE 

AL NOULUI SĂU CADRU DE PARTENERIAT CU ROMÂNIA (CPT). 

Diagnostic 
Sistematic de 
Țară (DST)

Avantajul 
comparativ al 

GBM

Obiectivele 
naționale de 
dezvoltare  

CPT

DST

Diagnosticul Sistematic de Țară 
(DST) identifică un set de priorități 
prin intermediul cărora o țară poate 
asigura reducerea sărăciei și 
prosperitatea împărtășită.

CPT

Urmărește să rezolve 
domeniile prioritare 
identificate în DST.



România are a 2-a cea mai rapidă creștere economică din Europa, care nu 
s-a tradus în reducerea sărăciei

18 din cele 42 de județe din România sunt considerate regiuni rămase în 

urmă, cu un PIB/capita < 75% din media națională;

Decalaje mari în ceea ce privește infrastructura, care generează 

constrângeri pentru investițiile în și productivitatea industriei de 

fabricație, agriculturii și turismului

Deși sunt mulți profesioniști excelenți care reușesc pe plan național 
sau internațional, 40% din elevii de 15 ani sunt analfabeți funcționali;

Riscurile de dezastre climatice & naturale amenință reziliența 
economică a țării, necesitând politici de reformare urgente și 
investiții în infrastructură.

Veniturile medii converg către cele din restul UE, însă în 
întreaga țară există comunități care nu au acces la 
servicii de bază.

CELE DOUĂ ROMÂNII 



Creșterea eficacității și eficienței instituțiilor ce oferă servicii publice
- Sporirea transparenței și a accesului la informații 
- Elaborarea unui cadru de management al investițiilor publice, pentru fondurile de la bugetul de stat și cele UE
- Depolitizarea administrației publice

1. Asigurarea de oportunități 
egale și servicii publice de 

calitate pentru toți

Promovarea dezvoltării 
capitalului uman

Oferirea de acces echitabil la 
servicii publice de calitate

2. Dezvoltarea și sporirea
competitivității sectorului

privat

Dezvoltarea infrastructurii și a 
conectivității

Crearea unui mediu de afaceri 
vibrant

Reducerea necorelărilor și a 
rigidităților de pe piața forței de 

muncă

3. Dezvoltarea capacității de 
rezistență, pentru o creștere 

durabilă

Politicile, cadrul legal și 
instituțional realizate, luând în 

considerare riscurile 

Consolidarea adaptării la 
schimbările climatice

PRIORITĂȚILE DST



FILTRE

CPT PROPUS 
Obiectivul general:

CREAREA UNOR INSTITUȚII POTRIVITE 
PENTRU O ROMÂNIE PROSPERĂ ȘI INCLUSIVĂ 

Unificarea decalajelor socio-economice, 
prin crearea de oportunități pentru cei 

mai săraci și vulnerabili
Domeniu de interes I

Creșterea accesului la învățământ 
de calitate 

Obiectivul 1

Creșterea accesului la servicii
medicale de calitate

Obiectivul 2

Conectarea populației sărace si 
vulnerabile la oportunitățile de 

angajare
Obiectivul 3

Dezvoltarea de oportunități
pentru companii

Domeniu de interes II

Îmbunătățirea infrastructurii de 
transport și energie

Obiectivul 4

Sporirea capacității la nivel local, 
pentru a promova dezvoltarea 

sectorului privat 
Obiectivul 5

Sporirea accesului la servicii 
financiare, mai ales pentru

IMM-uri
Obiectivul 6

Creșterea valorii adăugate pentru 
industria internă

Obiectivul 7

Consolidarea capacitatii de a 
gestiona șocuri

Domeniu de interes III

Îmbunătățirea gradului de 
pregătire pentru a răspunde la 

dezastre naturale
Obiectivul 8

Consolidarea adaptării la 
schimbările climatice

Obiectivul 9

Consolidarea capacității de a 
avea politici publice stabile și 

previzibile 

Obiectivul 10

Reducerea săraciei și vulnerabilităților 

inclusiv pentru ROMA

Mobilizarea fondurilor

UE și private
Promovarea bunurilor 

publice globale 

Crearea instituțiilor

Obligatoriu



POSIBILE
PROIECTE

➢ Împrumut cu tragere întârziată pentru 

Gestionarea Riscului de Catastrofe;

➢ Împrumut de investiții pentru 

Îmbunătățirea Rezistenței la Cutremure;

➢ Împrumut de investiții pentru 

Pregătirea Construcției Autostrăzii Ploiești–Brașov. 

➢ Împrumut de investiții pentru 

Cartierul de Justiție și Dezvoltarea Zonei Esplanada.

Discuții în curs: 

În pregătire:

➢ Împrumut de investiții pentru 

Dezvoltarea Zonelor Montane;

➢ Împrumut de investiții pentru 

Reabilitarea Barajelor de Protecție si Asigurare a Apei;



ANEXĂ - PORTOFOLIUL GBM 

Reforma sectorului de 

sănătate

338,8Mil $

Proiectul privind 

învățământul secunda, 

243,10 mil$

PORTOFOLIUL DE INVESTIȚII

5 proiecte Angajamente 858,92M 

▪ Mediu & resurse naturale

▪ Guvernanță

▪ Sănătate, nutriție & populație

▪ Educație 

✓Secretariatul General al Guvernului - Unitatea de Strategie,

planificare strategică, studii de impact al reglementării, managementul

resurselor umane

✓Ministerul Educației - Contribuții pentru Strategia privind

infrastructura din învățământ, M&E strategiilor, asigurarea calității în

învățământul superior

✓Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului - Planurile de

dezinstituționalizare a copiilor

✓Agenția Națională pentru Achiziții Publice - Asistență pentru

implementarea strategiei în domeniul achizițiilor publice

✓Ministerul Finanțelor Publice - Gestionarea datoriei/tranzacții swap

✓Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și

Fondurilor Europene - Sprijinirea implementării Programului de

dezvoltare umană din România

✓Primăria Constanța și Primăria Sectorului 5 București – Două

programe de dezvoltare urbană finanțate din bugete locale

SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

13 proiecte în curs de implementare până la finalul anului 2012 


