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Prezentul raport cu privire la o misiune de supraveghere consolidată desfășurată în România 

este transmis Consiliului în temeiul articolului -11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 

1466/97
1
. În conformitate cu articolul -11 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97, 

constatările provizorii ale misiunii au fost transmise în prealabil autorităților române pentru 

observații. 

 

România – Procedură aplicabilă abaterilor semnificative 

Misiune de supraveghere consolidată, 27-28 septembrie 2018 

Raport 

 

1. Introducere 

România face obiectul unei proceduri aplicabile abaterilor semnificative începând cu 

primăvara anului 2017. România a fost primul stat membru care a făcut obiectul unei 

proceduri aplicabile abaterilor semnificative (PAS). Prima PAS a fost lansată în primăvara 

anului 2017 ca o consecință a abaterii semnificative constatate a României de la obiectivul său 

bugetar pe termen mediu (OTM) în 2016, când deficitul structural a crescut la 2,1 % din PIB, 

de la 0,2 % în 2015. În iunie 2017, Consiliul a emis o recomandare prin care solicita 

României o ajustare structurală de 0,5 % din PIB în 2017, aceasta fiind cerința standard bazată 

pe matrice în condiții normale. În decembrie 2017, Consiliul a decis că România nu a luat 

măsuri eficace ca răspuns la recomandarea sa din iunie 2017, eforturile țării fiind concentrate 

exclusiv pe evitarea depășirii valorii de referință a deficitului global de 3 % din PIB. În 

decembrie 2017, Consiliul a emis o a doua recomandare PAS în care a solicitat o ajustare 

structurală de 0,8 % din PIB în 2018. În iunie 2018, Consiliul a decis din nou că România nu 

a luat măsuri eficace ca răspuns la recomandarea sa din decembrie 2017. Regulamentul (CE) 

nr. 1466/97 nu prevede o nouă recomandare revizuită în cadrul unei singure PAS. Prin 

urmare, la fel ca în decembrie 2017, procedura s-a încheiat, în iunie 2018, cu o altă decizie a 

Consiliului care constata că nu au fost luate măsuri eficace.  

Ca urmare a abaterii semnificative a României de la traiectoria de ajustare în vederea 

atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu în 2017, în primăvara anului 2018 a fost 

lansată o nouă PAS. La 23 mai 2018, Comisia a adresat României un avertisment și a 

recomandat Consiliului să lanseze o nouă PAS. În recomandarea sa, aprobată la 22 iunie 

2018, Consiliul a invitat România să ia măsurile necesare astfel încât rata de creștere 

nominală a cheltuielilor publice primare nete să nu depășească 3,3 % în 2018 și 5,1 % în 

2019. Aceste cifre corespund unei ajustări structurale anuale de 0,8 % din PIB în fiecare an, 

peste cerința standard bazată pe matrice de 0,5 % din PIB pentru ambii ani. În recomandarea 

bugetară specifică țării pentru 2018, Consiliul a făcut referire directă la această nouă 

recomandare din cadrul PAS. La 16 octombrie 2018, România a prezentat Consiliului un 

                                                           
1 Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și 
coordonarea politicilor economice, JO L 209, 2.8.1997, p. 1. 
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raport cu privire la măsurile luate ca răspuns la recomandarea PAS. Evaluarea măsurilor luate 

de România a fost adoptată de Comisie la 21 noiembrie 2018.  

Prezentul raport cuprinde constatările Comisiei în urma misiunii de supraveghere 

consolidată desfășurate în România în perioada 27-28 septembrie 2018. Misiunea a fost 

efectuată în temeiul articolului -11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97. Au avut 

loc întâlniri cu Ministrul de Finanțe, dl Eugen Teodorovici, cu Viceguvernatorul Băncii 

Naționale a României, dl Liviu Voinea, cu membri ai comisiilor pentru buget și politica 

fiscală din cadrul Senatului și al Camerei Deputaților și cu președintele Consiliului Fiscal din 

România, dl Ionuț Dumitru. La fel ca în cazul misiunilor similare precedente, scopul a fost de 

a discuta măsurile bugetare planificate de autorități, de a scoate în evidență existența riscurilor 

bugetare și de a încuraja respectarea recomandării din cadrul PAS. Prezentul raport se bazează 

pe informațiile obținute anterior misiunii și în cursul acesteia.  

2. Constatările misiunii 

Autoritățile române mențin ținta de deficit global de puțin sub 3 % din PIB pentru 2018 

și, prin urmare, nu intenționează să ia măsuri în urma recomandării din cadrul PAS. 

Rectificarea bugetară publicată la 3 septembrie 2018 menține ținta inițială a deficitului global 

pentru 2018 de 2,97 % din PIB conform metodologiei cash, echivalentul a 2,96 % conform 

metodologiei ESA, ușor mai ridicat decât deficitul pe 2017. Cu toate acestea, deficitul cash 

pentru perioada ianuarie-august 2018 se ridica la aproximativ 1,5 % din PIB, mai mult decât 

dublu față de deficitul din perioada echivalentă din 2017 care, la rândul său, era deja peste 

execuția din anii anteriori. Ministrul de finanțe a confirmat țintele bugetare oficiale pentru 

2018. Acesta a explicat că principala măsură nouă avută în vedere pentru 2018 este o 

reclasificare a investițiilor publice deja încheiate în cadrul planului național de dezvoltare 

locală (investiții ale autorităților locale care sunt finanțate de administrația centrală). 

Obiectivul este ca aceste investiții să obțină cofinanțare din fondurile Uniunii Europene, 

sporind astfel veniturile publice. Ministrul se aștepta să discute acest plan cu serviciile 

competente ale Comisiei. El a adăugat, de asemenea, că speră ca România să primească 

rambursarea cheltuielilor legate de gripa porcină din fondurile Uniunii pentru sănătatea 

animalelor, precum și rambursarea cheltuielilor de urgență pentru inundațiile din acest an din 

Fondul de solidaritate al Uniunii. Autoritățile au în vedere, de asemenea, o amnistie fiscală. 

Potrivit ministrului, aceste măsuri ar putea permite reducerea deficitului vizat pentru 2018. 

Membrii misiunii au subliniat faptul că raportul privind măsurile luate, care trebuia prezentat 

până la 15 octombrie 2018, trebuia să conțină detalii și cifre cu privire la măsurile planificate. 

Guvernul își propune să reducă deficitul global în 2019 comparativ cu 2018, dar 

măsurile nu au fost încă precizate. Ministrul de finanțe a confirmat că țintele bugetare ale 

guvernului pentru 2019 sunt un deficit global de 2,58 % conform metodologiei cash și 2,38 % 

conform metodologiei ESA, și anume cele prevăzute în Programul de convergență din 2018. 

Proiectul de buget pentru 2019, care urmează să fie adoptat de guvern între jumătatea și 

sfârșitul lunii noiembrie, va include detalii cu privire la modalitățile de atingere a acestor 

ținte. Ministrul are în vedere reduceri suplimentare ale TVA și ale accizelor, mai exact o 
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reducere a cotei de TVA pentru restaurante și hoteluri și anularea majorării anterioare a 

accizelor la carburanți. Ministrul consideră că, datorită efectelor secundare, aceste reduceri ale 

impozitelor indirecte nu vor avea un impact semnificativ asupra deficitului public. Acesta a 

susținut că la fel au stat lucrurile și în cazul reducerii cotei de TVA de la 24 % la 9 % pentru 

produsele agroalimentare la jumătatea anului 2015. 

Un proiect de lege a pensiilor prezintă un risc semnificativ de creștere a deficitului 

bugetar în 2020 și în anii următori. Proiectul de lege a fost publicat recent pentru consultare 

de către Ministerul Muncii. Proiectul precizează calendarul majorărilor punctului de pensie 

(principalul parametru utilizat pentru indexarea pensiilor) începând din 2019, punând astfel în 

aplicare Programul de guvernare. Proiectul de lege prevede totodată și majorarea celorlalți 

parametri ai sistemului de pensii începând din 2021. Ca urmare, potrivit calculelor proprii ale 

guvernului, cheltuielile publice cu pensiile pentru limită de vârstă ar fi de peste două ori mai 

mari în 2022 (aproximativ 13,4 % din PIB în 2022, față de 6,8 % din PIB în 2018). 

Membrii misiunii au avut un schimb de opinii cu Banca Națională a României (BNR) cu 

privire la situația bugetară, macroeconomică și financiară. Consiliul BNR își desfășoară 

activitatea pe baza ipotezei că deficitul public nu va crește peste 3 % din PIB în 2018. 

Viceguvernatorul a subliniat, de asemenea, că inflația prețurilor de consum a atins un nivel 

maxim în perioada mai-iunie, mai devreme decât se preconiza, iar BNR preconizează că va 

scădea la 3,5 % în 2019 și la 3,0 % în 2020, menținându-se așadar în limitele țintei de inflație. 

Acesta a precizat totodată că sectorul financiar din România este mult mai puternic decât cu 

zece ani în urmă. 

Membrii misiunii au avut un schimb de opinii pe tema politicii bugetare cu membri ai 

comisiilor parlamentare pentru buget și politica fiscală. Președintele comisiilor reunite a 

explicat că expansiunea bugetară începută în 2015 a avut ca scop stimularea creșterii 

economice, iar acest obiectiv a fost atins, având în vedere că România a fost una dintre 

economiile cu cea mai rapidă creștere din Uniune. Acesta a adăugat că prioritatea guvernului 

a fost să împiedice plecarea lucrătorilor calificați și să inverseze această tendință, prin mărirea 

salariilor în sectoarele sănătății și educației. Pe de altă parte, președintele comisiilor reunite 

împărtășește preocuparea Comisiei cu privire la reducerea investițiilor publice în ultimii ani. 

Membrii misiunii au confirmat că și Comisia are aceleași obiective, însă nu este de acord cu 

metodele. Ei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul expansiunii bugetare și au 

subliniat că aceste obiective ar putea fi realizate prin îmbunătățirea eficienței cheltuielilor 

publice. Un reprezentant al opoziției a exprimat preocupări similare. 

Consiliul Fiscal și-a exprimat îngrijorarea cu privire la perspectivele bugetare. Potrivit 

Consiliului Fiscal, în 2018 există riscuri semnificative de depășire a țintei de deficit global și, 

prin urmare, a pragului stabilit în tratat de 3 % din PIB, în absența unor măsuri bugetare 

compensatorii. Avizul Consiliului Fiscal cu privire la rectificarea bugetară din septembrie, 

care este public, subliniază că deficitul din 2018 poate depăși ținta de deficit global de 2,97 % 

cu 6 miliarde RON (0,6 % din PIB). Consiliul Fiscal este, de asemenea, preocupat de structura 

cheltuielilor publice. Cheltuielile curente, în special cheltuielile cu personalul, au înregistrat o 
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creștere rapidă în detrimentul investițiilor publice, care au ajuns în 2017 la cel mai scăzut 

nivel de după aderare ca procent din PIB. Această structură a cheltuielilor ridică semne de 

întrebare cu privire la impactul său asupra creșterii economice pe termen lung. În plus, 

majorarea salariilor din sectorul public și a pensiilor pentru limită de vârstă este dificil de 

inversat din punct de vedere politic. 

 


