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ASPECTE POZITIVE

România nu se confruntă cu riscuri de sutenabilitate fiscală pe termen 
scurt. Sunt contrazise toate știrile false alarmiste privind capacitatea 
statului de a plăti pensiile și salariile. 

România a înregistrat progrese pentru 68% dintre recomandări: Este 
vorba de progresele înregisrate în privința recomandărilor din ultimii 5 ani. 

Reducerea recomandărilor: Numărul recomandărilor privind economia 
României s-a redus de la 8 în 2013, la 3 recomandări în prezent. 

Absența recomandării privind combaterea muncii la negru: Comisia 
Europeană apreciază că s-au făcut progrese semnificative în acest domeniu.

Progresele în domeniul achizițiilor publice: CE recunoaște progresele 
înregistrate de România în implementarea Strategiei Naționale în 
domeniul Achizițiilor Publice. A fost adoptată noua legislație privind 
parteneriatul public-privat, urmează achizițiile publice



RST 1: DEFICITUL BUGETAR 
STRUCTURAL
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Recomandarea 1:

Includerea Romaniei in Procedura de deviere semnificativa de la regula 
fiscala privind deficitul bugetar structural. 

România trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura o ajustare anuală 
a deficitului structural de 0,8% atât pentru 2018 cât și pentru 2019. 

PROCEDURA DE DEVIERE SEMNIFICATIVĂ
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CINE A FĂCUT DEFICIT EXCESIV ÎN ROMÂNIA?

... se estimează că România 
s-a abătut semnificativ de 
la obiectivele bugetare pe 
termen mediu (MTO) în 2016...

...în 2016, balanța deficitului 
structural s-a depreciat de la -0,6% 
din PIB, în 2015, la -2,6% , indicând 
o deviație semnificativă de la 
ajustarea structurală recomandată 
(o deviațe de 1,6% din PIB)....

Pierre Moscovici
comisarul european pentru 

afaceri economice și financiare

Comisia Europeană
“Evaluarea programului de convergență 

din 2017 pentru România” 

Sursa: Comisia Europeană
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CINE A FĂCUT DEFICIT EXCESIV ÎN ROMÂNIA?

Date Eurostat, revizuite în 2018

2015 2016
-0,2%

-2,1%

Deviația semnificativă a 
deficitului structural

Deficitul bugetar 
structural s-a mărit 
de 10 ori în 2016!
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CINE A FĂCUT DEFICIT EXCESIV ÎN ROMÂNIA?

România a respectat 3 ani consecutivi 
regula fiscală privind deficitul structural:

2013: -1%
2014: -0,3%
2015: -0,2%

Recomandarea din Semestrul European 2018 solicită României 
să ajusteze deviația semnificativă care a avut loc în 2016. 

Ajustarea va începe în 2019, când soldul ESA se va îmbunătăți cu 
peste 0,5 pp și va continua în 2020. 
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16 state din U.E. nu se încadrează în 2018 în regula 
deficitului structural, conform prognozei de primăvara 
2018 a Comisiei Europene :

SITUAȚIA ÎN U.E. PRIVIND 
DEFICITUL BUGETAR STRUCTURAL

Franța
Italia
Austria
Finlanda
Marea Britanie
Spania
Portugalia
Belgia

Ungaria
Polonia
România
Slovenia
Slovacia
Irlanda
Letonia
Cipru
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INDICATORI MACROECONOMICI CARE TREBUIE 
INCLUȘI ÎN EVALUAREA C.E.

PIB Potențial: România locul 3 în U.E. în 2018 

Datoria guvernamentală: A scăzut de 37,6% din 
PIB în 2016, la 35,2% din PIB în 2018.

Deficitul bugetar planificat: România se va 
încadra în limita de 3% din PIB deficit bugetar, 
onorând în același angajamentul față de NATO 
privind alocarea de 2% din PIB pentru Apărare
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MĂSURI PENTRU AJUSTAREA 
DEFICITULUI BUGETAR STRUCTURAL

Creșterea veniturilor: îmbunătățirea colectării accizelor 
la carburanți și țigarete, demararea licitațiilor 5G etc. 

Reducerea cheltuielilor: înghețarea angajărilor în 
administrația centrală, menținerea pensiilor special 
la nivelul din 2017, extinderea achizițiilor centralizate, 
analize pilot privind cheltuielile în domeniul 
transporturilor, sănătate, educația.

Combaterea evaziunii: introducerea de echipamente 
de scanare la toate punctele vamale, conectarea 
dispozitivelor fiscale la sistemul informatic al ANAF, 
controale inopinate privind emisiunea de facturi, 
monitorizarea importurilor cu risc ridicat, analiza riscurilor.



RST 2: STABILIREA SALARIULUI 
MINIM PE ECONOMIE
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Recomandarea 2: domeniul social

definitivarea reformei venitului minim de incluziune, îmbunătățirea 
funcționării dialogul social și stabilirea salariului minim pe criterii 
obiective

STABILIREA SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE
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Recomandarea nu ține cont de cadrul legislativ și 
instituțional existent

STABILIREA SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE

Predictibiliate: Evoluţia salariului minim, după transferul CAS până 
în anul 2020 este precizat în Programul de guvernare aprobat prin 
Hotărârea Parlamentului nr.1/2018. 

Dialog social: salariul minim se discută cu partenerii sociali şi se aprobă 
in Consiliul Naţional Tripartit. 

Mecanismul privind stabilirea salariului minim: Experienţa ţărilor 
europene se referă la identificarea unui parametru, a unui sistem de 
criterii în funcţie de care să se stabilească evoluţia anuală a salariului 
minim. Problematica este în analiză şi se va stabili un astfel de mecanism 
ce va fi pe deplin implementat începând cu 2020



RST 3: PROIECTE MAJORE DE 
INFRASTRUCTURĂ
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PROIECTE MAJORE DE INFRASTRUCTURĂ

Recomandarea 3: infrastructură

Îmbunătățirea pregătirii, prioritizării și accelerarea implementării 
proiectelor majore de infrastructură, în special în domeniile 
transporturilor, deșeurilor și apelor uzate.
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PROIECTE MAJORE DE INFRASTRUCTURĂ

Ce a făcut deja Guvernul în această privință:

Îmbunătățirea legislației pentru proiectele strategice și a 
parteneriatului public-privat.

Reglementarea operării de servicii publice în regim PPP.

Creșterea capacității Comisiei Naționale de Strategie și prognoză: 
Unitate centralizată de fundamentare şi atribuire pentru proiectele 
strategice de investiţii realizate în regim PPP; asigură evaluarea ex-ante 
şi ex-post a impactului economic şi social al schemelor de ajutor de 
stat şi al proiectelor de investiţii; monitorizează, în domeniul propriu de 
competenţă, derularea investiţiilor publice şi cu deosebire a proiectelor 
strategice de investiţii în parteneriat public-privat.

Fond special de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat, în 
special pentru proiectele strategice de infrastructură (începând cu 2019)



RST 3: ACHIZIȚIILE PUBLICE
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Recomandarea 3: Achiziții publice

Îmbunătățirea transparenței și a eficienței

Îmbunătățirea cadrului normativ privind achizițiile: Simplificarea și 
eficientizarea procedurilor privind achizițiile publice. 

CE recunoaște progresele în acest domeniu: Progresele realizate în 
implementarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice au 
fost recunoscute de Comisia Europeană în luna martie 2018, în cadrul 
Raportului de țară, precum și prin ridicarea condiționalității ex-ante în 
domeniu.

ACHIZIȚIILE PUBLICE



RST 3: GUVERNANȚA 
CORPORATIVĂ
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GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Recomandarea 3: Guvernanța corporativă

Consolidarea guvernanței corporative a întreprinderilor publice

Conflict de constituționalitate:  Amendamentul Parlamentului la 
Legea privind guvernanța corporativă (Legea nr. 111/2016), prin care se 
prevăd derogări pentru aproape o sută de societăți, inclusiv cele mai 
mari întreprinderi publice, de la aplicarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost declarat neconstituțional prin Decizia nr. 62 a 
Curții Constituționale a României din luna februarie 2018. 
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