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DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI 

care însoțește documentele 

 

Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de stabilire a faptului că România nu a 

luat măsuri eficace în urma Recomandării Consiliului din 5 decembrie 2017 

Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI în scopul corectării abaterii 

semnificative constatate de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului 

bugetar pe termen mediu în România 

1. INTRODUCERE 

Începând din 2013, România face obiectul componentei preventive a Pactului de stabilitate și 

de creștere, ceea ce presupune realizarea de progrese suficiente în vederea atingerii 

obiectivului bugetar pe termen mediu (OTM). România nu este supusă regulii privind datoria, 

deoarece datoria sa publică rămâne sub 60 % din PIB.  

Prezentul document de lucru are un dublu scop. În primul rând, să explice motivele care stau 

la baza Recomandării Comisiei de decizie a Consiliului cu privire la neluarea de măsuri 

eficace în 2018 în urma recomandării Consiliului adresate României la 5 decembrie 2017. În 

al doilea rând, să sprijine Recomandarea Comisiei de recomandare a Consiliului în scopul 

corectării abaterii semnificative constatate de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii 

obiectivului bugetar pe termen mediu în România în 2017, adoptată de Comisie la 23 mai 

2018. 

La 16 iunie 2017, Consiliul a decis, în conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), că România a înregistrat în 2016 o abatere 

semnificativă constatată de la OTM. Având în vedere abaterea semnificativă stabilită, la 16 

iunie 2017 Consiliul a adresat României o recomandare prin care această țară era invitată să ia 

măsurile necesare pentru a se asigura că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice 

primare nete
1
 nu depășește 3,3 % în 2017, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale 

de 0,5 % din PIB
2
.  

La 5 decembrie 2017, Consiliul a constatat că România nu luase măsuri eficace în urma 

recomandării din 16 iunie 2017 și a emis o recomandare revizuită. În noua recomandare, 

Consiliul solicita României să ia măsurile necesare pentru a se asigura că rata de creștere 

nominală a cheltuielilor publice primare nete nu depășește 3,3 % în 2018, ceea ce corespunde 

unei ajustări structurale anuale de 0,8 % din PIB
3
. Consiliul a recomandat ca România să 

utilizeze toate câștigurile excepționale pentru a-și reduce deficitul, în timp ce măsurile de 

                                                 
1  Cheltuielile publice primare nete reprezintă cheltuielile publice totale minus cheltuielile cu dobânzile, 

cheltuielile cu programele Uniunii care sunt acoperite integral din fondurile Uniunii și modificările 

nediscreționare ale cheltuielilor cu indemnizațiile de șomaj. Formarea brută de capital fix finanțată la 

nivel național este repartizată uniform de-a lungul unei perioade de patru ani. Sunt luate în calcul și 

măsurile discreționare privind veniturile sau creșterile veniturilor impuse prin lege. Măsurile cu caracter 

excepțional, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli, sunt compensate. 
2  Recomandarea Consiliului din 16 iunie 2017 în vederea corectării abaterii vizibile constatate de la 

traiectoria de ajustare către atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu în România (JO C 216, 

6.7.2017, p. 1). 
3  Recomandarea Consiliului din 16 iunie 2017 în vederea corectării abaterii vizibile constatate de la 

traiectoria de ajustare către atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu în România (JO C 216, 

6.7.2017, p. 1). 
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consolidare bugetară ar trebui să asigure o îmbunătățire durabilă a soldului structural public 

într-o manieră favorabilă creșterii. Consiliul a stabilit data de 15 aprilie 2018 ca termenul până 

la care România trebuia să prezinte un raport privind măsurile luate în urma recomandării. 

Autoritățile române și-au prezentat raportul privind măsurile luate în urma recomandării 

Consiliului (denumit în continuare: „raportul”) la 20 aprilie, și anume după termenul stabilit 

de Consiliu. Mai mult, în perioada 10-11 aprilie 2018, Comisia a efectuat o misiune de 

supraveghere consolidată în România, în vederea monitorizării la fața locului în conformitate 

cu articolul -11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului, iar ulterior a 

prezentat Consiliului un raport la [23] mai 2017 și și-a publicat constatările. 

Pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018, secțiunea 2 din prezentul 

document arată evoluțiile și perspectivele macroeconomice pentru perioada 2017-2019. 

Secțiunea 3 prezintă evoluțiile bugetare din 2017 și previziunile bugetare actualizate pentru 

2018-2019. Secțiunea 4 prezintă o evaluare a conformității cu obligațiile care decurg din 

Pactul de stabilitate și de creștere în 2017, inclusiv o evaluare globală a motivelor care stau la 

baza abaterii de la cerințele componentei preventive. Secțiunea 5 evaluează respectarea 

Recomandării Consiliului din 5 decembrie 2017. Secțiunea 6 propune un efort bugetar pentru 

2018 și pentru 2019 în vederea soluționării abaterii semnificative, inclusiv o nouă rată de 

referință aplicabilă privind cheltuielile care să fie compatibilă cu îmbunătățirea anuală a 

soldului structural sugerată. Secțiunea 7 prezintă concluzii generale. 

2. EVOLUȚII ȘI PERSPECTIVE MACROECONOMICE ÎN PERIOADA 2017-2019 

Avântul economic al României s-a intensificat în 2017, PIB-ul real crescând cu 6,9 %, cea 

mai ridicată valoare de după criză. Principalul factor determinant al creșterii a fost în 

continuare consumul privat, care a crescut cu aproximativ 10 % în termeni reali. Avântul 

înregistrat de consumul privat a fost stimulat de o politică fiscală expansionistă, care a inclus 

reduceri ale impozitelor indirecte și majorări ale salariilor din sectorul public. După o scădere 

în 2016, investițiile au început din nou să crească în 2017, în urma sporirii investițiilor private 

în utilaje și echipamente, precum și în construcțiile rezidențiale. Investițiile publice au 

cunoscut însă o reducere drastică pentru al doilea an consecutiv. Contribuția exporturilor nete 

la creșterea economică a fost negativă, deoarece importurile au depășit exporturile pe fondul 

creșterii puternice a consumului. 

Privind în perspectivă, creșterea economică este preconizată să își încetinească ritmul, 

rămânând însă robustă. Se preconizează că ritmul consumului privat se va reduce începând 

din 2018, pe măsură ce creșterea salariilor nominale se restrânge și inflația afectează din ce în 

ce mai mult venitul disponibil real, dar va rămâne principalul factor determinant al creșterii 

economice. Investițiile, însă, sunt așteptate să crească și mai mult, stimulate de o reluare a 

implementării proiectelor co-finanțate prin fonduri UE. Importurile sunt previzionate să 

crească în continuare mai rapid decât exporturile. În consecință, exporturile nete vor frâna în 

continuare creșterea PIB-ului real. Per ansamblu, Comisia previzionează că PIB-ul real va 

crește cu 4,5 % în 2018 și cu 3,9 % în 2019. 

Deficitul de cont curent s-a accentuat treptat începând din 2014, când a fost aproape de zero, 

în principal din cauza unei deteriorări a balanței comerciale. El s-a ridicat la 3,5 % din PIB în 

2017 și se estimează că va crește în continuare, la 3,6 % din PIB în 2018 și la 3,9 % din PIB 

în 2019. 

Piața muncii a continuat să se întărească în 2017 pe fondul unei creșteri puternice a PIB-ului 

real, șomajul reducându-se la 4,9 %, un nivel scăzut record în ultimii 20 de ani. Rata scăzută a 

șomajului, împreună cu majorarea cu 16 % a salariului minim în februarie 2017 și cu 
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majorările substanțiale ale salariilor din sectorul public, a dus la o accelerare a creșterii 

salariilor. Remunerarea per angajat a crescut cu 15 % în termeni reali în 2017. Salariile sunt 

preconizate să crească în continuare în 2018, deși într-un ritm mai lent, datorită altor majorări 

ale salariilor din sectorul public și unei majorări suplimentare cu 9 % a salariului minim net, 

în vigoare din luna ianuarie 2018. 

După doi ani consecutivi în care prețurile de consum au scăzut, inflația a devenit pozitivă în 

2017, în pofida faptului că a fost atenuată de o reducere a cotei standard de TVA și a accizelor 

la combustibili. Inflația a început să își accelereze ritmul în a doua jumătate a anului, în 

principal ca urmare a creșterii prețurilor la alimente și la energie. Inflația s-a accelerat și mai 

mult în prima parte a anului 2018, pe măsură ce efectul reducerilor fiscale din ianuarie 2017 

s-a estompat, atingând 4 % până în luna martie. Se preconizează că inflația va atinge 4,2 % în 

2018, în ansamblu, și va scădea la 3,4 % în 2019 pe măsură ce inflația prețurilor produselor 

energetice se restrânge. 

Există mai multe riscuri în ceea ce privește perspectivele macroeconomice ale României. 

Înăsprirea treptată a politicii monetare a băncii centrale ca răspuns la presiunile inflaționiste 

emergente și o deviație a PIB-ului din ce în ce mai mare ar putea exercita un efect inhibitor 

asupra investițiilor private. Investițiile ar putea fi afectate, de asemenea, dacă ar avea loc 

reduceri suplimentare ale investițiilor publice. O creștere constantă a costurilor unitare ale 

muncii, datorată faptului că creșterea salarială depășește creșterea productivității, ar putea de 

asemenea duce la o scădere a exporturilor României. La un nivel mai general, incertitudinea 

cu privire la politicile guvernului ar putea constitui un obstacol în calea creșterii economice. 

Tabelul 1. Evoluții și previziuni macroeconomice 

 

2016 2017 2017 2018 2018
2019 2019

2016

Rezultat PC 2017 Rezultat PC 2017 PC 2018 COM PC 2017 PC 2018 COM

PIB-ul real (variație %) 4,8 5,2 6,9 5,5 6,1 4,5 5,7 5,7 3,9

Consumul privat (variație %) 7,6 7,3 10,1 6,4 6,5 4,9 6,2 6,1 4,2

Formarea brută de capital fix (variație %) -2,0 6,9 4,7 7,9 7,9 7,4 8,4 8,4 6,9

Exporturi de bunuri și servicii (variație %) 8,7 6,8 9,7 6,3 7,4 7,5 6,9 6,9 6,8

Importuri de bunuri și servicii (variație %) 9,8 8,5 11,3 7,9 8,5 8,2 8,1 8,0 7,4

Contribuții la creșterea PIB-ului real:

- Cererea internă finală 4,6 6,3 7,5 6,2 6,7 5,0 6,2 6,2 4,4

- Variația stocurilor 0,7 -0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Exporturile nete -0,5 -0,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5

Deviația PIB-ului
1 -1,5 -0,1 1,2 0,4 0,8 1,4 1,1 1,2 1,1

Ocuparea forței de muncă (variație %) -0,9 0,7 2,6 0,9 2,4 0,9 1,0 1,8 0,1

Rata șomajului (%) 5,9 5,7 4,9 5,5 4,8 4,5 5,4 4,6 4,4

Productivitatea muncii (variație %) 5,8 4,4 4,2 4,5 3,6 3,6 4,6 3,8 3,9

Inflația IAPC (%) -1,1 1,2 1,1 2,5 3,8 4,2 2,3 2,8 3,4

Deflator PIB (variație %) 2,1 2,0 5,3 2,1 2,1 5,2 1,9 1,9 4,0

Remun. angajaților (per capita, variație %) 10,1 5,8 16,0 5,9 8,1 8,7 6,0 7,0 6,7

Capacitatea/necesarul net(ă) de finanțare în 

raport cu restul lumii (% din PIB)

-1,1 0,4 -1,9 0,8 -1,4 -2,1 0,9 -0,9 -2,1

Sursă:

1 
În % din PIB-ul potențial, creșterea PIB-ului potențial fiind recalculată de serviciile Comisiei pe baza scenariului din program cu ajutorul metodologiei 

stabilite de comun acord.

2017 2018

Notă:

Previziunile Comisiei din primăvara anului 2018 (COM); programele de convergență (PC).

2019
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3. EVOLUȚII ȘI PERSPECTIVE BUGETARE ÎN PERIOADA 2017-2019 

În 2017, deficitul public a scăzut ușor, la 2,9 % din PIB, de la 3,0 % din PIB în 2016, în timp 

ce economia a înregistrat o creștere cu mult peste potențialul său. Scăderea deficitului global a 

fost de natură ciclică și nu s-a datorat unor măsuri de consolidare fiscală. Reducerile de taxe, 

în special o reducere cu 1 punct procentual a cotei standard de TVA, au avut un efect negativ 

asupra veniturilor fiscale. În ceea ce privește cheltuielile, remunerarea angajaților a crescut 

considerabil (cu 0,8 % din PIB). În același timp, investițiile publice au scăzut semnificativ (cu 

0,8 % din PIB). Dat fiind că deviația PIB-ului a crescut substanțial și a devenit pozitivă, 

deficitul structural a crescut la 3,3 % din PIB în 2017, de la 2,1 % din PIB în 2016. 

Rezultatul de 2,9 % din PIB privind deficitul public în 2017 îndeplinește obiectivul din 

programul de convergență pentru 2017. Atât veniturile, cât și cheltuielile s-au dovedit a fi mai 

scăzute decât se prevăzuse în programul de convergență pentru 2017. În ceea ce privește 

veniturile, nici obiectivul pentru veniturile fiscale indirecte, nici cel pentru veniturile fiscale 

directe nu au fost atinse. În ceea ce privește cheltuielile, investițiile publice au fost cu mult 

mai scăzute decât se prevăzuse. 

În perioada 10-11 aprilie 2018, Comisia a efectuat o misiune de supraveghere consolidată în 

România, în vederea monitorizării la fața locului în conformitate cu articolul -11 alineatul (2) 

din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului. După ce a transmis constatările sale 

provizorii autorităților române pentru observații, Comisia și-a prezentat constatările 

Consiliului la [23] mai 2018 și le-a făcut publice. Raportul Comisiei constată că autoritățile 

române nu intenționează să dea curs Recomandării Consiliului din 5 decembrie 2017. 

Autoritățile au confirmat faptul că obiectivul lor pentru 2018 rămâne un deficit global de 

puțin sub 3 % din PIB. Având în vedere o deviație pozitivă și în creștere a PIB-ului, aceasta 

indică o deteriorare suplimentară a deficitului structural subiacent, ceea ce contravine 

recomandării Consiliului. 

În raportul lor privind măsurile luate, autoritățile și-au fixat ca obiectiv un deficit public de 

2,96 % din PIB în 2018, ceea ce reprezintă o ușoară creștere atât față de rezultatul din 2017, 

cât și față de obiectivul de 2,9 % stabilit pentru 2018 în programul de convergență pentru 

2017. Raportul nu cuprinde proiecții ale posturilor sau categoriilor bugetare individuale. 

Autoritățile furnizează o listă a măsurilor discreționare luate, care cuprinde doar măsuri cu 

impact pozitiv asupra soldului bugetar. Măsurile adoptate care duc la scăderea veniturilor sau 

la creșterea cheltuielilor (precum o reducere de la 16 % la 10 % a cotei unice de impozitare a 

veniturilor personale sau majorări substanțiale ale salariilor din sectorul public) nu au fost 

incluse. Tabelul 2 de mai jos prezintă măsurile menționate în raport ca având un impact 

bugetar semnificativ, astfel cum este estimat de autorități (definit ca un impact de cel puțin 

0,1 % din PIB). În ceea ce privește cheltuielile, măsurile menționate (de exemplu limitarea 

noilor angajări în administrația publică, indexarea pensiilor speciale numai cu inflația) nu sunt 

cuantificate în raport. Impactul bugetar al măsurilor raportate este semnificativ inferior 

cerinței stipulate în recomandarea Consiliului. 

Tabelul 2. Măsuri fiscale discreționare menționate în raport (impact de peste 0,1 % din 

PIB)  
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Descriere 

Impact 

raportat 

asupra 

soldului 

public  

Observații 

Majorarea accizelor la produsele energetice pentru a atinge nivelul pe 

care îl aveau în 2016, începând din octombrie 2017 (adică anularea 

unei reduceri anterioare, intrate în vigoare în ianuarie 2017) 

+0,3  

Sporirea dividendelor de la întreprinderile de stat de la 50 % la 90 %, 

similar cu 2017 
+0,1 

O extindere a unei măsuri 

intrate în vigoare din 

2017 

Creșterea bazei de impozitare pentru societăți în ceea ce privește 

persoanele cu handicap aflate în șomaj, începând din septembrie 2017 
+0,1  

Plata contribuțiilor sociale la nivelul salariului minim pentru angajații 

cu fracțiune de normă care câștigă mai puțin decât salariul minim 
+0,1  

Demararea procedurii de vânzare a licențelor 5G +0,1 

Conform normelor 

contabile utilizate în 

previziunile Comisiei 

(SEC-2010), impactul 

acestei măsuri ar trebui să 

fie repartizat uniform pe 

mai mulți ani  

Introducerea unui sistem de plată defalcată a TVA, obligatoriu pentru 

societățile aflate în insolvență sau cu arierate de TVA, opțional pentru 

ceilalți 

+0,3  

Alte măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale și sporirea nivelului de 

colectare a impozitelor 
+0,2  

Notă:  

Impactul bugetar din tabelul inclus de autoritățile naționale în cadrul raportului privind măsurile luate. Tabelul cuprinde măsuri 

cu un impact fiscal raportat de cel puțin 0,1 % din PIB. 

 

Tabelul 3. Măsurile discreționare în materie de venituri incluse în previziunile Comisiei 

din primăvara anului 2018 (impact fiscal în % din PIB) 

Descriere 2017 2018 2019 

Eliminarea plafonului de 5 salarii medii din baza de impozitare pentru 

contribuțiile sociale 

+0,1   

Majorarea dividendelor întreprinderilor de stat de la 50 % la 90 % din 

profitul acestora 

+0,1  -0,1 

Plata contribuțiilor sociale la nivelul salariului minim pentru angajații cu 

fracțiune de normă care câștigă mai puțin decât salariul minim 

 +0,1  

Scutirea veniturilor din pensii de la plata contribuțiilor de sănătate -0,1   

Abolirea impozitului pe construcțiile speciale -0,1   
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Majorarea plafonului neimpozabil pentru persoanele fizice în ceea ce 

privește veniturile din pensii  

-0,1   

Modificări ale impozitului pe cifra de afaceri pentru microîntreprinderi -0,2   

Reducerea cotei standard de TVA de la 20 % la 19 % -0,3   

Reducerea accizelor la produsele energetice -0,4   

Majorarea accizelor la produsele energetice pentru a atinge nivelul pe care îl 

aveau în 2016, începând din octombrie 2017 (adică anularea unei reduceri 

anterioare) 

+0,1 +0,3  

Trecerea contribuțiilor sociale aproape integral în sarcina angajaților  +1,2  

Reducerea de la 16 % la 10 % a cotei unice de impozitare a veniturilor 

personale și sporirea deducerilor fiscale  

 -1,5  

O scădere a ponderii contribuțiilor sociale transferate către cel de al doilea 

pilon al sistemului de pensii 

 +0,2  

Notă:  

Impactul bugetar din tabelul inclus în previziunile Comisiei din primăvara anului 2018. Semnul „+” înseamnă că veniturile 

cresc ca urmare a aplicării acestei măsuri. Tabelul include măsuri cu un impact fiscal de cel puțin 0,1 % din PIB. 

 

Pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018, care țin seama de măsurile descrise 

în raportul primit din partea autorităților în măsura în care acestea sunt deja adoptate sau 

anunțate în mod credibil și suficient de detaliat, precum și pe baza informațiilor din toate 

sursele disponibile, se estimează că deficitul public va crește la 3,4 % din PIB în 2018. Legea 

salarizării unitare, adoptată în vara anului 2017, a majorat salariile brute din sectorul public cu 

25 % începând din ianuarie 2018 și cuprinde majorări suplimentare ale salariilor din sectorul 

sănătății și din cel al învățământului, ducând la o creștere cu 0,7 puncte procentuale în raport 

cu PIB a cheltuielilor pentru remunerarea angajaților. Costul bugetar al acestor majorări ale 

salariilor brute este prevăzut să fie compensat parțial printr-o modificare a contribuțiilor de 

asigurări sociale de la 22,75 % pentru angajatori și 16,5 % pentru angajați la 2,25 % și, 

respectiv, 35 %. Mai mult, guvernul a revenit parțial asupra reformei sistemice a pensiilor, 

prin reducerea ponderii contribuțiilor sociale transferate către cel de al doilea pilon al 

sistemului de pensii (care se află în afara bugetului public) de la 5,1 % la 3,75 % din salariul 

brut. În același timp, nivelul cotei unice de impozitare a veniturilor personale (IVP) a fost 

redus de la 16 % la 10 %. Ca urmare a acestor măsuri, veniturile din contribuțiile sociale sunt 

preconizate să crească cu 1,4 puncte procentuale din PIB, în timp ce veniturile din impozitele 

directe ar urma să scadă cu 1,3 puncte procentuale. Conform previziunilor Comisiei din 

primăvara anului 2018, se estimează că deficitul public va atinge 3,8 % din PIB în 2019, 

datorită creșterii prestațiilor de asigurări sociale și a investițiilor publice (creștere a 

cheltuielilor la ambele categorii cu 0,2 puncte procentuale din PIB). Ca urmare a relaxării 

fiscale descrise mai sus, Comisia estimează că deficitul structural al României va crește, de la 

3,3 % din PIB în 2017 la 3,8 % în 2018 și la 4,3 % în 2019. Alcătuirea bugetului și ajustările 

sale în termeni nominali și structurali sunt prezentate în tabelul 3. 
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În programul de convergență pentru 2018, autoritățile române planifică un deficit global de 

2,95 % din PIB în 2018
4
. Veniturile totale ca procent din PIB sunt mai mari decât în 

previziunile Comisiei (diferența este de 0,4 puncte procentuale), în timp ce ponderea 

cheltuielilor este aceeași ca cea estimată de Comisie. Prognoza macroeconomică subiacentă 

de creștere cu 6,1 % a PIB-ului real este mai optimistă decât previziunea de 4,5 % a Comisiei, 

cu un impact pozitiv asupra veniturilor fiscale. Prognoza privind veniturile din toate 

categoriile principale de impozite și de contribuții sociale este mai mare decât în previziunile 

Comisiei (a se vedea tabelul 2). În ceea ce privește cheltuielile, cheltuielile curente (în special 

prestațiile sociale și consumul intermediar) sunt ceva mai scăzute, în timp ce cheltuielile de 

capital sunt ceva mai mari decât în previziunile Comisiei. 

 

  

                                                 
4 Ușoara diferență dintre obiectivul privind deficitul pentru 2018 și valoarea de 2,96 % din PIB cuprinsă în 

raportul privind măsurile luate în urma Recomandării Consiliului din 5 decembrie 2017 se datorează 

revizuirii prognozei macroeconomice subiacente. 
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Tabelul 4. Compoziția ajustării bugetare 

 

 

  

2016 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019
2019

2016

Rezultat PC 2017 Rezultat PC 2017 PC 2018 COM PC 2017 PC 2018 COM

Venituri 31,6 32,2 30,5 32,3 31,3 30,9 32,8 31,3 31,1

din care:

- Impozite pe producție și taxe la import 11,3 11,0 10,3 11,0 10,8 10,4 11,0 10,8 10,5

- Impozite curente pe venit, avere, etc. 6,5 6,6 6,1 6,8 4,9 4,7 7,0 4,9 4,8

- Contribuții sociale 8,8 8,7 9,3 8,7 10,9 10,7 9,0 10,9 10,6

- Altele (reziduale) 5,1 5,9 4,8 5,8 4,7 5,0 5,8 4,7 5,2

Cheltuieli 34,6 35,1 33,4 35,2 34,3 34,3 35,4 34,3 34,9

din care:

- Cheltuieli primare 33,1 33,7 32,0 33,7 32,9 32,9 33,9 32,9 33,4

din care:

Remunerarea angajaților 8,9 8,4 9,7 8,3 10,3 10,4 8,1 10,3 10,3

Consumul intermediar 5,3 5,1 4,9 5,0 4,7 4,9 5,0 4,7 4,9

Prestații sociale 11,5 11,7 11,6 12,0 11,4 11,6 11,7 11,4 11,8

Subvenții 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4

Formarea brută de capital fix 3,6 4,3 2,8 4,0 2,9 2,9 4,5 2,9 3,1

Altele (reziduale) 3,3 3,9 2,6 4,1 3,1 2,8 4,2 3,1 2,9

- Cheltuieli cu dobânzile 1,5 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4

Soldul public (SP) -3,0 -2,9 -2,9 -2,9 -3,0 -3,4 -2,5 -3,0 -3,8

Soldul primar -1,5 -1,6 -1,6 -1,4 -1,5 -2,0 -1,0 -1,5 -2,4

Măsuri cu caracter excepțional și alte 

măsuri temporare -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

SP fără măsurile excepționale -2,6 -2,9 -2,9 -2,9 -3,0 -3,3 -2,5 -3,0 -3,8

Deviația PIB-ului
1

-1,5 -0,1 1,2 0,4 0,8 1,4 1,1 0,8 1,1

Soldul ajustat ciclic
1

-2,5 -2,9 -3,3 -3,0 -3,3 -3,9 -2,9 -3,3 -4,2

Soldul structural
2

-2,1 -2,9 -3,3 -3,0 -3,3 -3,8 -2,9 -3,3 -4,2

Soldul primar structural
2

-0,6 -1,5 -2,0 -1,5 -1,9 -2,3 -1,4 -1,9 -2,7

2019

Note:

1 
Deviația PIB-ului (în % din PIB-ul potențial) și soldul ajustat ciclic, conform programului, recalculate de serviciile Comisiei pe baza scenariului din program cu 

ajutorul metodologiei stabilite de comun acord.

2 
Soldul (primar) structural  = soldul (primar) ajustat ciclic fără măsurile cu caracter excepțional și alte măsuri temporare.

Sursa:

Programele de convergență (PC); previziunile Comisiei din primăvara anului 2018 (COM); calculele Comisiei.

(% din PIB)
2017 2018
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Tabelul 5. Evoluția datoriei 

 

În 2017, ponderea datoriei publice în PIB a scăzut cu 2,4 % din PIB, pe fondul creșterii 

puternice a PIB-ului nominal, atingând 35,0 % din PIB. Comisia estimează că aceasta va 

crește la 36,4 % din PIB până în 2019. 

4. RESPECTAREA AJUSTĂRII ÎN VEDEREA ATINGERII OTM ÎN 2017 

OTM-ul României este un deficit de 1 % din PIB în termeni structurali. 

La 16 iunie 2017, Consiliul a emis o recomandare prin care se solicita României să ia 

măsurile necesare pentru a se asigura că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice 

primare nete nu depășește 3,3 % în 2017, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale 

de 0,5 % din PIB. 

În 2017, creșterea cheltuielilor publice primare nete depășea cu mult criteriul de referință 

privind cheltuielile, indicând o abatere semnificativă cu o marjă largă (o abatere de 3,3 % din 

PIB). Soldul structural s-a deteriorat, atingând -3,3 % din PIB, de la o poziție de -2,1 % din 

PIB în 2016, indicând de asemenea o abatere semnificativă, cu o marjă largă, de la ajustarea 

structurală recomandată (o abatere de 1,7 % din PIB). Mărimea abaterii indicată de soldul 

structural este influențată pozitiv de o estimare punctuală mai ridicată a creșterii PIB-ului 

potențial față de media pe termen mediu care stă la baza criteriului de referință privind 

cheltuielile, în timp ce reducerea investițiilor publice este atenuată în cadrul criteriului de 

referință privind cheltuielile. Ținând seama de acești factori, evaluarea globală confirmă o 

abatere semnificativă de la recomandarea Consiliului. Această evaluare este de asemenea în 

concordanță cu concluzia anterioară din 5 decembrie 2017, în cadrul căreia Consiliul a 

constatat că România nu luase măsuri eficace în urma Recomandării Consiliului din 16 iunie 

2017 și a emis o recomandare revizuită. 

2016 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019

2016

Rezultat PC 2017 Rezultat PC 2017 PC 2018 COM PC 2017 PC 2018 COM

Ponderea datoriei brute
1

37,4 38,0 35,0 38,3 35,4 35,3 38,1 35,8 36,4

Variația ponderii -0,3 0,4 -2,3 0,3 0,4 0,2 -0,2 0,4 1,2

Contribuții
2
:

1. Soldul primar 1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 2,0 1,0 1,0 2,4

2. Efectul „bulgăre de 

zăpadă” -0,9 -1,2 -2,7 -1,2 -1,1 -1,7 -1,2 -1,1 -1,1

din care:

Cheltuieli cu dobânzile 1,5 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4

Efect de creștere -1,7 -1,8 -2,3 -1,9 -2,0 -1,4 -2,0 -1,9 -1,3

Efect inflaționist -0,7 -0,7 -1,8 -0,7 -0,7 -1,6 -0,6 -0,6 -1,3

3. Ajustarea stoc-flux -0,8 0,1 -1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0

2019

Note:
1 

Sfârșitul perioadei.
2 

 Efectul bulgărelui de zăpadă reflectă impactul cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei acumulate, precum și impactul creșterii PIB-ului 

real și al inflației asupra ponderii datoriei (prin intermediul numitorului). Ajustarea stoc-flux include diferențele dintre contabilitatea de casă 

și contabilitatea de angajamente, acumularea activelor financiare, precum și efectele evaluării și alte efecte reziduale. 

Sursă:

Previziunile Comisiei din primăvara anului 2018 (COM); programele de convergență (PC), calculele Comisiei.

(% din PIB)

2017 2018
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5. RESPECTAREA ÎN 2018 A RECOMANDĂRII CONSILIULUI DIN 5 DECEMBRIE 2017  

La 5 decembrie 2017, Consiliul a recomandat României să ia măsurile necesare pentru a se 

asigura că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu depășește 3,3 % în 

2018, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 0,8 % din PIB. 

Pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018, creșterea cheltuielilor publice 

primare nete se ridică la 10,8 %, ceea ce este cu mult peste criteriul de referință privind 

cheltuielile, de 3,3 %. Soldul structural se va deteriora cu 0,4 % din PIB, atingând un deficit 

de 3,8 % în 2018. Această situație este opusul îmbunătățirii structurale recomandate de 0,8 % 

din PIB în raport cu 2017. Prin urmare, ambii piloni indică o abatere cu o marjă largă de la 

ajustarea recomandată. Criteriul de referință privind cheltuielile indică o abatere de 2,4 % din 

PIB. Soldul structural confirmă această interpretare, indicând o abatere ceva mai mică, de 

1,8 % din PIB. Mărimea abaterii indicată de soldul structural este influențată negativ de 

estimarea subiacentă mai ridicată a creșterii PIB-ului potențial față de media pe termen mediu 

care stă la baza criteriului de referință privind cheltuielile. Ținând seama de acest lucru, 

evaluarea globală confirmă abaterea cu o marjă largă de la ajustarea recomandată. 

Deteriorarea față de 2017 este determinată în mare parte de creșterea cheltuielilor aferente 

remunerării angajaților din sectorul public, care a fost adoptată în vara anului 2017 și a intrat 

în vigoare în ianuarie 2018. De la previziunile Comisiei din toamna anului 2017, pe care se 

baza Recomandarea Consiliului din 5 decembrie 2017, autoritățile au revenit parțial asupra 

reformei sistemice a pensiilor, realizate în trecut, reducând ponderea contribuțiilor sociale 

transferate către cel de al doilea pilon al sistemului de pensii (care se află în afara bugetului 

public) de la 5,1 % la 3,75 % din salariul brut. Se preconizează că această reducere va avea un 

efect pozitiv pe termen scurt asupra veniturilor publice și, așadar, asupra soldului public. Cu 

toate acestea, câștigul bugetar respectiv este preconizat să se estompeze pe termen lung, 

deoarece contribuțiile sociale redirecționate de la al doilea pilon sunt însoțite de obligația de a 

plăti pensii pentru limită de vârstă în viitor. În plus, această modificare va avea ca rezultat 

pensii mai puțin diversificate și ar putea avea, de asemenea, consecințe negative asupra 

dezvoltării piețelor de capital. 

În plus, se preconizează că deficitul global în România va crește la 3,4 % din PIB în 2018 și la 

3,8 % din PIB în 2019 potrivit previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018 și, prin 

urmare, va depăși valoarea de referință de 3 % din PIB din tratat. 
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Tabelul 6. Respectarea OTM sau ajustarea necesară în vederea atingerii acestuia 

 

(% din PIB) 2017

Obiectivul pe termen mediu (OTM) -1,0

Soldul structural
2 
(COM) -3,3

Soldul structural pe baza înghețării (COM) -3,3

Poziția față de OTM
3 OTM 

nerealizat

2017

COM PC COM PC COM

Ajustarea necesară
4 0,5

Ajustarea necesară corectată
5 0,5

Variația soldului structural
6 -1,2 -0,4 -0,4 0,5 -0,4

Abatere de un an de la ajustarea necesară
7 -1,7 -1,2 -1,2 -0,3 -1,2

Abatere medie de doi ani de la ajustarea necesară
7 -1,7 -1,5 -1,5 -0,8 -1,2

Rata de referință aplicabilă
8 1,0

Abatere de un an ajustată pentru a ține seama de măsurile 

cu caracter excepțional
9

-3,3 -0,7 -2,0 -0,2 -1,1

Abatere de doi ani ajustată pentru a ține seama de 

măsurile cu caracter excepțional
9

-2,7 -2,0 -2,7 -0,5 -1,6

PER MEMORIAM: Abatere de un an
10 -3,0 -0,7 -2,1 -0,2 -1,0

PER MEMORIAM: Abatere medie de doi ani
10 -2,8 -1,9 -2,6 -0,5 -1,6

Concluzie la nivel de un an
Abatere 

semnificativă

Abatere 

semnificativă

Abatere 

semnificativă

Evaluare 

globală

Abatere 

semnificativă

Concluzie la nivel de doi ani
Abatere 

semnificativă

Abatere 

semnificativă

Abatere 

semnificativă

Abatere 

semnificativă

Abatere 

semnificativă

Sursă:

2018 2019

Poziția inițială
1

-1,0 -1,0

-3,8 -4,2

-3,8 -

OTM nerealizat OTM nerealizat

(% din PIB)
2018 2019

Pilonul soldului structural

0,8 0,8

0,8 0,8

Pilonul criteriului de referință privind cheltuielile

3,3 5,1

Concluzie

Note

1 
Cel mai favorabil nivel al soldului structural, măsurat ca procent din PIB atins la sfârșitul anului t-1, între previziunile din primăvară (t-1) și cele mai 

recente previziuni, determină dacă este nevoie sau nu să se efectueze ajustări în vederea atingerii OTM în anul t. Este permisă o marjă de 0,25 puncte 

procentuale (p.p.) pentru ca evaluarea să constate atingerea OTM.

8 
 Rată de referință pe termen mediu a creșterii PIB-ului potențial. Rata de referință (standard) se aplică începând din anul t+1, dacă țara și-a atins OTM 

în anul t. Atât timp cât țara efectuează ajustări în vederea atingerii OTM-ului său, se aplică o rată corectată, inclusiv în anul t. 

9 
Abaterea de la rata de referință aplicabilă, în ceea ce privește efectul asupra soldului structural, a ratei de creștere a cheltuielilor publice, fără măsurile 

discreționare privind veniturile, majorările veniturilor impuse de lege și măsurile cu caracter excepțional. Totalul cheltuielilor folosit pentru criteriul 

de referință privind cheltuielile este obținut cu ajutorul metodologiei stabilite de comun acord. Un semn negativ implică faptul că creșterea 

cheltuielilor depășește rata de referință aplicabilă. 

10 
Abaterea de la rata de referință aplicabilă, în ceea ce privește efectul asupra soldului structural, a ratei de creștere a cheltuielilor publice, fără 

măsurile discreționare privind veniturile și majorările veniturilor impuse de lege. Totalul cheltuielilor folosit pentru criteriul de referință privind 

cheltuielile este obținut cu ajutorul metodologiei stabilite de comun acord. Un semn negativ implică faptul că creșterea cheltuielilor depășește rata de 

referință aplicabilă. 

Programul de convergență (PC); previziunile Comisiei din primăvara anului 2018 (COM); calculele Comisiei.

2  
Soldul structural  = soldul public ajustat ciclic fără măsurile cu caracter excepțional.

3 
Pe baza soldului structural relevant din anul t-1.

4 
Pe baza poziției față de OTM, a poziției ciclice și a nivelului datoriei (a se vedea: Comisia Europeană,

Vademecum privind Pactul de stabilitate și de creștere, pagina 38.).
5 

 Ajustare necesară corectată pentru a se ține seama de clauze, de posibila marjă privind atingerea OTM și de abaterea permisă în cazul celor care au 

obținut rezultate mai bune decât se prevăzuse.
6 

Variație a soldului structural față de anul t-1. Evaluarea ex post  (pentru 2017) este realizată pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018. 

7  
Diferența dintre variația soldului structural și ajustarea necesară corectată. 
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6. TRAIECTORIA DE AJUSTARE PROPUSĂ ÎN VEDEREA ATINGERII OTM ȘI EFORTUL 

BUGETAR NECESAR  

Pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018, soldul structural al României este 

estimat să fie de -3,8 % din PIB în 2018 și de -4,2 % din PIB în 2019, din ce în ce mai departe 

de obiectivul său pe termen mediu de -1 % din PIB. Se preconizează că România va rămâne 

într-o situație economică normală (întrucât, potrivit estimărilor, deviația PIB-ului său de 

+1,4 % în 2018 și de +1,1 % în 2019 se situează între -1,5 % și +1,5 % din PIB-ul potențial). 

Datoria publică este prevăzută să rămână sub pragul de 60 % din PIB. Efortul necesar de 

ajustare structurală prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1466/97 și de matricea de cerințe
5
, 

care ține cont de circumstanțele economice și de problemele de sustenabilitate predominante, 

se ridică la 0,5 % din PIB atât în 2018, cât și în 2019. 

Un efort suplimentar și persistent, care este necesar pentru a corecta abaterile cumulate și 

pentru a readuce România pe o traiectorie de consolidare adecvată în urma derapajelor 

repetate care au avut loc începând din 2016, poate completa cerința de ajustare minimă. 

Deficitul structural al României a crescut cu 2,1 % din PIB în 2016 și cu 1,2 % din PIB în 

2017, pentru a atinge 3,3 % din PIB în 2017. Un efort suplimentar de 0,3 % din PIB pare să 

fie adecvat ținând cont de amploarea abaterii semnificative constatate de la traiectoria de 

ajustare recomandată în vederea atingerii OTM, acest efort urmând să accelereze ritmul 

ajustării în vederea atingerii OTM. Ajustarea propusă ar contribui la o consolidare a 

fundamentelor macroeconomice. Având în vedere actuala poziție ciclică puternică a 

economiei, creșterea PIB-ului ar rămâne solidă în pofida corecției bugetare, mai ales dacă 

ajustarea este efectuată într-un mod favorabil creșterii. 

Pe baza previziunilor Comisiei, obiectivul de ajustare structurală de 0,8 % din PIB menționat 

mai sus pentru ambii ani este în concordanță cu o rată de creștere nominală a cheltuielilor 

publice primare nete de 3,3 % în 2018 și de 5,1 % în 2019, față de ratele de creștere de 10,8 % 

și de 8,4 % estimate de Comisie. 

Previziunile Comisiei din primăvara anului 2018 estimează o deteriorare și mai mare a 

soldului structural, cu 0,5 % din PIB în 2018 și cu încă 0,4 % din PIB în 2019. Prin urmare, o 

îmbunătățire structurală de 0,8 % din PIB atât în 2018, cât și în 2019 implică necesitatea de a 

adopta măsuri cu un randament structural total de 1,3 % din PIB în 2018 și măsuri 

suplimentare cu un randament structural de 1,2 % din PIB în 2019 față de scenariul de 

referință actual din previziunile Comisiei din primăvara anului 2018. 

Mai mult, conform previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018, se preconizează că 

România va depăși valoarea de referință din tratat, și anume un deficit de 3 % din PIB, atât în 

2018, cât și în 2019. Ajustarea structurală necesară de 0,8 % din PIB în ambii ani ar asigura, 

de asemenea, faptul că România respectă cu o marjă valoarea de referință din tratat, și anume 

un deficit de 3 % din PIB, ceea ce este de o importanță crucială având în vedere riscurile 

existente și previziunea de depășire în 2018 și în 2019. 

7. CONCLUZII 

România nu a limitat cheltuielile publice primare nete și nici nu a realizat îmbunătățirea 

soldului structural conform recomandărilor Consiliului din 5 decembrie 2017. 

                                                 
5 Documentul „Commonly agreed position on Flexibility within the SGP” („Poziția de consens privind 

flexibilitatea în cadrul PSC”), aprobat oficial de Consiliul ECOFIN la 12 februarie 2016, disponibil la adresa: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14345-2015-INIT/en/pdf 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14345-2015-INIT/en/pdf
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În 2017, creșterea PIB-ului a atins 6,9 %, cea mai ridicată valoare de după criză, determinată 

în principal de consum, care a fost stimulat de o politică fiscală prociclică expansionistă, 

inclusiv de majorări salariale. Deficitul structural a crescut la 3,3 % din PIB, de la 2,1 % din 

PIB în 2016. Atât soldul structural, cât și criteriul de referință privind cheltuielile indică o 

abatere semnificativă de la traiectoria de ajustare recomandată în vederea atingerii OTM în 

2017. O evaluare globală confirmă faptul că abaterea constatată în 2017 este semnificativă. 

O îmbunătățire a soldului structural al României cu 0,8 % din PIB atât în 2018, cât și în 2019, 

față de rezultatul din 2017, ar pune România pe o traiectorie de ajustare adecvată în vederea 

atingerii OTM. O astfel de îmbunătățire este în concordanță cu o rată de creștere nominală a 

cheltuielilor publice primare nete de maximum 3,3 % în 2018 și 5,1 % în 2019. Aceasta 

implică necesitatea de a adopta măsuri cu un randament structural total de 1,3 % din PIB în 

2018 și măsuri suplimentare cu un randament structural de 1,2 % din PIB în 2019 față de 

scenariul de referință actual pentru 2018 cuprins în previziunile Comisiei din primăvara 

anului 2018. 

O asemenea ajustare pare a fi adecvată și pentru a asigura faptul că România respectă cu o 

marjă valoarea de referință din tratat, și anume un deficit de 3 % din PIB, în 2018 și în 2019. 
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