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 Stadiul programului: Criteriile de performanţă stabilite pentru finele lui septembrie 
2010 au fost atinse, cu excepţia criteriului privind arieratele bugetului general 
consolidat, ce va fi ratat şi la finele lui decembrie.  Inflaţia s-a menţinut în intervalul 
interior al mecanismului de consultare pe inflaţie până la finele lui noiembrie. Nu există 
încă informaţii despre două din cele patru criterii cantitative de performanţă la finele lui 
decembrie şi nici despre ţinta de inflaţie, şi autorităţile solicită o derogare de 
aplicabilitate. Aprobarea bugetului pe 2011, aprobarea legii revizuite a salarizării 
unitare, promulgarea reformei pensiilor şi modificarea unei ordonanţe privind 
împrumuturile bancare, precum şi menţinerea aproape de zero a arieratelor bugetului de 
stat constituie acţiuni prealabile pentru această evaluare.   

Aspecte cheie: Evaluarea s-a  concentrat pe trei aspecte: (i) măsurile din bugetul pe 
2011 menite să asigure îndeplinirea ţintelor fiscale; (ii) stadiul implementării 
reformelor structurale; şi (iii) eforturile de asigurare în continuare a stabilităţii 
sectorului financiar. 

Discuţii: Discuţiile au fost purtate la Bucureşti în perioada 20 octombrie – 1 noiembrie 
2010. Misiunea s-a întâlnit cu Preşedintele Băsescu, Primul Ministru Boc, cu Ministrul 
Finanţelor Ialomiţianu, cu Guvernatorul Băncii Centrale Isărescu şi cu alţi oficiali, 
reprezentanţi ai sindicatelor, ai comunităţii de afaceri şi ai instituţiilor financiare. 
Echipa a fost constituită din J. Franks (şeful echipei), A. Cebotari, M. Stierle şi L. 
Zhang (toţi de la EUR); F. Salman (SPR); F. Hasanov (DAF); şi M. Dobler (MCM). 
T. Lybek (Reprezentant Rezident) a asistat misiunea. Discuţiile au fost purtate în 
colaborare cu specialişti de la Comisia Europeană, BCE si Banca Mondială. 

Acordul Stand-By:  Comitetul Executiv a aprobat pe 4 mai 2009 un Acord Stand-By 
pe 24 de luni, în valoare de 11,443 miliarde de DST (12,95 miliarde Euro, 17,07 
miliarde dolari SUA, 1.110,77% din cotă) (Raportul de Ţară Nr. 09/183), şi până acum 
au fost efectuate cinci trageri în valoare totală de 9,800 miliarde DST. Comisia 
Europeană şi Banca Mondială asigură şi ele fonduri în cadrul programului. Cea de-a 
şaptea tranşă, în valoare de 769 milioane DST va fi disponibilizată după finalizarea 
acestei evaluări.      
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I.   INTRODUCERE ŞI REZUMAT 

1.     Economia se stabilizează în prezent şi există condiţiile de reluare a creşterii. PIB-ul 
a scăzut în T3, dar indicatorii sugerează o reluare a creşterii la finele lui 2010 sau începutul 
lui 2011. Este de aşteptat ca creşterea să se situeze la 1-1½% în 2011, după -2% în 2010. 
Inflaţia este proiectată să atingă un maxim situat uşor peste 8% la finele acestui an datorită 
majorării TVA, înainte de a reveni la intervalul ţintit de banca centrală de 3 procente ± 1 pp 
până la finele lui 2011.     

2.     Programul se menţine, în mare, pe traiectoria cea bună. Criteriile de performanţă şi 
ţintele indicative stabilite pentru finele lui septembrie 2010 au fost îndeplinite cu excepţia 
criteriului privind arieratele guvernamentale. Arieratele bugetului de stat şi cele din sistemul 
social au scăzut drastic datorită unor plăţi semnificative efectuate în luna septembrie, şi 
autorităţile au fost de acord să menţină nivelul acestora aproape de zero pe toată perioada ce 
a mai rămas din program. Arieratele autorităţilor locale au continuat însă să crească, şi vor 
începe să scadă numai după intrarea în vigoare a noii legi a finanţelor publice locale, în 2011.  
Ţinta indicativă stabilită pentru cheltuielile guvernamentale curente a fost îndeplinită, dar 
ţinta stabilită pentru soldul operaţional al societăţilor de stat a fost ratată cu o diferenţă 
substanţială. Criteriile de referinţă structurale privind bugetul pe 2011 (inclusiv ratificarea 
recentei majorări a TVA), şi aprobarea legislaţiei unificate a salarizării vor fi îndeplinite ca 
acţiuni prealabile pentru finalizarea acestei evaluări. Alte acţiuni prealabile sunt promulgarea 
legii privind reforma pensiilor, aprobată anterior, (¶4) şi modificarea unei ordonanţe a 
guvernului privind condiţiile de creditare pentru bănci (¶5, ¶27). Autorităţile sunt decise să 
îndeplinească toate acţiunile prealabile până la finele anului, dar echipa este îngrijorată că 
modificarea ordonanţei privind condiţiile de creditare ar putea fi amânată.      

3.     Eforturile de ajustare fiscală au început să îşi arate roadele, dar se confruntă cu 
dificultăţi de implementare. Ţintele fiscale de final de septembrie au fost îndeplinite cu o 
marjă, şi este probabil ca şi ţintele de final de an 2010 să fie îndeplinite. Combinate cu 
politici prudente de cheltuieli, măsurile fiscale deja aprobate ar trebui să fie suficiente pentru 
a se realiza reducerea de deficit convenită (la 4,4% din PIB) în 2011. Implementarea s-ar 
putea dovedi însă dificilă, având în vedere faptul că presiunile politice şi judiciare de 
eliminare a elementelor de ajustare se acumulează şi că probleme persistente de controlare a 
cheltuielilor din domeniul sănătăţii ar putea periclita obiectivele fiscale ale anului 2011.         

4.     Agenda de reforme structurale avansează în pofida unor curenţi politici de opoziţie 
semnificativi. Autorităţile se aşteaptă ca a doua rundă a legii salarizării unitare să fie 
aprobată până la mijlocul lunii decembrie, în timp ce promulgarea reformei pensiilor ar trebui 
să se producă până la finele anului (acţiuni prealabile). Autorităţile au înregistrat progrese pe 
frontul reformelor pieţei muncii şi ale sistemului de asistenţă socială, ce vor permite o mai 
bună ţintire a acestuia şi va contribui la atenuarea impactului pachetului de austeritate. 
Reformele în sectorul întreprinderilor de stat trenează, şi în viitor vor fi necesare acţiuni 
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suplimentare menite să împiedice deteriorarea poziţiei financiare a acestora.   Îmbunătăţirea 
capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale de la Uniunea Europeană, ce este în urma 
altor ţări UE, este critică pentru asigurarea investiţiilor necesare în condiţiile unor restricţii 
bugetare severe.    

5.     Sistemul bancar a fost afectat de recesiune, dar continuă să fie bine capitalizat şi 
lichid. Împrumuturile neperformante (ÎNP) vor continua probabil să crească până la mijlocul 
anului 2011, datorită activităţii economice slabe. Capitalul agregat tampon continuă să fie 
mare însă, datorită menţinerii unei rate de adecvare a capitalului de peste 11% la toate 
băncile, şi politicii proactive a băncii naţionale în ceea ce priveşte asigurarea unor rezerve de 
capital adecvate. Cu toate acestea, trebuie luate măsuri pentru a se garanta că recenta 
ordonanţă privind sectorul bancar (Ordonanţa 50) nu generează pierderi suplimentare 
semnificative în sistem.   

II.   EVOLUŢIILE ŞI PERSPECTIVA MACROECONOMICĂ 

 
A.   Evoluţii recente 

6.     Redresarea a fost întârziată de măsurile de stabilizare ce s-au impus, dar economia 
se stabilizează în prezent, şi exista premisele de reluare a creşterii. PIB a scăzut cu 0,7% 
în al treilea trimestru, reflectând efectul consolidării fiscale asupra cererii interne. Încrederea 
consumatorilor şi sentimentul economic îmbunătăţindu-se treptat şi industriile orientate către 
export continuând să crească, indicatorii recenţi sugerează că în al patrulea trimestru sau la 
începutul anului 2011 creşterea va deveni pozitivă (grafice şi Figura 1). Rata şomajului a 
început să scadă, dar acest lucru se datorează în principal reducerii nivelului de participare a 
forţei de muncă şi nu creării de locuri de muncă.   

 

7.     Presiunile financiare au slăbit în continuare în ultimele luni (grafice şi Figura 2). 
Marja CDS pentru datoria statului s-a îngustat cu aproximativ 100 de puncte de bază din 
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septembrie, acesta situându-se sub nivelul mai multor altor state din UE.   Pieţele de capital 
româneşti şi-au revenit oarecum de la căderea pe care au înregistrat-o în iunie. Până la acest 
moment, turbulenţele de la periferia zonei Euro au avut un impact modest asupra României, 
dar riscurile se menţin. Leul a slăbit uşor începând din septembrie, cu o volatilitate relativ 
mică datorită parţial intervenţiilor ocazionale ale băncii centrale în direcţia calmării 
fluctuaţiilor monetare.   

 

8.     Condiţiile monetare continuă să se relaxeze, susţinând o scădere a ratelor dobânzii 
la nivelul întregii economii (grafice). În pofida deciziei Băncii Naţionale a României (BNR) 
de a întrerupe relaxarea politicii monetare, condiţiile monetare au continuat să se tempereze, 
reflectând reducerile continue ale ratelor dobânzilor la depozite şi credite din sistemul 
bancar. Ratele la împrumuturi nu au scăzut cu prea mult, deoarece băncile au majorat marjele 
de împrumut pentru a-şi acoperi provizioanele majorate datorită împrumuturilor 
neperformante (ÎNP) ce încă sunt în creştere. Deprecierea cursului de schimb nominal a 
contribuit şi ea la relaxarea condiţiilor monetare.    
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9.     Inflaţia a crescut drastic ca rezultat al recentei majorări a cotei TVA şi al 
preţurilor mai mari la alimente. Inflaţia IPC a sărit de la 4,4% în  mai la 7,9% în octombrie. 
Propagarea iniţială a saltului de 5 pp la TVA în preţuri a coincis în mare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.      Sectorul bancar se menţine lichid şi bine capitalizat, dar ÎNP continuă să 
crească. ÎNP au crescut drastic în al treilea trimestru, ajungând la 11,7%1 din totalul 
împrumuturilor la finele lui septembrie cu o dispersie notabilă în jurul valorii mediane. 
Foarte probabil acestea vor continua să crească în prima jumătate a lui 2011,  datorită 
redresării economice lente şi efectelor pe care le-au produs recentele reduceri salariale asupra  
veniturilor disponibile. Sistemul bancar îşi menţine fonduri tampon suficiente, având o rată 
medie de adecvare a capitalului de 14,6% la finele lui septembrie 2010, toate băncile având 
la nivel individual o rată de peste 11% (comparativ cu nivelul minim reglementat de 8%). 
Autorităţile vor trebui totuşi să îşi păstreze vigilenţa faţă de unele bănci mici (ce reprezintă 
agregat mai puţin de 2% din activele din sistem), care au înregistrat o deteriorare rapidă a 
calităţii împrumuturilor şi au provizioane mai mici decât media din sistem. Creditele acordate 
sectorului privat s-au menţinut constante de la începutul lui 2009, scăderea împrumuturilor 
acordate în monedă naţională fiind compensată de o creştere a creditelor acordate în valută, 
ce reflectă în principal repatrierea împrumuturilor de peste hotare.2 Creditele acordate 
guvernului, pe de altă parte, reprezintă acum 20% din totalul împrumuturilor bancare, spre 
deosebire de 8% la finele lui 2008, deşi efectele de dislocare (crowding out) par a fi limitate 

                                                 
1 Utilizând definiţia preferată de autorităţi a împrumuturilor neperformante, bazată pe depăşirea cu 90 de zile a 
scadenţei. Rata pe baza depăşirii cu 60 de zile a scadenţei a crescut la 20,2%.  

2 Rezervele minime obligatorii mari dinaintea crizei au încurajat sucursalele băncilor străine să înregistreze 
împrumuturile acordate rezidenţilor în străinătate. Pe măsură ce rezervele minime obligatorii au fost reduse, 
împrumuturile au fost transferate înapoi în bilanţurile sucursalelor.    

aşteptărilor, dar inflaţia a fost împinsă 
în sus de preţurile majorate la 
alimente (datorate preţurilor mai mari 
la nivel mondial dar şi recentelor 
inundaţii ce au perturbat producţia de 
alimente din România). Anterior 
majorării TVA, preţurile urmau o 
tendinţă fermă de dezinflaţie 
îndreptându-se către valoarea centrală 
a intervalului de ţintire a inflaţiei 
stabilit de Banca Naţională de 3½ % 
± 1 punct procentual (Figura 1). 

 

Dec-08 Jun-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10

Capital adequacy
Capital adequacy ratio 13.8% 13.5% 14.7% 15.0% 14.3%
Leverage ratio1

8.1% 6.9% 7.6% 8.1% 7.9%

Asset quality
Non-performing loans ratio2 6.5% 11.8% 15.3% 17.2% 17.8%
Loan loss ratio3

2.8% 4.7% 7.9% 9.1% 10.2%

Profitability
Return on assets 1.6% 0.1% 0.3% 0.6% -0.2%
Return on equity 17.0% 0.6% 2.9% 6.0% -1.6%

Liquidity 
Loans to deposit ratio 122.0% 119.0% 112.8% 113.2% 117.5%
Immediate liquidity ratio4

34.4% 33.6% 35.3% 37.1% 35.9%

Source: NBR.

1/ Tier 1 capital/ total average net assets.

Romanian Banking System - Core Indicators

2/ Unadjusted exposure from loans and interest falling under "doubtful" and "loss" / total classified 
loans and interest, excluding off-balance sheet items.

3/ Unadjusted exposure from loans classified as "loss" defined as past 90 days and/or initiation of 
legal preceeding/ total loans and interest, excluding off-balance sheet items.

4/ Cash, sight and term deposits with banks plus government securities free of pledge/ total 
liabilities.



8 

 

până acum datorită cererii private în scădere. Cele mai mari nouă bănci străine din cadrul 
Iniţiativei de Coordonare a Băncii Europene (ICBE) şi-au menţinut o expunere agregată de 
98%3 la finalul lui octombrie, mult peste angajamentul asumat în iulie, de 95%.   

11.      Poziţia externă a României continuă să se întărească. Deficitul de cont curent 
extern s-a ajustat de la 13½% din PIB în 2007 la 5% din PIB (la 12 luni) până în septembrie 
2010, în principal datorită contractării puternice a deficitului comercial. Exporturile câştigă 
momentum odată cu redresarea partenerilor comerciali majori (determinată de sectorul 
producţiei), în timp ce cererea internă scăzută limitează creşterea importurilor. Pe parte de 
transferuri, sumele transmise de muncitori s-au diminuat comparativ cu nivelul din 2009, 
datorită recesiunii şi şomajului ridicat din economiile în care lucrau aceştia. Investiţiile 
străine directe continuă să fie slabe, finanţând mai puţin de jumătate din deficitul de cont 
curent, în timp ce finanţarea oficială a rămas sursa majoră a intrărilor de capital.  Rezultatul 
este că, ţinta privind Activele Nete Externe stabilită pentru finele lui septembrie a fost 
realizată cu o marjă de aproximativ 3,7 miliarde Euro. Pentru ce a mai rămas din acest an, 
fluxurile potenţiale de ieşire sunt estimate la mai puţin de 700 de milioane de Euro, fiind de 
aşteptat ca majoritatea băncilor să îşi menţină sau să îşi extindă operaţiunile în România.   

B.   Cadrul Macroeconomic şi Riscuri 

12.      Perspectiva macroeconomică a rămas în mare neschimbată de la ultima 
evaluare, dar continuă să fie condiţionată de incertitudini majore:  

 Creşterea. Prognoza anunţă o scădere a PIB-ului de 1,9% în 2010, şi o creştere de 1½ 
procente în 2011, redresarea progresivă instaurându-se la sfârşitul anului 2010 sau 
începutului lui 2011. Cererea internă va câştiga teren doar în mod lent după ce venitul real 
disponibil a fost redus prin scăderea salariilor din sectorul public şi majorarea cotei TVA.  
Începând din 2012, cererea gospodăriilor şi companiilor ar trebui să devină principalul motor 
de creştere, pe măsură ce venitul se redresează, crearea de locuri de muncă începe să se facă 
simţită şi ajustarea bilanţului se apropie de final.   Cererea externă netă va ceda treptat locul 
de motor principal al creşterii, reflectând atât o cerere internă mai puternică cât şi o creştere 
mai lentă pe pieţele de export.  Creşterea ar trebui să se accelereze undeva la  peste 3-3½ % 
majorare estimată a produsului potenţial în 2012-15, permiţând astfel închiderea output gap-
ul (diferenţa dintre PIB-ul potenţial şi cel realizat) până în 2015.   

Riscurile  aferente acestei perspective macroeconomice continuă să fie mari, dar destul de 
echilibrate. Pe parte negativă, tensiunile politice ar putea eroda încrederea şi slăbi 
performanţele. O redresare mai slabă decât cea anticipată în Europa Occidentală ar putea 
afecta exporturile româneşti. Turbulenţele ce persistă la periferia zonei Euro s-ar putea 
propaga în Europa emergentă, ducând la majorarea primelor de risc şi afectând fluxurile de 
capital către România. Pe parte pozitivă, sectorul de export în plină ascensiune ar putea 
                                                 
3 Comparativ cu expunerea de la finele lunii martie 2009. 
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genera efecte mai puternice de propagare în economia naţională. Ajustarea fiscală drastică 
realizată în 2010 ar putea crea premisele unei redresări mai rapide a încrederii consumatorilor 
şi a cererii interne în 2011. O mai bună absorbţie a fondurilor UE destinate investiţiilor ar 
putea constitui de asemenea un catalizator pentru o creştere mai rapidă       

 Inflaţia. Inflaţia va continua să se situeze peste intervalul ţintit de BNR până spre 
sfârşitul anului 2011, datorită majorării TVA şi presiunilor generate de preţurile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscurile pe parte ascendentă aferente prognozei de inflaţie sunt mai mari decât cele pe parte 
descendentă. O creştere continuă a preţurilor mărfurilor pe plan mondial ar putea majora 
preţurile alimentelor şi energiei cu mai mult decât se anticipează în prezent. Necesitatea de a 
majora preţurile administrate ca parte a unui proces mai agresiv de ajustare în unele 
întreprinderi de stat ar putea impulsiona de asemenea inflaţia. O depreciere şi mai mare a 
cursului de schimb ar putea genera presiuni asupra IPC.  Pe parte descendentă, output gap-ul 
(diferenţa dintre PIB-ul potenţial şi cel realizat) mare ar putea conduce la o propagare a 
majorării TVA sub cea anticipată.   

 Poziţia externă. Perspectiva balanţei de plăţi este în general nemodificată faţă de 
ultima evaluare. Deficitul de cont curent este proiectat al aproximativ 5½ % din PIB în 2010, 
crescând până la aproape de 6 procente în 2012, puţin peste norma sa estimată pe termen 
lung. În pofida  ameliorării marcante în balanţa comercială a mărfurilor, un deficit mai mare 
pe parte de servicii, o repatriere mai slabă a veniturilor precum şi sume mai mici transmise în 
ţară limitează ajustarea în continuare a contului curent. Cu toate acestea, ISD mai slabe şi 
fluxurile de intrări de portofoliu cuplate cu potenţialele ieşiri de capital datorate acordului din 
ICBE sunt în mare parte compensate de finanţarea guvernului din surse oficiale.  

alimentelor. Echipa estimează 
acum că inflaţia IPC va atinge un 
maxim situat cu puţin peste 8% la 
finele lui 2010, înainte de a 
începe să scadă în cursul lui 2011. 
Având în vedere slaba redresare 
economică, este probabil ca 
efectele de runda a doua ale 
majorării TVA să fie reduse. Este 
încă posibil ca ţinta stabilită de 
bancă pentru 2011 de 3%  ±1 să 
fie atinsă.    
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III.   DISCUŢII DE POLITICI 

 
A.   Politici Fiscale 

13.      Ajustarea fiscală se face simţită, creând premisele pentru ca autorităţile să 
atingă ţintele stabilite pentru acest an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

finele anului 2008)4. Aşadar, ţintele de deficit şi de cheltuieli stabilite pentru finele lui 
septembrie au fost realizate cu o marjă confortabilă (0,8% şi respectiv 0,3% din PIB), punând 
autorităţile într-o poziţie bună pentru îndeplinirea ţintei de deficit pentru întregul an, şi lăsând 
spaţiu şi pentru stingerea arieratelor.     

                                                 
4 Pachetul de ajustare a fost promulgat în iulie 2010, generând o valoare anualizată de 4,6% din PIB datorită 
unei reduceri cu 25% a salariilor în sectorul public, cu 15% a celei mai mari părţi a transferurilor sociale, şi unei 
creşteri 5% a cotei TVA.   

Pachetul fiscal 
ambiţios din iulie 
2010 a generat 
ajustarea vizată în 
primele luni, susţinut 
de o modestă 
revenire a veniturilor 
fiscale, de un control 
strict al cheltuielilor 
şi de o continuă 
optimizare a 
numărului de angajaţi 
în sectorul public 
(redus cu 5% faţă de  
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14.      Există politici de atingere a ţintelor fiscale pe 2011, dar există riscuri 
semnificative legate de implementare.  Proiectul de buget pe 2011 se bazează pe un efect 
anual complet al măsurilor de ajustare şi pe o restrângere continuă a cheltuielilor pentru 
atingerea ţintei de deficit de 4,4% din PIB. Aceste politici convenite includ: (i) eliminarea 
primelor de vacanţă şi al celui de-al 13-lea salariu pentru a permite o oarecare recuperare a 
salariilor din sectorul public în limitele anvelopei salariale agreate; (ii) continuarea politicii 
de înlocuire a unui singur funcţionar public din şapte care părăsesc sistemul; (iii) prelungirea 
îngheţării pensiilor din anul acesta; (iv) lărgirea bazei de contribuţii la asigurările de sănătate 
pentru a include mai mulţi pensionari; şi (v) eliminarea subvenţiilor de căldură. Autorităţile 
se vor confrunta însă cu un număr de provocări pe parte de implementare a elementelor cheie 
ale ajustării. Reducerea asumată a anvelopei salariale depinde de capacitatea autorităţilor de a 
menţine şi în 2011 cea mai mare parte a reducerilor salariale convenite în iulie 2010, şi pe o 
reducere progresivă a numărului de angajaţi din sectorul public.5  Reformele din sectorul de 
sănătate vor trebui să predomine efectiv tendinţa din trecut de depăşire semnificativă a 
cheltuielilor (vezi ¶ 22 mai jos). Autorităţile vor trebui de asemenea să continue să reziste 
presiunilor politice puternice de reducere a impozitelor pe venit sau a cotelor de contribuţii 
sociale sau de escaladare a cheltuielilor de capital dincolo de nivelurile sustenabile. 
Autorităţile sunt hotărâte în continuare să ia măsuri suplimentare în cazul în care vreuna din 
aceste provocări va periclita realizarea strategiei lor de ajustare.    

15.     Dacă sunt menţinute actualele politici, deficitul fiscal al României este pe 
traiectoria cea bună pentru a scădea până la aproape 3% în 2012. În termeni structurali,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traduce într-un deficit structural de aproximativ 1½ procente din PIB, efectele reformelor 
structurale făcându-se simţite în pensii, cheltuielile din sănătate şi în alocaţiile de protecţie 

                                                 
5 Reducerea cu 25% a salariilor a fost aprobată de Curtea Constituţională numai cu condiţia de a fi limitată în 
timp. Opoziţia a ameninţat că va contesta constituţionalitatea continuării acestei reduceri şi în 2011.  

 

deficitul fiscal cash va scădea sub 
2% din PIB în 2011, ceea ce 
reprezintă o corecţie de aproape 7 
puncte procentuale din PIB în 
decurs de trei ani, reducând 
deficitul structural de la un nivel 
nesustenabil de 9% din PIB 
înainte de criză şi permiţând 
autorităţilor să atingă criteriul 
Maastricht de deficit până în 
2012. Cu actualele politici şi cu 
limitarea continuă a cheltuielilor, 
deficitul de 3 procente s-ar 
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socială.6  Datoria publică va atinge un maxim situat sub 37% din PIB în 2011, după care va 
scădea la aproape o treime din PIB pe termen mediu. Autorităţile se vor confrunta însă cu 
provocări serioase, deoarece presiunile pe parte de cheltuieli se vor intensifica înaintea 
alegerilor parlamentare din 2012 şi deciziile curţii constituţionale ar putea limita 
instrumentele de politică ce pot stăpâni anvelopa salarială.          

16.      Eforturile de stingere a arieratelor continuă cu progrese modeste. Guvernul a  

 

 

 

 

 (vezi grafic)7. În schimb,  
arieratele autorităţilor locale au  
crescut, şi ţinta programului a  
fost ratată din nou. Guvernul va  
aloca fondurile necesare pentru a  
menţine nivelul arieratelor bugetului  de stat şi bugetului asigurărilor sociale aproape de zero 
(mai puţin de 0,5% din PIB) pe parcursul programului, până când încep să producă efecte 
reformele structurale necesare, mai ales cele din sectorul sănătate.8 În luna noiembrie, o 
misiune de asistenţă tehnică a DAF a oferit asistenţă suplimentară în ceea ce priveşte 
integrarea sistemelor de contabilitate şi de plăţi în trezorerie pentru a se asigura controlul 
angajamentelor de cheltuieli şi a întări execuţia bugetară (criteriu de referinţă structural, 15 
martie 2011). Este de aşteptat ca arieratele autorităţilor locale să mai crească înainte de a 
începe trendul descendent la începutul anului viitor, când amendamentele la legea finanţelor 
publice locale vor impune obligaţia de plată a arieratelor în anul următor. În acelaşi timp, 
specialiştii BM  vor contribui la îmbunătăţirea managementului financiar la nivelul 
autorităţilor locale. În conformitate cu o nouă directivă UE, guvernul va începe să reducă în 
timp perioadele de achitare a facturilor după depunerea lor la cel mult 30 de zile în cursul lui 
2011 şi 2012.        
 

                                                 
6 În recent aprobata Lege a Responsabilităţii Fiscale, autorităţile au stabilit un obiectiv de zero deficit fiscal pe 
parcursul ciclului economic.  

7 Din plăţile efectuate în luna septembrie, arieratele au fost reduse cu aproximativ 500 de milioane, restul sumei 
fiind utilizată pentru achitarea facturilor restante ce ar fi devenit arierate dacă nu erau plătite. 

8 Pentru a îndeplini acţiunea prealabilă de menţinere a arieratelor bugetului de stat şi bugetului asigurărilor 
sociale aproape de zero la finele lui noiembrie, vor fi necesare plăţi suplimentare de 500-600 milioane RON.  

plătit în luna septembrie 
1,9 miliarde RON (0,4% 
din PIB) arierate şi facturi 
neachitate în sectorul 
sănătate, reducând astfel  
considerabil arieratele la 
nivelul bugetului de stat 
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17.      Strategia de finanţare fiscală va fi recalibrată în sensul de a fi bazată mai mult 
pe finanţarea de piaţă pe termen mai lung şi pe tampoane financiare mai mari.  În 
ultimele luni, autorităţile şi-au limitat accesul lor normal la piaţă la instrumente cu maturităţi 
scurte deoarece randamentele în monedă naţională depăşeau nivelul lor de confort.  

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, ele îşi propun să lanseze un nou program de “titluri în euro pe termen mediu” la 
finele anului 2010 sau începutul anului 2011, program ce va menţine prezenţa României pe 
pieţele externe în condiţii de emisiune mai flexibile. În 2011 se are în vedere realizarea unei 
evaluări formale a strategiei guvernamentale de gestionare a datoriei, cu asistenţă de la FMI, 
CE şi Banca  Mondială.  

B.   Reformele Structurale 

18.      Reformele principale privind salariile şi numărul de angajaţi din sectorul public 
progresează. Se anticipează că legea salarizării unitare în sectorul public va fi aprobată de 
parlament în decembrie (acţiune prealabilă). Legea cadru prevede noi categorii de posturi şi o 
nouă grilă de salarizare. Parametrii pentru 2011 definiţi în legea de implementare vor garanta 
că: (i) cheltuielile cu salariile în sectorul public se menţin în anvelopa agreată pentru 2011; 
(ii) toate sporurile rămase sunt stabilite sub formă de plafon maxim nu sub formă de niveluri 
obligatorii, atât la nivel agregat cât şi la nivel individual, ceea ce va permite o mai mare 
flexibilitate în funcţie de performanţe şi de condiţiile bugetare; şi (iii) sistemul sporurilor de 
productivitate (stimulentele) va fi eliminat prin includerea acestora în salariul de bază, 
oferind o oarecare flexibilitate pentru recompensarea colectărilor foarte bune în interiorul 
plafonului general stabilit pentru sporuri. Aplicarea integrală a noului sistem de salarizare va 
dura însă  câţiva ani. Reducerea numărului de salariaţi în sectorul public este în grafic. Până 
la finele lui octombrie au fost eliminate un număr de [65.000] de posturi, până la sfârşitul 
anului urmând a fi eliminate încă [25.000], aproape de ţinta iniţială de 100.000.     

19.      Se anticipează că promulgarea reformei pensiilor va avea loc în decembrie 
(acţiune prealabilă). După ce legea a fost aprobată de către parlament în luna septembrie, 
promulgarea ei a fost amânată deoarece preşedintele a transmis înapoi legea în parlament 

 

Dar, începând din noiembrie, au 
început să se axeze pe prelungirea 
maturităţilor la datoria în monedă 
naţională acceptând  şi 
randamente puţin mai mari, în 
vederea construirii unei curbe de 
randament şi creării tampoanelor 
financiare. Au reuşit de asemenea 
să rescadenţeze ( cu o majorare a 
maturităţii) un împrumut 
sindicalizat în euro cu băncile 
locale.   
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pentru a  fi reanalizată vârsta de pensionare la femei. Aprobarea finală a vut loc pe 7 
decembrie, iar promulgarea ar trebui să se producă până la sfârşitul anului.9 Guvernul este 
hotărât în continuare să majoreze contribuţia către cel de-al doilea pilon de pensii la 3 
procente în 2012 şi să menţină condiţiile actuale de funcţionare pentru fondurile private.      

20.      Autorităţile îşi continuă eforturile în domeniul reformei pieţei muncii şi 
sistemului de prestaţii sociale, cu scopul îmbunătăţirii perspectivei de creştere şi 
eficienţei cheltuielilor publice. Ministerul Muncii a finalizat un proiect de reforme în 
domeniul procesului de negociere colectivă în vederea sporirii reprezentativităţii în 
negocierile dintre partenerii sociali.10  A fost transmisă parlamentului o lege privind zilierii, şi 
a fost elaborat un proiect de lege privind ucenicia care să le ofere tinerilor un acces mai bun 
la piaţa muncii. Autorităţile au depus eforturi şi pentru a perfecţiona programele de instruire 
ce se adresează muncitorilor necalificaţi.   Continuă eforturile de eficientizare a protecţiei 
sociale asigurând în acelaşi timp susţinere pentru ajustarea fiscală. O reformă a prestaţiilor 
sociale, ce a fost deja transmisă parlamentului, va consolida venitul minim garantat, 
ajutoarele de căldură şi alocaţia familială într-o nouă schemă condiţionată de nivelul 
material. Şi alocaţiile pentru persoane cu handicap vor fi condiţionate de nivelul material. 
Actuala indemnizaţie pentru creşterea copilului va fi raţionalizată pentru a fi mai bine 
armonizată cu standardul mediu din UE. Pentru a reduce rata semnificativă de fraudă în 
domeniul prestaţiilor sociale, constatată în urma recentelor inspecţii şi pentru a eficientiza 
cheltuielile, autorităţile au dublat personalul ce lucrează în inspecţiile sociale şi extind o 
gama de programe supuse controalelor la toate programele ce prezintă risc ridicat de 
nereguli.  

21.      Realizarea unor reforme îndrăzneţe în sectorul sănătate este esenţială pentru a 
asigura succesul strategiei de consolidare fiscală. Deşi autorităţile continuă să 
implementeze măsuri de reducere a costurilor de asistenţă medicală (vezi SI din 16 
iunie 2010, 29 iunie şi 9 septembrie 2010), acestea s-au dovedit insuficiente pentru a 
echilibra bugetul mult redus al sistemului de sănătate fără să genereze arierate. Guvernul va 
continua aşadar restructurarea sectorului sănătate cu scopul de a asigura funcţionarea pe mai 
departe a sistemului de sănătate în limitele alocaţiilor bugetare. Pe parte de venituri, se va 
aproba legea de introducere a coplăţii pentru cea mai mare parte a serviciilor din sectorul de 
sănătate, şi de aplicare a recent aprobatului impozit aplicat furnizorilor de medicamente.     
Pe parte de cheltuieli, va fi raţionalizată reţeaua de spitale, şi guvernul va  restructura 
contractarea de servicii medicale în sensul plafonării contractelor la sumele prevăzute în 
buget, pentru a se realiza o contractare pe baze concurenţiale şi nu pe baze universale cum s-

                                                 
9 Varianta aprobată modifică vârsta de pensionare a femeilor la 63 de ani (faţă de 65 în varianta iniţială). În 
prezent vârsta de pensionare pentru femei este de 58 de ani.  

10 Legea va consolida legea sindicatelor, legea patronatelor, legea Consiliului Economic şi legea privind 
contractele colective de muncă.  
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a făcut până acum, a reduce profiturile furnizorilor de medicamente şi va continua  trecerea 
treptată la plata pe bază de servicii prestate şi nu pe bază de pacienţi înscrişi în domeniul 
asistenţei primare. Guvernul va analiza şi raţionaliza, cu asistenţă din partea Băncii 
Mondiale, pachetul de servicii asigurate de către guvern, şi va dezvolta un sistem IT de 
stabilire a preţurilor serviciilor medicale. Se anticipează că aceste reforme vor genera în 2011 
economii de cel puţin [0,4] procente din PIB.     

22.      Sunt în desfăşurare reformele administraţiei fiscale de îmbunătăţire a colectării 
şi combatere a evaziunii fiscale.  Legislaţia aprobată în iunie, referitoare la conformarea în 
materie de TVA şi accize a început să îşi arate roadele, colectarea începând de curând să fie 
mai bună. Legislaţia suplimentară referitoare la impozitarea persoanelor fizice cu mari averi 
este în curs de elaborare (criteriu de referinţă structural pentru finele lunii decembrie). Legea 
va permite o definiţie mai amplă a venitului şi va întări controalele veniturilor nedeclarate. Se 
anticipează că un specialist FMI va acorda asistenţă în implementarea legii şi este programată 
preliminar o misiune de asistenţă în acest sens la începutul anului viitor. Pentru a putea 
concentra resursele administraţiei fiscale pe contribuabili mari şi mijlocii, guvernul va 
solicita Consiliului de Miniştri din UE o modificare a plafonului de la care intervine obligaţia 
de înregistrare ca plătitor TVA la 50.000 de Euro, modificare dublată de o opţiune de taxare 
simplificată pentru contribuabilii aflaţi sub pragul de înregistrare. Pentru că în jur de 80% din 
venituri provin de la cei mai mari 25.000 de contribuabili, administraţia fiscală va 
implementa criterii noi de încadrare a contribuabililor în contribuabili mici, mijlocii şi mari şi 
îşi va concentra atenţia pe segmentul contribuabililor mari. Introducerea sistemelor de 
tehnologia informaţiilor este în derulare. Există deja declarare electronică pentru marii 
contribuabili şi administraţiilor fiscale şi birourilor vamale li se pune la dispoziţie 
echipamentul necesar pentru combaterea evaziunii fiscale. O prevedere legală ce acordă 
dreptul de a pune poprire pe active şi pe conturi a contribuit şi ea la îmbunătăţirea 
conformării.    

23.      Progresul  procesului de privatizare şi performanţele întreprinderilor de stat 
(ÎS) continuă să fie limitate. Datele revizuite arată că cele mai mari zece întreprinderi de 
stat cu pierderi nu au îndeplinit ţinta  indicativă privind pierderile din exploatare în trimestrul 
doi, şi că şi în trimestrul trei aceasta a fost ratată cu o marjă mare. Mai mult, arieratele la 
plată ale acestora au continuat să crească. Deficitele celor mai mari zece întreprinderi de stat 
cu pierderi totalizau la sfârşitul lui septembrie ¾ de procent din PIB-ul anual, în timp ce 
arieratele lor brute se situau la aproximativ 3% din PIB (cam de zece ori mai mari decât cele 
monitorizate prin ţinta BGC) Guvernul îşi continuă eforturile de îmbunătăţire a rezultatelor 
întreprinderilor de stat. Au fost luate măsuri de îmbunătăţire pe parte de venituri (prin tarife 
mai mari) dar şi prin reducere a costurilor prin disponibilizări de angajaţi şi restructurări, dar 
progresele sunt lente. Multe dintre companii au dezechilibre profunde, o administrare şi o 
gestionare inadecvată şi sindicate puternice ce se opun schimbărilor.      

24.      Guvernul îşi accelerează eforturile de îmbunătăţire a absorbţiei fondurilor 
structurale UE destinate investiţiilor. Programarea şi execuţia proiectelor de infrastructură 
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este împiedicată de mai mulţi factori legislativi, administrativi şi instituţionali, ce au condus 
la o absorbţie de mai puţin de 3% din fondurile structurale disponibile pentru perioada 2007-
2013. Pentru a rezolva această problemă, guvernul va lua mai multe măsuri, printre care: 
restructurarea unităţilor principale de investiţii, îmbunătăţirea procedurilor de achiziţie 
publică, raţionalizarea portofoliului de proiecte de investiţii şi concentrarea pe cele finanţate 
din fonduri UE, şi încurajarea unei mai bune participări a sectorului privat în proiectele de 
investiţii. Guvernul va transfera unitatea de gestionare a proiectelor UE de la Ministerul 
Finanţelor la Cancelaria Primului Ministru şi va spori autoritatea şi personalul acesteia, şi va 
crea facilităţi de realocare pe parcursul anului a bugetului de capital către acele ministere cu 
cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte absorbţia.       

 

C.   Politicile din Sectorul Financiar 

25.      Autorităţile îşi continuă eforturile de întărire a plasei de siguranţă financiară. 
Cu scopul îmbunătăţirii resurselor efective ale Fondului de Garantare a Depozitelor (FDG) a 
fost adoptată o decizie de majorare a cotelor de contribuţie a băncilor şi de eliminare a liniilor 
de credit de tip stand-by cu băncile (criteriu de referinţă structural). Reformele structurii de 
guvernanţă a FGD, în sensul interzicerii participării angajaţilor din sectorul bancar în 
Consiliul FGD, sunt pe traiectoria cea buna pentru sfârşitul lunii decembrie (criteriu de 
referinţă structural  modificat). Autorităţile s-au angajat de asemenea să mai efectueze o 
modificare legislativă pentru a permite utilizarea mai flexibilă a fondurilor FGD în cazul 
unor probleme bancare (criteriu de referinţă structural pentru mijlocul lunii martie). În plus, 
FMI a acordat asistenţă tehnică pentru elaborarea şi implementarea noilor prerogative de 
restructurare a băncilor şi pentru testele de stress al lichidităţii.  

26.      Autorităţile vor lua măsuri de revizuire a unei recente ordonanţe de guvern ce 
ar putea exacerba semnificativ pierderile din sectorul bancar. Măsura (Ordonanţa 
50/2010) a avut iniţial scopul de a implementa o directivă UE de sporire a transparenţei 
practicilor de acordare a împrumuturilor prin eliminarea unor comisioane bancare şi prin 
obligarea băncilor de a indexa împrumuturile cu rată fluctuantă numai în raport cu indici 
independenţi. Aceasta însă a fost aplicată retroactiv unor contracte pre-existente, nepermiţând 
băncilor să compenseze comisioanele pierdute sau indicii de rată redusă a dobânzii, fapt ce a 
impus băncilor nişte costuri semnificative. Ordonanţa abilita de asemenea agenţia de 
protecţie a consumatorilor să suspende activităţile de creditare ale băncilor, subminând astfel 
rolul BNR de autoritate de reglementare în sistem.  Autorităţile s-au angajat (acţiune 
prealabilă) fie să elimine elementul de retroactivitate din legislaţia actuală, fie să permită 
băncilor să modifice condiţiile contractelor pre-existente astfel încât să fie evitate pierderile 
potenţial destabilizatoare, şi să precizeze că BNR va continua să fie singura autoritate 
abilitată să suspende activităţi bancare.  
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D.   Politica monetară şi politica valutară 

27.      Banca centrală şi-a întrerupt ciclul de relaxare, aşteptând un semnal clar că 
presiunile inflaţioniste dispar. După o reducere cumulată de 4 puncte procentuale a ratelor  

 

 

 

 
Rezervele minime obligatorii au  
rămas nemodificate din noiembrie  
 2009, dar la nivele relativ ridicate11. 
Autorităţile consideră că se impune 
 o vigilenţă sporită pentru menţinerea 
sub control a aşteptărilor legate de inflaţie şi pentru descurajarea posibilele efecte 
inflaţioniste de runda a doua, şi intenţionează să fie precaute, revenind la o relaxare monetară 
numai atunci când consideră că riscurile aferente inflaţiei sunt total controlate. Intervenţiile 
de pe piaţa valutară au fost destul de limitate în ultimele luni, permiţând o flexibilitate 
deplină a cursului de schimb şi calmând în acelaşi timp fluctuaţiile excesive.  Pe viitor, 
politica monetară va fi canalizată pe atingerea traiectoriei proiectate de dezinflaţie, netă de 
efectul fiscal.   

IV.   MODALITĂŢILE PROGRAMULUI 

28.      Scrisoarea de Intenţie (SI) ataşată descrie progresul autorităţilor în 
implementarea programului lor economic şi stabileşte angajamentele asumate de 
acestea până în martie 2011.  

 Se propun unele modificări la condiţionalităţile programului (Tabelele 1–2): (i) 
criteriul de referinţă structural privind reformarea administrării fiscale a persoanelor fizice cu 
averi mari va fi modificat devenind sfârşitul lui decembrie 2010; (ii) criteriul de referinţă 
structural de integrare a sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăţi al Trezoreriei, 
stabilit pentru finele lui martie 2011 este modificat cu prima fază a proiectului de integrare, 
ce va include finalizarea licitaţiei pentru consultanţii ce vor implementa proiectul şi un plan 
complet al proiectului care să fie gata pe 15 martie 2011; (iii) criteriul de referinţă structural 
privind reforma structurii de guvernanţă a FGD stabilit pentru finele lui septembrie este  
reprogramat pentru finele lui decembrie 2010.  
                                                 
11 Cerinţele privind rezerva sunt de 25 la sută pentru pasivele în valută străină cu scadenţă mai mică de 2 ani  şi 
15 la sută pentru cele în valută locală pe termen scurt.   

 

dobânzii de la începutul 
anului 2009, BNR a păstrat 
nemodificată rata cheie de 
politică din iulie datorită 
incertitudinilor asociate 
majorării TVA şi a preţurilor 
la alimente.  
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 Se propune un nou criteriu de referinţă structural (Tabelul 2): Un amendament la 
legea privind Fondul de Garantare a Depozitelor (FGD), care să permită utilizarea resurselor 
pentru facilitarea restructurării băncilor, inclusiv pentru tranzacţii de achiziţii şi asumare  (15 
martie 2011).  

 Se propune un nou criteriu de performanţă pentru activele străine nete pentru finele 
lui ianuarie 2011. 

29.      Modalităţile programului. Condiţiile Fondului continuă să fie adecvate pentru 
satisfacerea nevoilor României în ceea ce priveşte balanţa de plăţi până la finele lui 2010, în 
completarea angajamentelor de finanţare ale Uniunii Europene şi Băncii Mondiale. Prin 
urmare, nu se propun schimbări în nivelul de acces sau în graficul de achiziţii (Tabelul 8).  

30.      Este de aşteptat ca România să îşi păstreze capacitatea de a rambursa datoria 
către Fond. Sumele rămase de rambursat Fondului vor atinge un maxim de 36% din 
rezervele brute în 2010 (Tabelul 9). Vârful plăţilor va fi încă gestionabil în 2013–14 la 11,7% 
şi respectiv 12%  din rezervele brute. Deşi expunerea rămâne mare, riscurile  asociate 
serviciului datoriei sunt atenuate de nivelul relativ redus al datoriei publice (sub 37% din 
PIB), înregistrându-se un vârf al datoriei publice externe de aprox. 16% din PIB în 2011 
(Tabelul 6). Se anticipează că datoria externă totală va creşte la aprox. 82% din PIB la 
sfârşitul anului 2011, de la 51%  la sfârşitul anului 2008, însă pe termen mediu va deveni 
gestionabilă pe fondul revenirii la creştere economică (Tabelul 11).  Angajamentul politic 
puternic asumat de România faţă de programul ASB şi un istoric excelent al plăţii datoriei 
externe constituie o garanţie că aceasta îşi va îndeplini la timp obligaţiile financiare către 
Fond. 

31.      Echipa Fondului a continuat să coopereze îndeaproape cu echipele Comisiei 
Europene (CE) şi Băncii Mondiale (BM). Specialiştii celor trei instituţii au avut consultări 
periodice privind evoluţiile din România, şi echipele FMI, CE şi BM au participat la misiuni 
comune.  UE a disponibilizat primele trei tranşe din asistenţa acordată (3,7 miliarde Euro), şi 
se aşteaptă ca încă două tranşe să fie disponibilizate în 2011 (1,4 miliarde Euro).  BM a 
eliberat prima tranşă (0,3 miliarde Euro) în septembrie 2009, restul tranşelor (0,7 miliarde 
Euro în total) fiind aşteptate în prima jumătate a anului 2011.  

V.   EVALUAREA ECHIPEI 

32.      România a început să culeagă roadele dificilelor măsuri de ajustare 
implementate în cadrul programului. Veniturile statului sunt mai mari şi cheltuielile scad, 
creând premise guvernului de a atinge ţinta de deficit fiscal stabilită pentru 2010. Şi ţinta de 
deficit pe 2011 se poate atinge fără măsuri suplimentare majore semnificative. Consolidarea 
fiscală alimentează în schimb o continuă îmbunătăţire a primelor de risc pentru România pe 
pieţele financiare internaţionale, în pofida incertitudinilor considerabile din periferia zonei 
Euro.  Deşi redresarea economică a fost întârziată de cererea internă slabă (datorată în parte 
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atât de necesarei consolidări fiscale), exporturile sunt în plin avânt şi indicatorii cu frecvenţă 
ridicată sugerează că în trimestrele următoare există premise de reluare a creşterii PIB.     
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Tabela 1. România: Acordul Stand-By 
 

Acces: 11,443 miliarde DST. 

Durata: 24 luni. 

Etapizare: 4,37 miliarde DST au fost disponibilizate după aprobarea acordului de către Comitetul Director 
pe data de 4 mai 2009  şi următoarele patru tranşe în valoare de 5,43 miliarde DST au fost disponibilizate 
în perioada septembrie 2009 – septembrie 2010, odată cu finalizarea evaluărilor 1-5 (Tabelul 8).  A şasea 
tranşă, în valoare de 769 miliarde DST va fi disponibilizată după finalizarea acestei evaluări. O ultimă 
tranşă finală, în valoare de  874 milioane DST, va fi condiţionată de finalizarea celei de-a şaptea evaluări 
(martie 2011).   

Condiţionalitate 
 
 Criterii cantitative de performanţǎ 

 un plafon pentru variaţia activelor externe nete. 
 un plafon al arieratelor interne ale bugetului general consolidat  
 un plafon pentru soldul cash al bugetului general consolidat 
 un plafon al garanţiilor bugetului general consolidat 
 ne-acumularea de arierate la datoria externa. 

 
 Ţinte cantitative indicative 

 Cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat 
 Soldul operaţional al celor mai mari 10 întreprinderi de Stat cu pierderi 

 
 O marjă de  consultare în jurul inflaţiei preţurilor de consum în decurs de 12 luni. 

 
 Acţiuni prealabile 

 Aprobarea de către Parlament a bugetului pe 2011, inclusiv ratificarea cotei de TVA de 24% 
 Aprobarea de către Parlament a legii cadru şi a legii de implementare a sistemului unitar de 

salarizare  
 Aprobarea de către Parlament a legii de reformă a sistemului de pensii 
 Amendarea ordonanţei privind contractele de credit (Ordonanţa 50/2010) 
 

 
 Criterii structurale de  referinţǎ (în curs de realizare şi propuse) 

 Ratificarea de către Parlament a măsurilor de ajustare fiscală  30 septembrie 2010 (ratificarea 
majorării TVA restabilită ca acţiune prealabilă conjugată aprobării bugetului) 

 Adoptarea legii cadru şi a legii de implementare a sistemului salarizării unitare 31 octombrie 2010 
(restabilită ca acţiune prealabilă) 

 Reforma metodologiei de administrare fiscală a persoanelor fizice cu averi mari  31 decembrie  
2010  (reprogramată de la 30 noiembrie 2010) 

 Aprobarea de către Parlament a bugetului pe 2011, 15 decembrie 2010 (restabilită ca acţiune 
prealabilă) 

 Finalizarea primei faze a procesului de integrare a sistemului de contabilitate şi sistemului de plăţi 
al Trezoreriei 15 martie 2011 (modificată şi reprogramată de la 30 martie 2011) 

 Reforma regimului de finanţare şi administrare a FGD 31 decembrie 2010 (reprogramată de la 30 
septembrie 2010)  

 Amendarea legii în sensul de a permite utilizarea resurselor FGD pentru facilitarea restructurării 
băncilor   15 martie  2011 (propus)  
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33.      Pentru a redobândi total încrederea însă, autorităţile  trebuie să reziste 
presiunilor de a da înapoi de la implementarea politicilor. Forţele politice presează din ce 
în ce mai mult pentru eliminarea unora dintre componentele pachetului de ajustare. 
Rezistenţa faţă de reformele structurale majore este şi ea din ce în ce mai mare. Deşi până 
acum autorităţile au rezistat acestor presiuni, continua incertitudine politică se poate dovedi 
dăunătoare reacţiilor pieţei şi poate influenţa în mod negativ perspectivele de redresare. 
Măsurile fiscale, alături de reformele cheie cum sunt reforma pensiilor, legea salarizării 
unitare şi legea responsabilităţii fiscale ar trebui să beneficieze de timp pentru a putea genera 
rezultatele economice pozitive în 2011 şi mai departe.  

34.      Până la finalizarea acestei evaluări, reformele structurale majore vor fi gata să 
genereze o îmbunătăţire permanentă a finanţelor publice. Reforma pensiilor şi a 
sistemului de salarizare sunt doi piloni majori ce susţin efortul de ajustare; împreună se 
anticipează că acestea vor genera economii fiscale de câteva puncte din PIB în anii următori, 
îmbunătăţind în acelaşi timp eficienţa restului de cheltuieli. Echipa susţine cu fermitate 
eforturile autorităţilor de a raţionaliza în continuare numărul de angajaţi în sectorul public, 
deoarece acest lucru ar permite o oarecare recuperare a venitului real pentru angajaţii rămaşi 
în sistem, mai bine calificaţi. Salutăm de asemenea iniţiativele autorităţilor de a reforma 
pieţele forţei de muncă şi sistemul ineficient  al prestaţiilor de asistenţă socială. Se impun 
acţiuni suplimentare de aducere a cheltuielilor din domeniul sănătăţii la nivelul alocaţiilor 
bugetare. Eforturile de îmbunătăţire a colectării impozitelor şi taxelor au început şi ele să dea 
rezultate şi ar trebui extinse pentru a alinia mai bine veniturile din impozitele şi taxele majore 
cu cele existente în alte ţări UE.  

35.      Autorităţile au început în manieră înţeleaptă să îşi normalizeze finanţarea 
fiscală. Având în vedere dificultăţile financiare severe de piaţă din alte ţări UE, autorităţile ar 
trebui să acorde prioritate reconstituirii tampoanelor financiare şi dezvoltării unei întregi 
game de instrumente şi maturităţi care să atenueze şocurile viitoare. Dezvoltarea unei curbe 
totale de randament în sectorul public va avea efecte pozitive asupra dezvoltării pieţei 
financiare.  

36.      Deşi s-au înregistrat unele progrese, problema arieratelor interne la buget 
continuă să frâneze redresarea economică.   Deşi valoarea arieratelor este mică (0,3% din 
PIB la finele lui iunie) în timp a devenit evident că acestea reprezintă simptome ale unor 
probleme mai profunde ce ţin de lipsa unei monitorizări şi a unui control adecvat al 
cheltuielilor publice la toate nivelurile. Rambursarea arieratelor ar asigura beneficii majore 
din punct de vedere al deblocării plăţilor financiare în economie, deoarece în prezent 
furnizorii statului nu pot la rândul lor să îşi achite obligaţiile la timp, ceea ce cauzează efecte 
multiplicative în toată economia. Ar permite de asemenea o mai bună alocare a fondurilor 
destinate cheltuielilor publice către zone de prioritate viitoare nu către zone de indisciplină 
din trecut.      
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37.      Neatingerea ţintei indicative stabilite pentru întreprinderile de stat şi arieratele12 
sugerează că se impune o acţiune mai cuprinzătoare în ceea ce priveşte ÎS. Măsurile 
luate până acum în direcţia îmbunătăţirii veniturilor şi scăderii cheltuielilor sunt minimizate 
de magnitudinea problemei. Dincolo de impactul fiscal al acestor companii, este clar că 
acestea creează o frână semnificativă în calea redresării economice generale. Arieratele pe 
care acestea le au la furnizori privează sectorul privat de lichidităţile necesare şi ineficienţa 
lor în sectoare cheie precum transporturi şi energie majorează costurile firmelor din întreaga 
economie.    

38.      Echipa recomandă cu tărie autorităţilor să întreprindă toate măsurile de care 
este nevoie pentru a îmbunătăţi absorbţia fondurilor UE. Această îmbunătăţire va avea 
efecte pozitive pentru întreaga economie. Infuzia fondurilor nerambursabile va ajuta balanţa 
de plăţi. Resursele sporite destinate investiţiilor vor reduce presiunile pe resursele fiscale 
proprii necesare cheltuielilor de capital. Proiectele bine elaborate şi executate ar putea 
constitui un motor de creştere în economie, având efecte multiplicative imediate şi asigurând 
o infrastructură mai bună pentru alte activităţi economice.   

39.      Echipa sprijină întreruperea relaxării monetare ca urmare a majorării TVA. 
Autorităţile ar trebui să îşi canalizeze deciziile de politici în direcţia intrării pe traiectoria 
proiectată de dezinflaţie netă de efectul fiscal până la finele lui 2011. Dacă inflaţia evoluează 
conform prognozei actuale, BNR se va găsi foarte probabil în situaţia de a relua reducerea 
treptată a ratelor dobânzilor şi a rezervelor minime obligatorii la mijlocul anului. Desigur, 
este necesară o permanentă vigilenţă pentru a preveni efectele de ruda a doua ale majorării 
TVA şi preţurilor administrate crescute.   

40.      Apărările sistemului financiar împotriva crizei s-au dovedit rezistente, dar va fi 
nevoie de o supraveghere continuă având în vedere riscurile generate de incertitudinea 
din alte ţări UE şi deteriorarea în continuare a calităţii activelor. Abordarea proactivă a 
autorităţilor de monitorizare şi asigurare unor fonduri tampon de capital adecvate va trebui să 
continue până când redresarea economică preia controlul şi ÎNP încep să se stabilizeze pe la 
mijlocul anului 2011. Reformele cadrului de lichidare a băncilor şi fondului de garantare a 
depozitelor sunt fie finalizate, fie în curs de finalizare. Echipa sprijină angajamentul 
autorităţilor de a modifica Ordonanţa 50 care ar ridica, în caz contrar, riscul unor pierderi 
suplimentare semnificative pentru unele bănci, şi ar submina controlul BNR asupra 
activităţilor bancare de creditare.    

41.      Pe baza performanţei României în cadrul ASB, echipa FMI susţine solicitarea  
autorităţilor de finalizare a celei de a cincea evaluări. Echipa susţine de asemenea aprobarea unei 
derogări de aplicabilitate pentru ţintele la finalul lunii decembrie pentru care nu există încă date, şi a 

                                                 
12 UE are o ţintă indicativă a arieratelor primelor zece ÎS în paralel cu ţinta FMI referitoare la pierderile 
acestora.  
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unei derogări de neîndeplinire a criteriului de performanţă stabilit pentru finele lunii decembrie 2010 
legat de acumularea de arierate interne dată fiind natura redusă a abaterii şi acţiunile corective 
întreprinse de guvern. Echipa FMI recomandă de asemenea aprobarea modificării condiţionalităţilor 
programului, conform Scrisorii de Intenţie ataşate. 
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DECIZIA PROPUSĂ 

Se propune spre adoptare Comitetului  Executiv următoarea decizie, care poate fi adoptată cu 

majoritatea voturilor exprimate:  

 

A şasea evaluare în cadrul Acordului Stand-By 

 

1. România a consultat Fondul în conformitate cu paragraful 3(d) din Acordul Stand-By 

pentru România (EBS/09/59) în vederea evaluării implementării programului.  

 

2. Scrisoarea Ministrului Finanţelor Publice şi a Guvernatorului Băncii Naţionale a 

României, din data de  22 decembrie 2010 (“Scrisoarea din decembrie 2010”) împreună cu 

Memorandumul Tehnic de Înţelegere (“MTÎ  din decembrie 2010”) vor fi ataşate la Acordul 

Stand-By pentru România, iar scrisorile datate 24 aprilie 2009, 8 septembrie 2009, 5 

februarie 2010, 16 iunie 2010, 29 iunie 2010 şi 9 septembrie 2010 – ale Ministrului 

Finanţelor Publice şi Guvernatorului  Băncii Naţionale a României – precum şi ataşamentele 

acestora, vor fi interpretate cu modificările şi completările introduse prin Scrisoarea  din 

decembrie 2010 şi MTÎ din decembrie.  

 

3. Prin urmare, Acordul Stand-By va fi amendat după cum urmează: 
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a. Ajustorul criteriului de performanţă pentru 31 decembrie 2010 pentru noile 

garanţii acordate sectorului privat şi întreprinderilor de stat  de la bugetul general 

consolidat  stabilit în paragraful 3(a)(iv) din Acordul Stand-By va fi cel precizat 

în Secţiunea I.D din MTÎ din decembrie 2010.  

b. Criteriul de performanţă pentru 31 ianuarie 2011 stabilit în paragraful 3(a)(i) 

va fi cel precizat în tabelul 1 din Scrisoarea din decembrie 2010 şi precizat în 

continuare în MTÎ din decembrie 2010.  

 

4. Fondul decide ca a şasea evaluare avută în vedere în paragraful 3(d) din Acordul 

Stand-By pentru România a fost finalizată şi România poate efectua achiziţii în valoare totală 

cumulată echivalentă de cel mult 10.569 milioane DST până la data de 24 ianuarie 2011, şi în 

conformitate cu prevederile Acordului Stand-By, în ciuda  

(i) neîndeplinirii criteriului performanţă de la sfârşitul lunii decembrie  2010 privind 

limita arieratelor bugetului general consolidat, prevăzut în paragraful 3(a)(iii) din 

Acordul Stand-By, cu condiţia ca informaţiile furnizate de România cu privire la 

realizarea acestui criteriu să fie corecte, precum şi cu condiţia ca informaţiile 

furnizate de România cu privire la implementarea acţiunii prealabile specificate în 

Tabelul 2 din Scrisoarea din decembrie 2010 să fie corecte; şi a  

(ii) indisponibilităţii informaţiilor necesare pentru a evalua (A) respectarea la finele 

lui decembrie 2010 a criteriilor de performanţă prevăzute în paragrafele 3(a)(ii) şi 

3(a)(iv) din Acordul Stand-By şi (B) inflaţia la finele lui decembrie 2010 din punctul 
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de vedere al clauzei de consultare pe inflaţie prevăzută în paragraful 3(b) din Acordul 

Stand-By, cu condiţia ca informaţiile furnizate de România cu privire la realizarea 

criteriului de performanţă şi inflaţiei menţionate la (A), şi respectiv (B) mai sus  să fie 

indisponibile, precum şi cu condiţia ca informaţiile furnizate de România cu privire la 

rezultatele aferente criteriilor de performanţă de la finele lui septembrie 2010  

specificate în paragrafele 3(a)(ii) şi 3(a)(iv) din Acordul Stand-By şi la inflaţia 

aferentă intervalului de consultare pe inflaţie la finele lui septembrie 2010 să fie 

corecte 
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Figura 1. România: Tendinţe Economice Recente 
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Figura 2. România: Evoluţiile Pieţei Financiare
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