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Acordul Stand-By (ASB) şi ASB ulterior: Pe data de 25 martie 2011 Comitetul Executiv 

a aprobat un nou Acord Stand-By cu o durată de 24 de luni, în valoare de 3.090,6 milioane 

DST (3,4 miliarde de Euro, 5,0 miliarde $, 300 de procente din cotă)  (Country Report No. 

11/80), acesta intrând în vigoare pe data de 31 martie 2011. Cea de-a treia tranşă, în valoare 

de 430 de milioane DST (475 milioane de Euro), va fi disponibilizată după finalizarea 

acestei evaluări. Autorităţile consideră acest acord ca fiind un acord de tip preventiv. În 

cadrul noului program mai disponibilizează fonduri şi Uniunea Europeană (pe baze 

preventive) şi Banca Mondială.  

Stadiul programului actual: Toate criteriile cantitative de performanţă stabilite pentru 

finele lunii iunie au fost atinse. Au fost îndeplinite de asemenea toate ţintele, cu excepţia 

uneia. Inflaţia a depăşit intervalul interior al mecanismului de consultare pe inflaţie, şi în 

cursul misiunii au fost purtate consultări concomitente. Se anticipează că până la reuniunea 

Comitetului Executiv vor fi îndeplinite două criterii de referinţă structurale, al treilea fiind 

reprogramat pentru finele lunii octombrie. A fost definită o acţiune prealabilă pentru 

reuniunea Comitetului Executiv: încă o ajustare a preţurilor la gaze pentru consumatorii 

industriali.   

Aspecte cheie: Evaluarea în cadrul ASB s-a  concentrat pe trei aspecte: (i) măsuri de 

asigurare a îndeplinirii ţintelor fiscale pe anul 2011 şi 2012 în paralel cu eliminarea 

arieratelor, îmbunătăţirea calităţii cheltuielilor şi întărirea colectării de impozite şi taxe; (ii) 

stadiul implementării reformelor structurale cu accent pe reforma întreprinderilor de stat şi 

a celor de reglementare; şi (iii) asigurarea în continuare a stabilităţii sectorului financiar. 

Discuţii: Discuţiile au fost purtate la Bucureşti în perioada 20 iulie – 1 august 2011. 

Misiunea s-a întâlnit cu Preşedintele Băsescu, Primul Ministru Boc, cu Ministrul Finanţelor 

Ialomiţianu, cu Guvernatorul Băncii Centrale Isărescu şi cu alţi oficiali, cu reprezentanţi ai 

sindicatelor, ai comunităţii de afaceri şi ai instituţiilor financiare. Echipa a fost constituită 

din J. Franks (şeful echipei), M. Stierle şi  A. Tuladhar (toţi de la EUR); F. Salman (SPR); 

L. Eyraud (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. 
 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=24767.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=24767.0
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I. INTRODUCERE ŞI REZUMAT 

1.      Creşterea economică a fost reluată, dar riscurile au crescut.  Creşterea PIB a 

slăbit în T2, dar se anticipează că o recoltă bună va contribui la o creştere de 1½ procente pe 

întregul an 2011.   Este de aşteptat ca creşterea să ajungă la  3¾–4 procente în 2012. Cu toate 

acestea, evoluţiile recente din Europa au dus la o majorare a riscurilor. Marjele CDS s-au 

majorat drastic, leul a pierdut ceea ce câştigase la începutul anului, iar riscurile din sectorul 

bancar au sporit datorită presiunilor din periferia zonei Euro. Inflaţia a scăzut semnificativ în 

iunie-iulie, dar se anticipează totuşi că aceasta se va menţine în anul 2011 peste ţinta de 

inflaţie a băncii naţionale (3 procente ± 1 ppt.)  înainte de a reveni în intervalul ţintit, în anul 

2012. Se anticipează că exporturile puternice vor conduce la stabilizarea deficitului de cont 

curent la un nivel de sub 5% în 2011-12.  

2.      România a continuat să realizeze performanţe puternice în cadrul noului 

program. Autorităţile au îndeplinit toate criteriile de performanţă pentru a doua evaluare, şi 

au atins toate ţintele indicative cu excepţia celei privind arieratele ÎS. Criteriul de referinţă 

structural privind reformele ÎS a fost parţial îndeplinit şi până la reuniunea comitetului se 

anticipează că vor fi finalizate şi restul acţiunilor.  Criteriul de referinţă structural referitor la 

eliminarea bazei legale a fondurilor de stimulente urmează să fie şi el realizat până la 

reuniunea comitetului. Criteriul de referinţă structural referitor la legislaţia de reformă a 

guvernanţei ÎS a fost amânat până la 31 octombrie 2011, pentru a permite o pregătire 

corespunzătoare.   

3.      Implementarea agendei ambiţioase de reforme structurale şi realizarea 

obiectivelor fiscale pentru 2012 vor reprezenta o provocare. Rezultatele fiscale se înscriu 

pe traiectoria adecvată pentru realizarea ţintei de deficit pe anul 2011, şi planurile pe care le 

au în prezent autorităţile pentru anul 2012 ar putea conduce la realizarea unui deficit de sub 

3% din PIB în termeni cash. Dar, îndeplinirea angajamentului asumat de autorităţi în faţa UE, 

de a realiza un deficit mai mic de 3% din PIB în termeni ESA, va impune o ajustare 

suplimentară de cel puţin ½ procent din PIB, pentru a acoperi atât includerea de către 

Eurostat a unor entităţi suplimentare în bugetul general consolidat, cât şi diferenţa 

tradiţională dintre totalurile în cash şi ESA. Aceste măsuri vor trebui identificate într-o 

misiune ulterioară. Autorităţile avansează în planurile lor de îmbunătăţire a guvernanţei şi 

reglementării ÎS din sectoarele energie şi transporturi, precum şi în planurile de restructurare 

şi/sau privatizare a unor companii cheie.  Aceste reforme sunt însă atât solicitante din punct 

de vedere tehnic, cât şi dificile din punct de vedere politic, pe măsură ce se apropie alegerile 

din 2012 fiind probabil să se intensifice constrângerile politice.  
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II. EVOLUŢII ŞI PROGNOZĂ MACROECONOMICĂ 

A.   Evoluţii recente 

4.      Creşterea s-a reluat în România, dar redresarea se menţine fragilă. Ţara a 

înregistrat al treilea trimestru consecutiv de creştere 

pozitivă în T2, deşi ritmul acesteia s-a diminuat la 

0,2 procente (t/t). Cererea internă a început să se 

redreseze, exporturile nete devenind în schimb uşor 

negative.  Indicatorii cu frecvenţă mare arată o 

creştere mai slabă a producţiei industriale şi a 

exporturilor. Gradul de încredere al consumatorilor 

continuă însă să crească, în timp ce scăderea lunară 

a vânzărilor cu amănuntul a început să se inverseze, 

la fel ca şi sectorul construcţiilor. Totodată, o recoltă 

agricolă excelentă ar trebui să impulsioneze 

creşterea. Reducerea numărului de locuri de muncă a 

stagnat, iar rata şomajului  înregistrat a scăzut la 

4,8% în iulie; măsurătorile mai reprezentative ale 

OIM reflectă însă o rată de 7,3% în iulie.   

5.      Presiunile inflaţioniste au scăzut drastic. 

Inflaţia IPC a scăzut la 4,9 procente în iulie, de la 

nivelul său de vârf de 8,5% înregistrat în luna mai, 

reflectând o scădere puternică a preţurilor la alimente 

şi eliminarea majorării TVA din 2010 din indicele la 

12 luni. Inflaţia de bază1 a scăzut şi ea la 3,1 procente 

(de la 3,6 procente). Pe măsură ce piaţa forţei de  

muncă se stabilizează, salariile încep să crească în 

termeni nominali, dar salariile reale şi costurile 

unitare ale muncii scad în continuare.   

6.      Începând din luna iunie, pieţele financiare 

au dat unele semne de nervozitate  în legătură cu 

efectele de contagiune determinate de dificultăţile 

ce se înregistrează în alte părţi ale Europei. În 

perioada ianuarie-mai, marja CDS suveran s-a 

micşorat cu aproximativ 60 de puncte de bază, şi 

                                                 
1
 Măsurată prin indicatorul Core 3, ce exclude energia, preţurile administrate, alimentele neprocesate, alcoolul şi 

tutunul. 
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pieţele româneşti de titluri de capital au câştigat peste 5½ procente. Intrările de portofoliu au 

crescut, şi autorităţile au lansat cu succes în luna iunie o emisiune de titluri în euro pe termen 

mediu în valoare de 1,5 miliarde Euro, care a fost bine subscrisă. Ele au continuat totodată să 

dezvolte curba internă de randament, prin licitaţii de titluri de trezorerie cu scadenţa la 10 

ani, la rate ale dobânzii rezonabile. În luna iulie, Fitch a îmbunătăţit ratingul valutar de ţară 

pe termen lung la categoria ―potrivit pentru investiţie‖.  Leul s-a apreciat şi el cu aproximativ 

3% în faţa monedei euro. Aceste câştiguri s-au inversat însă de la începutul lunii iunie, 

marjele CDS majorându-se cu aproximativ 90 de puncte de bază, leul pierzând astfel 

avantajul câştigat. Rezervele internaţionale la finele lunii iulie 2011 s-au menţinut confortabil 

la un  nivel de aproape 35 de miliarde de euro, acoperind datoria pe termen scurt la 

maturitatea reziduală.  

 
7.       Poziţia externă a României continuă să se întărească. Deficitul de cont curent 

extern s-a ajustat de la 13,4% din PIB în 2007 la 4,1% din PIB  în 2010, în principal datorită 

contractării puternice a deficitului 

comercial. Exporturile capătă avânt, 

redresându-se pe relaţia cu partenerii 

comerciali majori, în timp ce cererea 

internă redusă limitează creşterea 

importurilor. În primul semestru al 

anului, deficitul comercial a scăzut 

cu 22%, iar deficitul de cont curent 

cu 29% faţă de anul precedent. 

Balanţa comercială a continuat să se 

îmbunătăţească, fiind alimentată de 

exporturi puternice, mai ales în 

sectoarele constructoare de maşini şi 

de automobile. Cu ajutorul transferurilor curente către sectorul public, în principal datorate 

tragerilor din fondurile UE aprobate în anul 2010, contul curent a scăzut la aproximativ 3% 

din PIB până în luna iunie, calculat pe o bază de 12 luni.   
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B.   Prognoza Macroeconomică şi Riscuri 

8.      Prognoza macroeconomică de bază continuă să fie favorabilă în intervalul 2011-

12, dar riscurile s-au accentuat drastic.  

 Creşterea. Se anticipează un nivel de 1½ procente al creşterii în 2011, determinat 

iniţial de exporturi, cererea internă revenindu-şi treptat în a doua parte a anului, 

reflectând o bună producţie agricolă şi o revenire a pieţei muncii.  Pentru 2012 se 

anticipează o accelerare a creşterii la  3¾–4 procente, redresarea trecând de la cererea 

externă la cea internă, pe măsură ce se reia consumul şi cresc investiţiile datorită unei 

mai bune absorbţii a fondurilor europene. Este de aşteptat ca încrederea mai mare a 

investitorilor, cuplată cu privatizările planificate a se realiza în cadrul programului, să 

aducă ISD noi şi intrări de capital. Proiecţia de bază a echipei este că nivelul creşterii 

va rămâne undeva peste majorarea estimată de 3–3 ½ procente a output-ului potenţial 

în 2013–16, permiţând astfel închiderea output gap-ului (diferenţa dintre PIB-ul 

potenţial şi cel realizat) până în 2016.  

 Se anticipează că inflaţia principală IPC va scădea până la aproximativ 5 procente
2 

până la finele anului 2011, pe măsură ce efectele majorării TVA din iulie 2010 scad, 

acestea fiind parţial 

compensate de majorări ale 

preţurilor administrate. 

Preţurile ridicate la nivel 

mondial la alimente şi 

energie au împins inflaţia 

mult peste traiectoria iniţial 

prevăzută, fapt ce a atras 

după sine consultări cu 

echipa în cadrul 

mecanismului de consultare 

pe inflaţie din programul cu 

Fondul, consultări ce au 

avut loc în cursul acestei evaluări; pericolul de depăşire a limitei pentru evaluările 

viitoare a mai slăbit totuşi. Se anticipează pentru anul 2012 menţinerea în continuare 

a tendinţei de dezinflaţie către ţinta băncii naţionale (3 procente +1 ppt.), pe măsură 

ce şocurile pe parte de ofertă se reduc.  

 Deficitul de cont curent este proiectat să se stabilizeze la sub 5% din PIB în 

intervalul 2011–12. În concordanţă cu creşterea puternică a exporturilor din ultima 

vreme, balanţa comercială se va îmbunătăţi în 2011, aceasta fiind parţial compensată 

                                                 
2
 Această prognoză include eliminarea subvenţiei de încălzire la nivelul administraţiei centrale, ce va contribui 

la  creşterea cu 0,6% a inflaţiei anuale. 
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de repatrierea profiturilor. Nu este de aşteptat ca sumele trimise de români în ţară să 

crească datorită situaţiei precare ce se menţine în ţări unde aceştia lucrează, ca Spania 

şi Italia. Este de aşteptat ca intrările de capital privat să se îmbunătăţească pe durata 

programului, ISD redresându-se după nivelurile minime din timpul recesiunii, fiind 

acompaniate şi de puternice investiţii de portofoliu publice şi private. Conform 

scenariului de bază al echipei, nu se anticipează nici un deficit nou de finanţare, 

aceasta fiind în concordanţă cu natura preventivă a noului program.  

Riscuri. Riscurile aferente creşterii sunt în mare măsură echilibrate. Pe parte negativă 

tensiunile politice interne ar putea duce la schimbări de politici, ceea ce ar eroda încrederea şi 

slăbi performanţele; propagarea turbulenţelor ce persistă la periferia zonei Euro  ar putea 

afecta exporturile româneşti sau ar putea majora primele de risc şi influenţa astfel fluxurile de 

capital către România.  Într-o situaţie extremă, ar putea apărea unele efecte în sectorul 

financiar (dată fiind prezenţa mai multor sucursale ale unor bănci aparţinând periferiei zonei 

Euro în România), dar rezervele puternice de capital ale băncilor, strânsa supraveghere 

bancară şi rezervele sănătoase ale BNR ar putea atenua acest risc. Pe parte pozitivă, o 

revenire mai rapidă decât se anticipează a încrederii consumatorilor şi implementarea rapidă 

a reformelor structurale ar putea cataliza o creştere mai rapidă şi intrări mai mari de capital. 

Riscurile aferente inflaţiei sunt orientate încă pe parte ascendentă. O creştere continuă a 

preţurilor mărfurilor şi ajustarea preţurilor administrate ar putea impulsiona inflaţia, la fel 

cum ar impulsiona inflaţia şi intrările excesive de capital (aşa cum se întâmplă în prezent în 

alte ţări emergente) . Pe parte descendentă, presiunile inflaţioniste ar putea fi atenuate de 

output gap-ul ce este încă mare şi de moneda în continuă apreciere.  

9.      Riscurile aferente creşterii s-au accentuat pe partea descendentă faţă de ultima 

evaluare, în timp ce riscurile de tip ascendent domină frontul inflaţiei. Turbulenţele 

sporite de pe pieţele internaţionale şi semnele de creştere mai scăzută în alte părţi ale Europei 

au dus la creşterea drastică a riscurilor descendente. România este vulnerabilă atât la o 

scădere a exporturilor sale, cât şi la incertitudinile de pe pieţele financiare, mai ales din 

Grecia, care ar putea determina ieşiri de capital sau contagiune în sistemul financiar din 

România. Rezervele de capital din bănci, supravegherea strânsă a băncilor şi rezervele 

sănătoase ale BNR amortizează într-o oarecare măsură aceste riscuri. Tensiunile politice 

interne şi alegerile care se apropie ar putea duce la schimbări de politici, ceea ce ar eroda 

încrederea. Pe parte ascendentă, o implementare mai rapidă a reformelor structurale şi o 

absorbţie mai rapidă a proiectelor finanţate din fonduri UE ar putea cataliza o creştere 

economică mai rapidă şi intrări mai puternice de capital.  Riscurile aferente inflaţiei sunt 

orientate încă pe parte ascendentă. Ajustarea în continuare a preţurilor administrate, 

majorarea salariilor din sectorul public şi efectele acestora ar putea impulsiona presiunile 

inflaţioniste. Presiunile inflaţioniste ar putea fi atenuate de output gap-ul ce este încă mare şi 

de o recoltă foarte bună.  
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III. DISCUŢII DE POLITICI 

A. Politicile Fiscale 

 

10.      Autorităţile sunt pe cale de a 

realiza ţinta de deficit stabilită pentru 

2011, de 4,4% din PIB.  Ţintele stabilite 

pentru finele lunii iunie pentru soldul 

general şi cheltuielile primare au fost 

îndeplinite ambele cu o marjă confortabilă 

(0,4% din PIB şi, respectiv,  0,3% din PIB). 

Veniturile fiscale au fost mai mari decât 

cele anticipate, în timp ce atât cheltuielile 

curente cât şi cele de capital au fost mai 

mici, ducând la un deficit mult mai mic. 

Cheltuielile de personal au fost sub nivelul 

proiectat datorită unei reduceri mai drastice 

decât se anticipase a numărul de angajaţi din 

sectorul public. Cheltuielile de capital au 

scăzut şi ele considerabil faţă de prognoză, 

proiectele din fondurile structurale UE situându-se în continuare sub aşteptări.     

11.      La rectificarea bugetară din luna august au fost majorate uşor cheltuielile din 

anul 2011.  Veniturile prognozate au fost revizuite în sus cu 0,2% din PIB, reflectând o mai 

bună colectare a impozitelor şi taxelor (mai ales a accizelor). Autorităţile intenţionează să 

utilizeze veniturile suplimentare pentru a acoperi un număr de pensionari mai mare decât cel 

anticipat, şi a achita facturile neplătite şi presiunile suplimentare din sectorul de sănătate.      

Alocările suplimentare destinate sectorului sănătate vor fi strict condiţionate de adoptarea de 

reforme în sistemul sanitar, pentru a se evita pe viitor reapariţia presiunilor datorate 

arieratelor (¶16). Dacă numărul mai mic de angajaţi din sectorul public creează suficient 

spaţiu, autorităţile ar putea avea în vedere o majorare modestă a salariilor spre sfârşitul 

anului, menţinând în acelaşi timp nivelul total al cheltuielilor cu salariile în limitele iniţial 

stabilite. În contextul programului de reformă a ÎS, prin rectificarea bugetară se alocă de 

asemenea, sub formă de transferuri, 0,3% din PIB în scopul reducerii arieratelor ÎS, ce vor fi 

utilizaţi pentru a cataliza o reducere mult mai mare a arieratelor generale la nivelul ÎS prin 

scheme de eliminare; se anticipează însă că aceste planuri vor fi neutre din punct de vedere 

bugetar, sumele putând fi compensate de recuperarea arieratelor fiscale. 

12.      Autorităţile îşi menţin angajamentul de a reduce deficitul până la sub 3 procente 

din PIB în anul 2012. Elaborarea preliminară a bugetului are la bază un deficit cash de 2,8% 

din PIB, generând o îmbunătăţire adiţională a soldului fiscal structural de puţin peste 1% din 

PIB. Planul autorităţilor se bazează pe economii generate de reformele deja implementate, 

cum ar fi reforma pensiilor, introducerea condiţionării de mijloacele de trai a unor programe 

Projection Actual

Deviation        

(in percent)

Total revenue 58.1 58.0 -0.1

Tax revenue 49.3 49.8 1.1

Corporate income tax 4.5 4.9 8.7

Personal income tax 5.9 5.8 -1.1

VAT 14.1 14.3 1.4

Excises 5.2 5.6 7.5

Soc. sec. contributions 16.1 15.8 -1.9

Other tax revenue 3.5 3.4 -2.4

Nontax revenue 5.7 5.8 1.2

Other revenue 3.1 2.5 -20.1

Total expenditure 66.3 62.4 -5.9

Wages 12.8 12.8 0.5

Goods and services 9.8 9.4 -4.4

Interest 2.9 2.8 -4.3

Subsidies 2.5 2.3 -6.4

Transfers 32.3 31.0 -3.7

Social assistance 22.8 22.7 -0.6

Other transfers 9.4 8.4 -11.3

Capital 5.5 3.8 -31.0

Other 0.6 0.3 -56.6

Deficit/Surplus -8.3 -4.4 -47.2

Source: Romanian authorities; and staff estimates.

1/ Estimates.

Fiscal Performance, Jan to April, 2011 1/

(billions, RON)
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sociale, şi reducerea continuă a cheltuielilor, mai ales a cheltuielilor cu salariile şi a 

cheltuielilor cu subvenţiile. Reformele din sectorul sanitar ar trebui să aibă şi ele o 

contribuţie (¶16). Bugetul de capital va fi menţinut, dar se va pune un accent mai mare pe 

absorbţia fondurilor UE (SI ¶12) şi pe ierarhizarea proiectelor în funcţie de priorităţi după ce 

analiza comprehensivă a proiectelor existente va fi finalizată până la finele lunii septembrie 

(criteriu de referinţă structural). Realizarea cu succes a ajustării convenite va fi condiţionată 

de rezistenţa pe care o vor opune autorităţile presiunilor politice de reducere a cotelor de 

contribuţii sociale, de majorare a cheltuielilor destinate infrastructurii de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale sau de majorare a salariilor mai repede decât prevede abordarea 

progresivă convenită în bugetul preliminar (¶14). 

13.       Deşi un deficit cash de sub 3 procente din PIB pare realizabil în lumina 

bugetului preliminar propus de autorităţi, îndeplinirea angajamentului pe care 

autorităţile şi l-au asumat în faţă UE de a realiza un deficit de sub 3% în termeni de 

angajament (ESA) va constitui o provocare. În primul rând, diferenţa dintre deficitele cash 

şi ESA a fost în mod tradiţional de ordinul a ½–¾ procente din PIB, ceea ce înseamnă că va 

fi necesară o ajustare suplimentară de ¼–½ puncte din PIB.3 În al doilea rând, decizia pe care 

urmează să o ia Eurostat de a include ÎS suplimentare în definiţia bugetului general 

consolidat ar putea adăuga încă 

¼ procente din PIB la deficit.4 

Deci, ar putea fi necesară încă o 

ajustare de ½–1 procente din PIB 

pentru a se atinge ţinta UE în 

termeni de angajament.  

14.      Reducerile ambiţioase în 

numărul de angajaţi în sectorul 

public au generat un spaţiu fiscal 

ce ar permite revenirea la 

nivelurile salariale anterioare 

reducerii. Reducerea cu 25% a salariilor din 2010 a fost combinată cu o reducere drastică a 

numărului de angajaţi în sectorul public, ce a permis o restituire parţială în bugetul anului 

2011 (printr-o majorare de 15%). În cursul anului 2011, numărul de angajaţi din sectorul 

public a continuat să scadă — mai rapid decât se prevăzuse iniţial—creând spaţiu pentru 

restituirea progresivă a ceea ce a mai rămas din reducerea salarială până la finele anului 2012 

                                                 
3
 Autorităţile elaborează un sistem de monitorizare prin care să obţină la timp informaţii de la aceste ÎS. Odată 

ce acest sistem va fi pe deplin funcţional, se va modifica şi criteriul de performanţă privind soldul bugetului 

general consolidat pe 2011, în sensul de a include soldul operaţional al acestor entităţi. 

4
 Conform regulilor Eurostat, o ÎS trebuie inclusă în bugetul general consolidat atunci când peste jumătate din 

resursele sale provin de la stat în decurs de trei ani. Mai multe companii româneşti intră în această categorie şi 

vor fi incluse în statisticile bugetului general consolidat în cursul anului 2011.  
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—  în conformitate cu decizia Curţii Constituţionale. Momentul şi nivelul majorărilor vor fi 

condiţionate de evoluţia în continuare a numărului de salariaţi din sectorul public, astfel încât 

să se menţină cheltuielile totale cu salariile la nivelul de 7,5% din PIB în 2011, şi la 7,2% din 

PIB în 2012, de la 9½ procente din PIB în 2009.  

15.      Arieratele scad, dar se menţin probleme la nivelul autorităţilor locale, al ÎS şi în 

sectorul sanitar (SI ¶9). 

 Arieratele BS şi ale bugetului 

asigurărilor sociale  au îndeplinit 

criteriul de performanţă stabilit pentru 

T2, menţinându-se deci aproape de 

zero. Cu toate acestea, există încă 

facturi neplătite semnificative în 

sectorul sanitar, facturi pe care 

autorităţile trebuie să le plătească 

pentru a evita acumularea de noi 

arierate până la sfârşitul anului.  

 La nivelul autorităţilor locale,  

prevederile noii legi a finanţelor 

publice locale au început să dea roade, 

arieratele la nivel local scăzând cu 

aproape 100 de milioane RON în 

primul semestru.5 

 În schimb, arieratele ÎS au continuat să 

crească şi sunt necesare eforturi 

suplimentare pentru a inversa această 

tendinţă (SI ¶22-25).6 Arieratele ÎS la 

companiile monitorizate ajung la 3,6% 

din PIB, fiind raportate şi alte arierate 

la ÎS din afara celor monitorizate în 

cadrul programului. Autorităţile au 

elaborat o serie de scheme de eliminare a arieratelor ÎS prin acorduri de netuire, de 

                                                 
5
 Aceste prevederi includ alocări obligatorii pentru facturile neplătite, bugetarea multi-anuală, mecanisme de 

control al angajamentelor, reguli privind asumarea de împrumuturi şi măsuri de protecţie împotriva 

supraestimărilor.  

6
 Strategiile de reducere a arieratelor ÎS includ proceduri de faliment, înţelegeri la plată, scheme de netuire între 

instituţii publice, furnizarea de resurse publice prin credite sau prin convertirea de datorii în acţiuni (cu acordul 

autorităţilor competente în materie de concurenţă ale UE), restructurare şi securitizare.      
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2007 2008 2009 Average

Romania 4.2 4.3 4.3 4.3

All EU countries 5.9 6.1 6.7 6.2

New member states 4.6 4.9 5.3 4.9
Sources: Eurostat, OECD, WDI. 

Table: Public Health Spending in EU Countries

(Share of GDP)

convertire a datoriilor, de recapitalizare a firmelor, de securitizare a arieratelor şi 

acordare de împrumuturi guvernamentale, şi/sau garantare. Se anticipează că aceste 

aranjamente vor conduce la reducerea arieratelor cu până la 1% din PIB până la 

sfârşitul anului. Autorităţile vor restructura în acelaşi timp şi ÎS pentru a preîntâmpina 

acumularea de noi arierate.   

16.      Autorităţile vor implementa o reformă comprehensivă în sectorul sanitar în anul 

2012, menită să rezolve deficitele structurale din sistem. Măsurile adoptate în trecut, cum 

ar fi închiderea spitalelor mici sau taxa de clawback aplicată distribuitorilor de produse 

farmaceutice, nu au generat economiile anticipate, şi autorităţile au convenit că se impune o 

abordare mai comprehensivă. Până la finele lunii decembrie 2011 vor fi elaborate 

amendamente comprehensive la legislaţia din domeniul sanitar (criteriu de referinţă 

structural), având două obiective majore (SI ¶15):  

 Limitarea creşterii cheltuielilor din sectorul sanitar, prin (i) revizuirea pachetului 

de bază asigurat de stat, în vederea excluderii serviciilor medicale costisitoare, 

neesenţiale; (ii) revizuirea listelor şi preţurilor medicamentelor compensate; şi (iii) 

promovarea utilizării medicamentelor generice.  

 Asigurarea unei finanţări adecvate. Cheltuielile publice din sectorul sanitar din 

România sunt printre cele mai reduse din UE ca procent din PIB, şi alocările bugetare 

ar trebui să fie suficiente pentru a 

acoperi în mod realist programele de 

cheltuieli. Vor fi necesare şi alte surse 

de venituri pentru a se reduce 

lipsurile bugetare; autorităţile au 

propus (i) introducerea coplăţii pentru 

serviciile medicale; (ii) crearea unei 

asigurări suplimentare din care să se  

finanţeze furnizarea serviciilor adiţionale pachetului de bază (existând posibilitatea de 

a opta ca aceasta să fie privată); şi, (iii) revizuirea şi simplificarea taxei de clawback 

pentru distribuitorii de produse farmaceutice (criteriu de referinţă structural). 

17.      Strategia de finanţare continuă să se concentreze pe extinderea maturităţii 

datoriei interne şi pe consolidarea buffer-urilor financiare. Autorităţile au înregistrat 

progrese în dezvoltarea curbei de randament intern, maturitatea medie la datoria 

guvernamentală internă crescând de la 2,7 ani la finele lui decembrie 2009 la 4,1 ani la finele 

lunii iuie 2011. Autorităţile au lansat programul de titluri în Euro pe termen mediu ce a avut 

o primă emisiune în luna iunie, şi îşi propun să continue cu emisiuni periodice de obligaţiuni 

externe atât în euro cât şi în dolari. Pentru a proteja finanţele publice împotriva şocurilor 

externe, autorităţile dezvoltă buffer-ele în valută, având în vedere acoperirea pe cel puţin 

patru luni a nevoilor de finanţare. Misiuni de asistenţă din partea specialiştilor FMI, CE şi 
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Băncii Mondiale contribuie de asemenea la consolidarea capacităţii şi strategiei 

guvernamentale de gestionare a datoriei.   

18.      Autorităţile se confruntă în continuare cu dificultăţi de absorbţie a fondurilor 

structurale UE şi de prioritizare a cheltuielilor de capital. Nivelul proiectelor contractate 

cu finanţare de la UE a crescut semnificativ în ultimele luni, dar absorbţia certificată se 

menţine slabă, şi de curând au devenit vizibile dificultăţi legate de unele cheltuieli transmise 

spre rambursare, situaţie ce a determinat guvernul să stopeze transmiterea de solicitări de 

rambursare până la remedierea dificultăţilor.  Se depun eforturi de dezvoltare a capacităţii 

administrative a unităţilor ce gestionează fondurile, inclusiv prin asigurarea asistenţei de 

specialitate care să ajute beneficiarii în toate etapele proiectelor. Autorităţile au demarat 

prioritizarea proiectelor de investiţii pentru a disponibiliza fondurile necesare cofinanţării în 

proiecte UE. Baza de date cu toate proiectele de investiţii a fost finalizată în luna iunie, şi 

până la finele lunii septembrie se aşteaptă prezentarea unui raport care să includă un plan de 

acţiune pentru prioritizarea investiţiilor (criteriu de referinţă structural). Guvernul va amenda 

de asemenea legislaţia ce reglementează achiziţiile publice pentru a o alinia cu legislaţia 

europeană şi va elabora documentaţii standard de licitaţie pentru sectoarele cheie, cu scopul 

de a reduce numărul licitaţiilor contestate.   

19.      Continuă reformele în administrarea fiscală, cu scopul de a facilita o mai bună 

conformare fiscală şi reducerea costurilor colectării. Autorităţile au elaborat un plan de 

promovare a utilizării metodelor indirecte de control pentru stabilirea obligaţiilor fiscale.   A 

fost aprobată hotărârea de guvern privind restructurarea ANAF şi au închis 141 de unităţi 

teritoriale. În luna august a fost aprobată o ordonanţă de eliminare a bazei legale a fondurilor 

de stimulente (criteriu de referinţă structural). Pe viitor, autorităţile intenţionează să introducă 

un regim de taxare simplificată a contribuabililor mici în anul 2012 (criteriu de referinţă 

structural pentru finele lunii decembrie) şi au solicitat deja de la UE o majorare a plafonului 

de la care înregistrarea ca plătitor de TVA devine obligatorie. În baza recomandărilor 

misiunii de asistenţă tehnică a FMI din iulie, autorităţile vor perfecţiona procesele de 

restituire a TVA şi vor extinde controlul fiscal la marii contribuabili.  

B. Reforme Structurale 

Întreprinderi de Stat 

20.      Reforma profundă a ÎS este esenţială pentru o mai mare creştere economică şi 

pentru realizarea unei ajustări fiscale susţinute. Exerciţiul de inventariere a companiilor 

de stat a scos la lumină mai multe companii decât cele înregistrate anterior (mai ale la nivel 

local), iar volumul arieratelor este considerabil mai mare decât se anticipase anterior. 

Măsurile de reformă din cadrul programului au început să dea roade, dar se impun eforturi 

suplimentare semnificative. Pierderile din exploatare înregistrate de companiile monitorizate 

în cadrul programului s-au redus, sunt în curs de implementare eforturi de restructurare, iar 

planurile de reducere a arieratelor şi de privatizare parţială şi totală avansează.  
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21.      Iniţiativele de îmbunătăţire a guvernanţei ÎS progresează. În cadrul programului, 

se elaborează legislaţie ce va impune efectuarea cu regularitate de audituri externe 

independente, publicarea trimestrială a datelor financiare, şi reafirmarea principiilor OCDE 

privind guvernanţa corporatistă (criteriu de referinţă structural). În cele mai mari companii ce 

rămân în proprietatea majoritară a Statului va fi adusă experienţa managerială privată. 

Controlul financiar al ÎS va fi transferat de la ministerele de resort la MFP şi va include 

mecanisme consolidate de raportare. Au fost elaborate planuri de acţiune ce vizează 

restructurarea ÎS şi reducerea arieratelor lor (criteriu de referinţă structural, SI ¶7 şi ¶19).  

22.      Restructurarea ÎS avansează, incluzând şi o reducere semnificativă a arieratelor. 

Sunt în curs de finalizare planuri de 

restructurare pentru aproximativ 150 

de ÎS la nivel central, iar cele aferente 

celor 18 ÎS monitorizate în cadrul 

programului sunt în curs de 

implementare. Pentru companiile ce 

au fost recent integrate în baza de date 

a MFP, planurile de restructurare vor 

fi elaborate până la finele anului. Au 

fost identificate planuri de reducere a 

arieratelor pentru anumite companii, 

planuri ce vizează o reducere de 

aproape 1% din PIB. MFP şi 

ministerele de resort îşi continuă 

eforturile de reducere suplimentară a 

arieratelor, consultându-se în 

permanenţă cu autorităţile UE din domeniul concurenţei, pentru a evita distorsionarea pieţei 

prin ajutor de stat (SI ¶9).  

23.      Au fost făcuţi primii paşi în direcţia privatizării, dar ar putea exista obstacole 

care să împiedice vânzarea la timp a pachetelor de acţiuni la companii. Oferirea unui 

pachet de 10% din acţiunile Petrom, o companie profitabilă cu acţionariat majoritar privat, nu 

s-a bucurat de succes. Deşi acest lucru ar putea fi datorat momentului şi preţului la care s-a 

oferit pachetul, şi nu unei lipse fundamentale de interes pentru companiile româneşti, 

condiţiile nesigure de pe piaţa internaţională ar putea afecta calendarul convenit pentru 

vânzări. Cu toate acestea, guvernul îşi menţine angajamentul faţă de calendarul convenit 

pentru privatizare. Guvernul se pregăteşte să vândă restul acţiunilor la combinatul chimic 

Oltchim, şi pachete minoritare de acţiuni la compania de transport aerian Tarom, şi la 

companiile energetice Romgaz, Transelectrica, şi Transgaz. Pentru majoritatea acestor 

companii au fost desemnaţi consultanţii juridici. Un al doilea grup de companii va cuprinde 

pachete minoritare de acţiuni la Hidroelectrica şi o a doua încercare de a vinde 10% din 

acţiunile Petrom la începutul anului 2012. Al treilea grup include pachete minoritare la 

Nuclearelectrica şi privatizarea majoritară a companiilor rămase în proprietatea statului din 
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sectorul distribuţie şi furnizare şi a producătorilor majori de electricitate, mai târziu în cursul 

anului 2012. Consultanţii de tranzacţie pentru primul grup şi consultanţii juridici pentru 

grupul doi vor fi desemnaţi până la finele lunii octombrie, aceştia reprezentând paşi esenţiali 

în proces (criteriu de referinţă structural). În cazul în care condiţiile de pe piaţa internaţională 

împiedică realizarea la timp a privatizărilor, vor fi convenite acţiuni alternative pentru a 

îmbunătăţi funcţionarea acestor companii.  

24.      În sectorul energetic, măsurile de restructurare şi reformele de reglementare 

vizează atragerea de investiţii private.  După trei ani de eforturi lipsite de succes în  

constituirea a doi ―campioni‖ energetici naţionali, guvernul trece la o strategie alternativă, cu 

companii energetice mai mici şi un rol mai mare jucat de capitalul privat. Pe lângă pachetele 

minoritare ce vor fi vândute la companiile energetice majore, autorităţile merg înainte cu 

planurile de închidere treptată a minelor de cărbune neprofitabile şi de dezvoltare a celor 

viabile. Ele continuă de asemenea cu planurile de separare a entităţilor viabile din cadrul 

producătorului de energie Termoelectrica, în paralel cu închiderea celorlalte operaţiuni. 

Pentru a evita acumularea altor arierate la nivelul CET-urilor, autorităţile locale vor avea 

obligaţia de a prevede în buget şi a plăti subvenţiile de căldură dacă au în vedere stabilirea 

unui preţ de consum mai mic decât cel prevăzut de autoritatea de reglementare. Pentru a 

rezolva deficienţele de preţuri şi de reglementare, sunt în curs de elaborare măsuri de 

restaurare a autonomiei funcţionale şi financiare a autorităţii de reglementare în domeniul 

energiei (ANRE) şi se au în vedere acţiuni suplimentare de liberalizare a pieţei energiei (SI 

¶26). Pentru a echilibra mai bine piaţa gazelor, se va majora CUG pentru consumatorii 

industriali cu 8% ca acţiune prealabilă, ca parte a unui plan etapizat de aliniere a preţurilor 

formula ce va asigura recuperarea integrală a costurilor. Odată ce se va ajunge la preţul din 

formula CUG, autorităţile vor continua să ajusteze preţurile pentru consumatorii industriali 

pentru a ajunge la preţurile internaţionale până la finele anului 2013, iar preţurile pentru 

consumatorii casnici vor fi treptat ajustate de la acel moment încolo pentru a ajunge la 

nivelul internaţional până la finele anului 2015. Autorităţile vor lua toate măsurile ce se 

impun pentru a  elimina contractele bilaterale încheiate sub preţul pieţei de către producătorii 

de gaze şi electricitate din proprietatea statului, iar noile contracte se vor realiza pe bază de 

transparenţă totală.  

25.       În sectorul transporturi, sunt în curs de implementare acţiuni de îmbunătăţire a 

infrastructurii şi de eficientizare a furnizării de servicii.  Au fost adoptate proiecte majore 

de infrastructură cu utilizarea de fonduri structurale UE şi începe execuţia acestor proiecte. 

Veniturile vor fi sporite prin ajustarea tarifelor şi printr-o mai bună colectare a taxelor de 

drum, în timp ce costurile vor fi reduse printr-o mai bună aliniere a personalului, prin 

redirecţionarea serviciilor, prin introducerea de standarde de cost pentru contracte şi prin 

mecanisme mai bune de control. Aceste măsuri includ reducerea reţelei de căi ferate 

întreţinută de compania publică de infrastructură la 5.500 de km. de linie prin închideri de 

linii şi prin licitarea unora din linii. Pentru a atrage management şi capital privat, autorităţile 

vor oferi spre vânzare pachete minoritare în compania naţională de transport aerian (Tarom) 
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şi vor numi echipe private de management profesionist la toate companiile de căi ferate şi la 

Tarom.  

Alte reforme 

26.      Autorităţile au realizat reforme substanţiale ale legislaţiei muncii şi protecţiei 

sociale. Noul Cod al Muncii, ce a intrat în vigoare pe 30 aprilie, îşi propune să promoveze 

contractele de muncă cu termen fix şi pe cele temporare, să extindă perioadele de probă şi să 

sporească flexibilitatea programului de lucru. Din aprilie a fost înregistrat un număr 

semnificativ de contracte noi (600.000), reflectând probabil o îmbunătăţire timpurie a 

înregistrării locurilor de muncă ce anterior funcţionau în economia subterană. Autorităţile 

depun în continuare eforturi de raţionalizare a asistenţei sociale, protejând în acelaşi timp pe 

cei vulnerabili prin condiţionarea prestaţiilor sociale de mijloacele materiale. A fost elaborat 

un nou Cod al Asistenţei Sociale ce consolidează cele 54 de categorii de prestaţii sociale 

existente în 9. Inspecţiile sociale au produs rezultate semnificative, numărul de persoane ce 

beneficiază de ajutoare de încălzire reducându-se la jumătate în 2011. În total, măsurile de 

reformă a prestaţiilor sociale vor genera economii de aproximativ 0,8% din PIB în intervalul 

2010-13. Sunt în curs de implementare şi reforme judiciare menite să eficientizeze sistemul 

judiciar şi să reducă nivelul corupţiei.  

C.   Politicile din Sectorul Financiar 

27.      Există semne care indică o tentativă de redresare a creditării şi sistemul bancar 

se menţine bine capitalizat, dar riscurile au crescut datorită dificultăţilor din alte părţi 

ale Europei. Creditarea s-a reluat în al doilea trimestru al anului 2011, ajungând la un nivel 

care depăşeşte contractarea din trimestrul anterior. Rata medie de capital din sistem a fost de 

14,2% la finele lunii iunie, ritmul de creştere a împrumuturilor neperformante reducându-se 

uşor. Îmbunătăţirea susţinută continuă să depindă de revigorarea creşterii economice, c 

riscuri de reducere datorate potenţialelor efecte de contagiune din periferia europeană. La 

finele lunii iulie 2011, expunerea agregată faţă de România a celor mai mari nouă bănci 

străine ce participă la Iniţiativa Europeană de Coordonare Bancară s-a menţinut la 95% din 

nivelul pe care îl avea la debutul iniţiativei, în scădere faţă de 98% în luna precedentă, 

reflectând probabil turbulenţele recente înregistrate pe piaţa internaţională.7  

                                                 
7
 Deşi nu au stabilit o ţintă concretă pentru nivelul expunerii pe mai departe, aceste bănci şi-au afirmat 

angajamentul pe termen lung faţă de ţară şi continuă să raporteze nivelurile expunerilor.   
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Dec-08 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11

Capital adequacy

Capital adequacy ratio 13.8 14.7 14.3 15.0 14.9 14.2

Leverage Ratio1/ 8.1 7.6 7.9 8.1 8.0 7.8

Asset quality

Non-performing loan ratio2/ 2.8 7.9 10.2 11.9 12.7 13.4

Loan loss ratio3/ 6.5 15.3 17.8 20.8 22.0 21.9

Profitability

Return on assets 1.6 0.2 -0.1 -0.2 0.5 0.1

Return on equity 17.0 2.9 -1.6 -1.7 5.0 0.6

Liquidity

Loans to deposit ratio 122.0 112.8 117.5 113.5 114.8 118.4

Immediate liquidity ratio4/ 34.4 35.3 35.9 37.9 37.2 36.3

Source: NBR.

1/Tier 1 capital / total average net assets.

2/Unadjusted exposure from loans classifieds as "loss" defined as past 90 days and/or initiation of legal

preceding / total loans and interest, excluding off-balance sheet items.

3/Unadjusted exposure from loans and interest falling under "doubtful" and "loss" / total classified loans

and interest, excluding off-balance sheet items.

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

Romanian Banking System - Core Indicators (in percent)
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28.      BNR continuă să fie vigilentă cu privire la slăbiciunile din sistemul bancar, 

slăbiciuni ce ar putea fi exacerbate de efectele de contagiune din periferia europeană. 

BNR continuă să fie atentă la riscurile de contagiune din periferia europeană precum şi la 

riscurile determinate de incertitudinile din ţările băncilor mamă din zona euro.8 Băncile 

greceşti ce funcţionează în România deţin împreună aproximativ 16% din activele din sistem, 

dar ele continuă să fie bine capitalizate, deşi plătesc în general rate mai mari la depozite decât 

media pieţei. BNR este pregătită să furnizeze lichidităţi în funcţie de necesităţi, pentru a evita 

segmentarea pe piaţa interbancară şi rafinează o întreagă paletă de măsuri de urgenţă pe care 

să le aplice dacă este cazul, în scopul menţinerii nivelului de încredere în rândul 

deponenţilor. Unele bănci mici şi mijlocii, cu rate de cost ridicate, cu probleme din ce în ce 

mai mari privind împrumuturile şi cu provizioane mai mici decât media continuă să 

înregistreze pierderi. În unele cazuri va fi necesară majorarea capitalului, sub atenta şi 

continua supraveghere din partea autorităţii de supraveghere.9 Ar putea deveni vizibilă o 

tendinţă salutară de consolidare în sectorul bancar, aşa cum evidenţiază recent anunţata 

fuziune dintre Alpha Bank şi EFG Eurobank, care îşi fuziona şi operaţiunile lor din România. 

29.      Se înregistrează în continuare progrese în ceea ce priveşte consolidarea 

planificării de urgenţă şi a reglementării bancare.  Au fost înregistrate progrese 

semnificative în finalizarea criteriului de referinţă neîndeplinit conform căruia Fondul de 

Garantare a Depozitelor (FGD) are posibilitatea de a finanţa noi instrumente de restructurare 

şi închidere a băncilor, cum ar fi achiziţiile şi asumările Europeană (criteriu de referinţă 

structural modificat). Totodată, şi ca parte a unei continue planificări pentru situaţii 

neprevăzute, autorităţile sunt hotărâte să adopte o legislaţie ce va prevede atribute de bridge 

bank, în vederea consolidării gamei existente de instrumente de închidere a băncilor. 

Autorităţile finalizează cadrul de reglementare şi tratamentul fiscal de filtrare a provizionării, 

care vor asigura menţinerea abordării prudente actuale atunci când vor fi introduse 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru bănci, la începutul anului 2012.  

Banca centrală va introduce de asemenea în curând noi reglementări10 care să descurajeze 

contractarea de credite în valută de către împrumutaţi neasiguraţi (un-hedged borrowing), 

pentru a contracara riscul de euroizare a împrumuturilor, reglementări ce vor include acţiuni 

de înăsprire a cadrului de reglementare pentru acordarea de împrumuturi în valută de către 

bănci.  

                                                 
8
 Pentru o discuţie pe tema riscurilor de contagiune, vezi ultimul Raport privind Contagiunea în Zona Euro al 

FMI, http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=25056.0.  

9
 În total, aceste bănci reprezintă sub 7% din piaţă. 

10
 Aceste reglementări nu vor acoperi şi creditele ipotecare datorită preocupărilor legate de impactul pe care l-ar 

putea avea asupra pieţei. Locuinţele în România au preţurile stabilite în euro şi împrumuturile pe termen lung 

sunt exprimate în valută (în principal euro), dat fiind faptul că pentru moneda naţională curba de randament este 

lichidă doar pentru împrumuturile cu maturităţi scurte.     

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=25056.0
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D.   Politica Monetară şi  Politica Valutară 

30.      În pofida recentei scăderi a inflaţiei, banca centrală îşi menţine vigilenţa 

împotriva riscurilor de inflaţie şi este determinată în continuare să ia măsuri, dacă este 

cazul, pentru a asigura realizarea 

ţintei sale de inflaţie pe 2012. BNR a 

menţinut ratele de politică stabile din 

luna mai 2012 şi a trecut la o atitudine  

de  înăsprire a politicii  datorită 

îngrijorărilor din ce în ce mai mari 

legate de inflaţie. Deoarece limita 

interioară prevăzută în program a fost 

depăşită în luna iunie, echipa a purtat 

consultări pe inflaţie cu autorităţile pe 

parcursul misiunii de evaluare. 

Presiunile inflaţioniste începând să 

cedeze acum, şi neexistând dovezi până 

la acest moment că ar exista efecte de runda 

a doua, banca centrală nu a considerat 

necesară majorarea ratelor de politică. Cu 

toate acestea, autorităţile sunt încă 

îngrijorate în legătură cu riscurile de 

majorare ce derivă din anticipata creştere a 

preţurilor administrate.11 Echipa a convenit 

că nu mai sunt necesare acţiuni imediate, dar 

a observat totodată că o slăbire suplimentară 

a cursului de schimb s-ar putea traduce în 

preţuri mai mari. Au notat că operaţiunile de 

pe piaţa deschisă vor continua să absoarbă 

excesul de lichiditate şi vor apropia ratele 

interbancare de rata de politică.12 Echipa a avertizat însă, că în cazul în care apar riscuri de 

contagiune de la problemele financiare din regiune şi posibile ieşiri de capital, orice 

intervenţie valutară ar trebui să fie îndreptată în direcţia majorării rezervelor şi nu absorbirii 

                                                 
11

 Echipa estimează impactul reducerii subvenţiilor de căldură la aproximativ ½ ppt. la preţurile de consum. 

Preţurile transportului de pasageri pe calea ferată şi cu metroul au fost majorate cu 18% în luna august, dar 

impactul asupra IPC va fi probabil minim dacă nu intervin efecte de runda a doua, deoarece ponderea în indice 

este redusă.  

12
 România are o marjă amplă a ratelor pe piaţa interbancară  (400 de puncte de bază în jurul ratei de politică, în 

care limita superioară este rata Lombard şi limita inferioară este facilitatea de overnight standing). În ultimul an, 

excesul de lichiditate a condus la o utilizare mai intensă a facilităţii de overnight standing  şi a permis ratei 

interbancare să se apropie mai mult de limita inferioară a intervalului.   
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excesului de lichidităţi în lei, şi că dacă inflaţia continuă să se menţină peste nivelul 

prognozat la acest moment va fi necesară o majorare a ratei de politică în lunile următoare. 

Misiunea a notat de asemenea că BNR  nu ar trebui să lase considerentele legate de propriul 

bilanţ să îi influenţeze în mod neadecvat opţiunile privind instrumentele de politică monetară. 

31.      Competitivitatea României continuă să fie corespunzătoare. Deprecierea leului 

din ultimele luni a inversat parţial aprecierea  CESV (Cursul Efectiv de Schimb Valutar) de 

la începutul anului. Exporturile româneşti continuă să câştige cotă pe piaţa internaţională şi  

evaluarea cursului de schimb bazată pe analiza extinsă CGER nu indică o nealiniere a 

monedei (Tabela 2).  

32.      Gradul de acoperire din rezerve a datoriilor pe termen scurt se menţine peste 

100%. Creşterea rezervelor internaţionale în prima jumătate a anului a fost parţial 

compensată de rambursările nete mari aferente titlurilor de Trezorerie interne în euro de 

aproximativ 2,6 miliarde Euro din luna iulie. Modificarea profilului de finanţare fiscală (ce 

vizează extinderea maturităţilor la emisiunile existente şi eforturi de dezvoltare a curbei de 

randament), conjugat cu volatilitatea de pe pieţele financiare internaţionale, au împins 

acumularea de rezerve proiectată spre ultimul trimestru al anului (SI¶28). 

IV. MODALITĂŢILE PROGRAMULUI ŞI ALTE ASPECTE 

 

33.      Scrisoarea de Intenţie (SI) anexată descrie progresele înregistrate de autorităţi 

în implementarea programului lor economic şi prevede angajamentele asumate de 

acestea până la finele lunii decembrie 2011.  Sunt propuse unele modificări la 

condiţionalităţile programului (Tabelele 1–2):  

 Se propune o acţiune prealabilă: majorarea cu 8 procente a preţului CUG la gaze 

pentru consumatorii industriali, esenţială pentru normalizarea pieţei gazelor şi 

evitarea de pierderi la nivelul ÎS. 

 Se propune o modificare a ţintei AEN stabilite pentru finele lunii septembrie. Ţinta 

pentru finele anului este nemodificată, dar se propune reducerea ţintei la finele lunii 

septembrie de la 500 la 250, pentru a reflecta  schimbarea profilului finanţării fiscale 

(¶32) 

 Se propun modificări ale calendarului de îndeplinire a criteriilor de performanţă 

structurale: (Tabelul 2) Având în vedere fezabilitatea legală şi administrativă în 

intervalul de timp stipulat, data ţintă pentru îndeplinirea criteriului structural privind: 

(i) aprobarea noului act normativ privind guvernanţa corporatistă a ÎS devine 31 

octombrie 2011; şi a celui privind (iii) amendarea legislaţiei în sensul de a permite 

utilizarea resurselor FGD pentru a facilita restructurarea băncilor, devine 30 

septembrie 2011.  
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 Se adaugă noi criterii de performanţă structurale: (Tabelul 2) (i) Ca parte a strategiei 

de restructurare şi privatizare, desemnarea consultanţilor juridici şi/sau a 

consultanţilor pentru privatizare la anumite ÎS, în cadrul pregătirii ofertelor de 

privatizare până la 31 octombrie 2011; (ii) aprobarea prin ordonanţă de guvern a unui 

nou mecanism pentru taxa de clawback care să contribuie la controlul creşterii 

consumului de produse farmaceutice generând în acelaşi timp venituri suplimentare 

pentru sistemul de sănătate, lucru esenţial pentru realizarea ţintelor fiscale şi a celor 

privind arieratele bugetului general consolidat din cadrul programului până la data de 

31 noiembrie 2011, şi (iii) aprobarea de către guvern şi transmiterea la parlament a 

unor amendamente comprehensive la legislaţia din domeniul sănătăţii până la 31 

decembrie 2011. Desemnarea consultanţilor este esenţială pentru procesul de reformă 

şi privatizare a ÎS, deoarece privatizarea va genera investiţii adiţionale semnificative 

în sectoarele transporturi şi energie, investiţii ce vor impulsiona creşterea şi vor 

contribui considerabil la sporirea transparenţei şi eficienţei în exploatare. Taxa de  

clawback şi amendamentele la legislaţia din domeniul sănătăţii sunt cruciale pentru 

rezolvarea problemelor fiscale ce derivă din sistemul public de sănătate atât prin 

majorarea veniturilor, cât şi prin reducerea stimulentelor de a cheltui mai mult pe 

produse farmaceutice.  

34.      Modalităţile programului. Nu este de aşteptat ca România să se confrunte cu 

necesităţi reale de finanţare a balanţei de plăţi în 2011 si 2012, şi deci  Acordul Stand-By şi 

angajamentele de finanţare de la Uniunea Europeană vor fi tratate în continuare ca 

preventive. Chiar în eventualitatea unui scenariu de şoc la periferia zonei euro, analiza 

echipei sugerează că rezervele ar fi suficiente pentru a acoperi potenţialele deficite de 

finanţare ce s-ar putea ivi în cazul unui şoc de lichidităţi în sectorul bancar şi al şocurilor 

indirecte de la nivelul întregii economii. Totuşi, riscurile de a avea un şoc finaciar 

internaţional au crescut, ceea ce ar putea conduce la efectuarea de trageri în cadrul Acordului 

Stand-By.  

35.      Riscurile programului.  Capacitatea României de a rambursa datoria către Fond este 

de aşteptat să fie în continuare puternică. Sumele rămase de rambursat Fondului vor atinge 

un maxim de 33,6% din rezervele brute în 2011. Vârful plăţilor va fi încă gestionabil în 

2013–14 la 11,6% şi respectiv 10,9%  din rezervele brute, şi la aproximativ 8,2% şi respectiv 

7,2% din exporturile de bunuri şi servicii. Deşi expunerea rămâne mare, riscurile  asociate 

serviciului datoriei sunt atenuate de nivelul relativ redus al datoriei publice. Se anticipează că 

nivelul de îndatorare a Statului va rămâne sub 35% din PIB, datoria publică externă 

înregistrând un nivel maxim de aprox. 15% din PIB în 2012. Se anticipează că datoria 

externă totală va atinge un nivel maxim de 75,4%  la finele anului 2011, începând să scadă 

după acest moment. Totodată, o actualizarea a analizei efectuate în 2009 privind măsurile de 

protejare a resurselor, a constatat că există un cadru robust de protejare a resurselor la BNR, 

recomandând în acelaşi timp măsuri de îmbunătăţire a standardelor de raportare a AEN, de 

susţinere a unei supravegheri efectivă a auditului şi de sporire a datelor contabile făcute 

publice.  
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36.      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 economice şi politice din România, şi echipele CE şi BM au 

participat la întâlnirile Fondului cu autorităţile.  CE a aprobat disponibilizarea ultimei tranşe 

din programul său de asistenţă (150 de milioane Euro) în luna mai şi a aprobat noul acord de 

tip preventiv în valoare de 1,4 miliarde Euro ce se derulează în paralel cu noul ASB al 

Fondului.   

V. EVALUAREA ECHIPEI 

37.      Creşterea economică a României continuă, dar redresarea este fragilă şi nu ar 

trebui cruţat nici un efort de minimizare a riscurilor de politici. Deşi prognoza de bază a 

echipei rămâne favorabilă, reapariţia incertitudinilor la nivelul economiei mondiale ar putea 

prezenta ameninţări pentru România în mai multe moduri. O creştere mai redusă la nivel 

european ar putea descuraja exporturile care până acum au fost înfloritoare. Problemele din 

sectorul financiar s-ar putea propaga în ţară prin sectorul bancar deţinut în mare parte de 

bănci străine. Incertitudinile de pe piaţa financiară internaţională ar putea duce la creşterea 

costurilor finanţării şi ar putea ameninţa accesul la finanţarea guvernamentală şi la resursele 

de investiţii private. Din acest motiv, este mai important ca niciodată ca autorităţile să îşi 

menţină angajamentul faţă de politicile cuprinse în programul susţinut de Fond, pentru a 

minimiza riscurile de contagiune. Buffer-urile puternice de finanţare fiscală, buffer-urile 

puternice din sectorul financiar rezultate din condiţiile prudenţiale strânse, şi buffer-urile 

valutare provenite din rezervele mari ale BNR pot acţiona – alături de angajamentul 

nestrămutat faţă de o politică fiscală şi monetară prudentă – ca o linie de apărare vitală 

împotriva unui climat internaţional marcat de incertitudini.  

38.      Rezultatele fiscale din anul 2011 au fost excelente, şi este extrem de probabilă 

realizarea ţintei stabilite pentru finalul anului. Măsurile fiscale dificile adoptate în anul 

2010 au dus la un deficit în scădere şi la rezultate peste ţintele programului din anul 2011.  

Angajamentul autorităţilor de a continua reducerea numărului de angajaţi în sectorul public 

au avut un succes deosebit în crearea spaţiului fiscal necesar pentru revenirea treptată la 

nivelurile salariale dinainte de reducere pentru angajaţii ce au rămas în sectorul public. 

Trebuie însă rezolvate în mod decisiv problemele cronice din sistemul sanitar. Practica 

nesustenabilă din ultimii ani a fost aceea de a construi bugetul la un nivel sub cel necesar 

pentru a acoperi drepturile legale ale sistemului, şi apoi de a ascunde diferenţa cu arierate şi 

cu jumătăţi de măsură. În acest context, decizia autorităţilor de a implementa o reformă mai 

cuprinzătoare este binevenită. Sunt necesare eforturi adiţionale pentru a executa integral 

bugetul de capital în 2011, domeniu în care autorităţile înregistrează mereu rezultate sub 

aşteptări, mai ales în ceea ce priveşte cheltuielile de investiţii aferente proiectelor cu fonduri 

UE.   

39.      Perspectiva fiscală pe termen mediu este favorabilă, dar există dificultăţi în 

atingerea ţintei de deficit UE pentru 2012. Reformele din domeniul pensiilor, prestaţiilor 
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sociale, şi salarizării unitare ar trebui să genereze economii adiţionale semnificative în anii ce 

urmează. Dacă se soluţionează în mod corespunzător problema sectorului sanitar, obiectivele 

fiscale pe termen mediu ale autorităţilor pot fi îndeplinite fără probleme. Totuşi, ţinta de 

deficit pe 2012 convenită cu UE s-ar putea dovedi dificil de realizat. Politicile prudente de 

cheltuieli deja luate în considerare ar trebui să conducă la un deficit cash de sub 3% din PIB.    

Dar pentru a realiza ţinta de deficit ESA de sub 3% , convenită cu UE, autorităţile vor trebui 

să acopere diferenţa dintre contabilitatea cash şi ESA (în mod tradiţional în jur de ½–

¾ procente din PIB). Totodată, se anticipează că Eurostat va incorpora în conturile fiscale un 

număr de ÎS cu pierderi, ceea ce va impune încă o ajustare fiscală de până la ½–1% din PIB. 

Reducerea arieratelor ar trebui să ducă la reducerea diferenţei dintre contabilitatea cash şi 

contabilitatea de angajament, dar vor mai fi necesare şi alte măsuri. Ar putea ajuta şi măsurile 

de reformă a ÎS pentru acele companii ce intră în BGC. Deşi ar putea exista oarecare spaţiu 

pentru reducerea cheltuielilor de capital, nu mai rămân decât puţine alte zone în care să se 

mai reducă din cheltuieli.  Şi introducerea de măsuri noi de majorare a veniturilor  pe termen 

scurt s-ar putea dovedi dificilă, având în vedere majorarea accizelor, a contribuţiilor sociale 

şi a cotelor de TVA deja implementate în perioada 2009-2010.  

40.      Implementarea reformelor structurale planificate este esenţială dacă se doreşte 

menţinerea unei creşteri economice durabile. Exerciţiul de inventariere finalizat de curând 

a dus la identificarea unui număr mare de companii cu pierderi şi arierate semnificativ mai 

mari decât se considerase anterior. Această descoperire a reafirmat necesitatea de a se acţiona 

în direcţia restructurării, privatizării sau închiderii acestor companii. Programul de reformă a 

ÎS este foarte ambiţios, atât din punct de vedere politic cât şi din punct de vedere tehnic, mai 

ales având în vedere alegerile ce urmează a avea loc în 2012. Dar, din punctul de vedere al 

impactului macroeconomic, ar fi fost preferabilă o abordare chiar şi mai ambiţioasă, deoarece 

chiar dacă se finalizează toate reformele prevăzute în program, tot va rămâne un mare sector 

de stat doar parţial adaptat necesităţilor unui stat modern al UE.   

41.      Poziţia puternic proactivă a autorităţilor în materie de supraveghere bancară a 

contribuit la stoparea dificultăţilor din sectorul bancar, dar riscurile s-au accentuat 

puternic. Având un sector bancar controlat de bănci străine în proporţie de 80% (inclusiv de 

bănci din periferia zonei euro), România este deosebit de vulnerabilă la incertitudinile din ce 

în ce mai mari din sectorul bancar din alte părţi ale Europei. Deşi în sistem există buferr-uri 

semnificative de capital şi de lichidităţi, autorităţile ar trebui să accelereze eforturile de 

asigurare a stabilităţii viitoare. Mai buna monitorizare a fluxurilor din sectorul bancar ar 

trebui cuplată cu planurile detaliate pentru situaţii de urgenţă pentru orice probleme apărute 

în sectorul bancar naţional, precum şi pentru posibilele situaţii de contagiune din zona euro. 

Autorităţile trebuie să continue să elaboreze proceduri de utilizare noilor competenţe de 

închidere a băncilor, pentru a fi pe deplin pregătite în eventualitatea în care o bancă s-ar 

confrunta cu probleme. În acest sens, angajamentul asumat recent de a asigura un mecanism 

legal de efectuare a activităţilor de bridge banking este cu deosebire binevenit. Autorităţile 

trebuie să fie continuare vigilente la orice dificultăţi ce ar putea apărea la băncile naţionale 

mici.  
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42.      Deşi caracterul urgent al înăspririi politicii monetar a mai slăbit datorită unei 

scăderi excepţionale a inflaţiei în ultimele luni, vigilenţa încă trebuie menţinută. Mai 

este încă probabil ca ţinta de inflaţie la finele anului 2011 să nu fie îndeplinită, şi mecanismul 

de consultare pe inflaţie din cadrul programului ar mai putea fi activat şi în misiunile viitoare.  

Majorările anticipate ale preţurilor administrate, aşteptările inflaţioniste în creştere şi 

presiunile impuse de recenta depreciere indică o menţinere a riscurilor de inflaţie. Echipa 

recomandă în continuare o orientare către înăsprirea politicii monetare până când traiectoria 

inflaţiei revine la un interval ce corespunde ţintei de inflaţie. Autorităţile au încercat să evite 

lichidităţile excesive în RON prin intervenţii valutare. Deşi acesta este un obiectiv admirabil 

de reducere a presiunilor inflaţioniste, echipa recomandă minimizarea intervenţiilor pe piaţa 

valutară în favoarea utilizării mai puternice a operaţiunilor de pe piaţa deschisă, pentru a se 

conserva nivelul adecvat amortizare al rezervelor BNR, dată fiind instabilitatea din ce în ce 

mai mare de pe pieţele internaţionale. BNR ar trebui de asemenea să nu lase considerentele 

legate de propriul bilanţ să îi influenţeze în mod neadecvat opţiunile privind instrumentele de 

politică monetară. 

43.      Pe baza performanţei României în cadrul ASB, echipa FMI susţine solicitarea  

autorităţilor de finalizare a primei evaluări în cadrul noului acord. Echipa recomandă de 

asemenea aprobarea modificării condiţionalităţilor programului, conform propunerilor din 

Scrisoarea de Intenţie anexată. 



26 

 

DECIZIA PROPUSĂ 

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

majoritatea voturilor exprimate:  

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

pentru România (EBS/11/37, Sup. 2, 18.03/11) în vederea evaluării implementării 

programului.  

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

României, din data de  14 septembrie 2011 (―Scrisoarea din septembrie 2011‖) împreună cu 

Memorandumul Tehnic de Înţelegere (―MTÎ  din septembrie 2011‖) vor fi ataşate la Acordul 

Stand-By pentru România, iar scrisorile datate 9 iunie 2011 şi  10 martie 2011 ale Ministrului 

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

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

septembrie 2011 şi MTÎ din septembrie 2011.  

3. Prin urmare, Acordul Stand-By va fi amendat după cum urmează: 

(a) Criteriile cantitative de performanţă stabilite pentru 30 septembrie 2011 

referitoare la limita de variaţie a activelor externe nete şi la limita soldului total al 

Bugetului General Consolidat, menţionate în paragrafele 3(a)(i) şi, respectiv, 3(a)(ii)  

vor fi cele menţionate în Tabelul 1 din Scrisoare din septembrie 2011 şi menţionate 

mai departe şi în MTÎ din septembrie 2011. 

(b) Criteriile cantitative de performanţă stabilite pentru 31 decembrie 2011, 

menţionate în paragrafele 3(a)(i)-(iv) vor fi cele menţionate în Tabelul 1 din Scrisoare 

din septembrie 2011 şi menţionate mai departe şi în MTÎ din septembrie 2011. 
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(c) Intervalele exterioare de consultare pe inflaţie menţionate în paragraful 3(b) 

pentru finele lunii decembrie 2011 vor fi cele precizate Tabelul 1 al Scrisorii din 

septembrie 2011 şi menţionate mai departe şi în MTÎ din septembrie 2011. 

 (d) Criteriul de performanţă permanent menţionat în paragraful 3(c) va fi cel 

precizat Tabelul 1 al Scrisorii din septembrie 2011 şi menţionate mai departe şi în 

MTÎ din septembrie 2011. 

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

Stand-By pentru România este finalizată şi România poate efectua achiziţii cu condiţia ca 

informaţiile furnizate de România cu privire la implementarea măsurilor prevăzute ca acţiuni 

prealabile în Tabelul 2 al Scrisorii din septembrie 2011 să fie corecte. 
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Tabelă. Acordul Stand-By  

 

Acces: 3.090,6 milioane DST, 300 de procente din cotă. 

Durata: 24 luni. 

Etapizare: 60 de milioane DST au fost disponibilizate după aprobarea acordului pe 25 martie 2011, 

cu intrarea în vigoare pe 31 martie 2011. Următoarea tranşă, în valoare de 430 de milioane DST a 

fost disponibilizată pe 27 iunie 2011, după finalizarea primei evaluări. O altă tranşă, în valoare de 

430 de milioane DST va fi disponibilizată după finalizarea acestei evaluări Alte şase tranşe 

ulterioare, totalizând 2170,6 milioane DST vor fi disponibilizate condiţionat de finalizarea 

evaluărilor trei-opt.   

 

Condiţionalitate 

 

 Criterii cantitative de performanţǎ 
 

 un plafon pentru variaţia activelor externe nete 

 un plafon al arieratelor interne ale bugetului  de stat şi sistemului de asigurări sociale 

 un plafon pentru soldul cash al bugetului general consolidat 

 un plafon al garanţiilor bugetului general consolidat 

 ne-acumularea de arierate la datoria externă. 

 

 Ţinte cantitative indicative 
 

 un plafon al cheltuielilor curente primare ale bugetului general consolidat 

 un plafon al arieratelor interne ale autorităţilor locale 

 o limită a soldului operaţional şi arieratelor pentru cele mai importante întreprinderi de Stat 

     cu pierderi 

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

 

 Acţiune prealabilă 

 

 Majorarea preţului la gaze pentru clienţii industriali pentru a alinia acest preţ la formula 

CUG cu 8 procente 
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Tabelă. Acordul Stand-By (continuare) 

 

 Criterii structurale de  referinţǎ  
 

 Realizarea reformelor la ÎS cuprinzând  (i) desemnarea  consultanţilor juridici pentru 

privatizarea CFR Marfă, TAROM, Transelectrica, Transgaz, Romgaz ; (ii) elaborarea de 

planuri de acţiune pentru restul ÎS de la nivel central; (iii) elaborarea de mecanisme care să 

faciliteze restructurarea şi securitizarea arieratelor ÎS. 15 iulie 2011 

 Eliminarea prin ordonanţă de guvern baza legală pentru toate fondurile de stimulente, cu 

intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2012. 31 august 2011 

 Finalizarea unei analize cuprinzătoare a portofoliului de investiţii existent, în care să se 

stabilească prioritatea şi să se evalueze proiectele existente, în vederea concentrării pe acele 

proiecte a căror finanţare poate fi asigurată integral, examinarea viabilităţii proiectelor 

vechi, a celor cu prioritate redusă şi a celor neviabile, în vederea întreruperii lor, şi 

producerea unui raport final şi a unui plan de acţiune. 30 septembrie 2011 

 Desemnarea consultanţilor pentru reforma ÎS (i) Selectarea consultanţilor de tranzacţie 

pentru grupul 1 şi  (ii) a consultanţilor juridici pentru grupul 2. 31 octombrie 2011 

(propunere)  

 Amendarea legislaţiei în sensul de a permite utilizarea resurselor fondului de garantare a 

depozitelor pentru a facilita restructurarea băncilor, inclusiv tranzacţii de achiziţii şi 

asumare. 30 septembrie 2011 (reprogramată de la 30 noiembrie 2011)  

 Aprobarea legislaţiei de îmbunătăţire a guvernanţei ÎS. 31 octombrie 2011  (reprogramată 

de la 31 august 2011) 

 Impunerea unei taxe revizuite de clawback companiilor farmaceutice, taxă care să aibă la 

bază creşterea costurilor acestora peste un nivel prestabilit. 30 noiembrie (propunere) 

 Introducerea unui sistem simplificat pentru contribuabilii mici care se situează sub plafonul 

de înregistrare TVA, cu asistenţă de la FMI şi CE, şi solicitarea în acelaşi timp a aprobării 

Consiliului de Miniştri ai UE pentru a majora plafonul de la care înregistrarea în scopuri de 

TVA devine obligatorie la 50.000 Euro. 31 decembrie 2011 

 Elaborarea de amendamente comprehensive la legislaţia din domeniul sanitar care 

să soluţioneze deficienţelor bugetare ce persistă în acest sector şi să asigure servicii 

sanitare de calitate. 31 decembrie 2011 (propunere) 
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Figure 6. Romania: Financial Sector, 2007-11

Source: Dxtime; Romania National Bank.
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2010

Dec March Sept Dec

Actual Actual Prog. Prelim. Prog. Prog.

I. Quantitative Performance Criteria

1. Floor on the change in net foreign assets (mln euros) 1/ 2/ 20,026 119 250 1896 250 500

2. Floor on general government overall balance (mln lei) 3/ 4/ -33,621 -5,254 -13,280 -11260 -17,500 -23,953

3. Ceiling on stock of central government and social security arrears (bn lei) 0.19 0.13 0.20 0.11 0.15 0.10

4. 7.6 8.1 14.0 6.0 14.0 14.0

II. Continuous Performance Criterion

5. Nonaccumulation of external debt arrears 0 0 0 0 0 0

III. Inflation Consultation

6. 12-month rate of inflation in consumer prices

Outer band (upper limit) … … 8.8 … 6.2 5.7

Inner band (upper limit) … … 7.8 … 5.2 4.7

Actual/Center point 7.9 8.0 6.8 8.0 4.2 3.7

Inner band (lower limit) … … 5.8 … 3.2 2.7

Outer band (lower limit) … … 4.8 … 2.2 1.7

IV. Indicative Target

7. Ceiling on general government current primary spending (excl. EU funds and social assistance, mln lei) 4/ 131,938 30,670 64,000 62,578      96,350 130,700

8. Floor on operating balance (earnings before interest and tax, net of subsidies) of key SOEs

(as defined in TMU (bn. lei)) 4/ -6.8 -0.7 -2.7 -1.8 -3.6 -4.0

9. Ceiling on stock of arrears of key SOEs (as defined in TMU (bn. lei)) 17.9 19.2 19.5 19.7 19.3 16.0

10. Ceiling on stock of local government arrears (bn lei) 0.91 0.82 0.90 0.81 0.85 0.80

Memorandum Item:

Revenue of general government, net of EU funds (mln. lei) 159,141 40,238 82,250 82,701      128,352 173,360

1/ The end-December 2010 figure is a stock.

2/ Cumulative flows relative to end-December 2010 stock.

3/ Cumulative figure during calendar year (e.g. March 2011 figure is cumulative from January 1, 2011).

4/ Adjusted performance criterion for end-June.

Table 1. Romania: Quantitative Program Targets 
2011

Ceiling on general government guarantees issued since end-2008 (face value, bn lei)

June
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Measure Target Date Comment

Prior Actions

1. Increase the gas price for non-residential customers, in order to further align with CUG formula, by 8 percent.

Quantitative performance criteria

1. Floor on net foreign assets June 30, 2011 Met

2. Floor on general government overall balance June 30, 2011 Met

3. Ceiling on central government and social security domestic arrears June 30, 2011 Met

4. Ceiling on general government guarantees June 30, 2011 Met

5. Non-accumulation of external debt arrears June 30, 2011 Met

Quantitative Indicative Target

1. Ceiling on general government current primary spending June 30, 2011 Met

2. Floor on operating balance of key SOEs June 30, 2011 Met

3. Ceiling on stock of arrears of key SOEs June 30, 2011 Not Met

4. Ceiling on stock of local government arrears June 30, 2011 Met

Inflation consultation band

Inner band June 30, 2011 Not met

Outer band June 30, 2011 Met

Structural benchmarks

1. Undertake SOE reforms, including (i) Appointment of legal advisors for privatization of CFR Marfa, TAROM, 

Transelectrica, Transgaz, and Romgaz; (ii) Preparation of action plans for the remaining SOEs of the central 

government; (iii) Design mechanisms to facilitate restructuring and securitizing SOE arrears.

July 15, 2011 Partially met

2. Approve legislation to improve governance of SOEs. Aug. 31, 2011 Reset to Oct. 31, 2011

3. Eliminate by government ordinance the legal basis of all the stimulente funds, effective January 1, 2012. Aug. 31, 2011 Met

4. Completion of a comprehensive review of the existing investment portfolio, which will prioritize and evaluate 

existing projects to focus on those where funding can be fully secured, examine the viability of old projects, with low 

priority and unviable ones discontinued, and production of a final report and an action plan.

Sept. 30, 2011

5. Amend legislation to allow the use of the deposit guarantee fund resources to facilitate bank restructuring, including 

purchase and assumption transactions.
Nov. 30, 2011 Reset to Sept. 30, 2011

6. Introduction of a simplified taxation system for smaller taxpayers under the threshold with help from the IMF and 

EC, while requesting a shift in the VAT mandatory threshold from the EU Council of Ministers to €50,000.
Dec. 31, 2011

New structural benchmark

1. Selection of advisors for SOE reform: (i) select transaction advisors for group 1 and (ii) legal advisors for group 2 Oct. 31, 2011

2. Impose a revised clawback tax on the pharmaceuticals based on the growth in their costs or above a pre-

determined threshold.
Nov. 30, 2011

 

3. Prepare comprehensive amendments to the health care legislation to address the persistent budgetary shortfalls 

and to ensure high quality health care services. Dec. 31, 2011

At least 5 working days before the 

Executive Board meeting

Table 2. Romania: Performance for Second Review and Proposed New Conditionality
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2007 2008 2009 2010 2012

Rev. Prog. Proj. Proj.

Output and prices

Real GDP 6.3 7.3 -7.1 -1.3 1.5 1.5 3.5

Contributions to GDP growth

Domestic demand 14.2 7.3 -12.9 -1.0 0.9 0.3 3.6

Net exports -9.6 -1.0 7.5 -0.2 0.6 1.2 -0.1

Consumer price index (CPI, average) 4.8 7.8 5.6 6.1 6.8 6.4 4.3

Consumer price index (CPI, end of period) 6.7 6.4 4.7 8.0 5.7 5.0 3.8

Producer price index (end of period) 7.6 15.3 1.9 6.3 … … …

Unemployment rate (registered, average) 4.3 4.0 6.3 7.6 6.1 5.0 4.8

Unemployment rate (LFS, average) 6.4 5.8 6.9 7.3 … … …

Nominal wages 22.7 23.7 8.5 2.4 5.7 5.7 7.0

Saving and Investment

Gross domestic investment 31.0 31.3 25.3 26.5 26.0 27.3 27.4

Gross national savings 17.6 19.7 21.1 22.2 21.3 22.9 22.8

General government finances

Revenue 32.3 32.2 31.4 32.8 33.1 33.5 33.9

Expenditure 35.4 37.0 38.7 39.4 37.5 37.9 36.7

Fiscal balance -3.1 -4.8 -7.3 -6.5 -4.4 -4.4 -2.8

Privatization proceeds 1/ 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

External financing 0.1 0.4 2.9 2.9 2.4 2.2 1.4

Domestic financing 2.9 4.3 4.4 3.6 2.0 2.2 1.3

Structural fiscal balance 2/ -5.4 -7.7 -7.1 -5.3 -2.7 -2.8 -1.5

Gross public debt (direct debt only) 10.4 11.8 21.8 28.7 31.2 31.5 31.8

Money and credit

Broad money (M3) 33.7 17.5 9.0 6.9 10.2 8.3 11.1

Credit to private sector 60.4 33.7 0.9 4.7 7.0 4.1 7.4

Interest rates, eop

Euribor, six-months 4.8 3.5 4.5 1.2 … … …

NBR policy rate 7.5 10.3 8.0 6.3 … … …

NBR lending rate (Lombard) 12.0 14.3 12.0 10.3 … … …

Interbank offer rate (1 week) 7.1 12.7 10.7 3.6 … … …

Balance of payments

Current account balance -13.4 -11.6 -4.2 -4.3 -4.7 -4.5 -4.6

Merchandise trade balance -14.3 -13.7 -5.8 -4.9 -4.5 -4.0 -4.1

Capital and financial account balance 17.6 12.7 -2.5 1.2 3.5 4.6 7.6

Foreign direct investment balance 5.7 6.7 3.0 2.2 3.1 2.2 2.2

International investment position -43.5 -49.4 -62.7 -63.9 -62.6 -75.7 -70.1

Gross official reserves 21.8 20.2 26.2 29.5 29.2 30.4 30.2

Gross external debt 47.1 51.8 69.0 74.7 74.0 75.4 73.3

Exchange rates

Lei per euro (end of period) 3.5 4.0 4.2          4.3 … … …

Lei per euro (average) 3.3 3.7 4.2          4.2 … … …

Real effective exchange rate … … …

CPI based (percentage change) 8.5 -5.0 -7.6 2.0 … … …

GDP deflator based (percentage change) 17.4 1.6 -8.9 0.4 … … …

Memorandum Items:

Nominal GDP (in bn RON) 416.0 514.7 498.0 513.6 542.9 543.0 588.9

Social and Other Indicators 

   GDP per capita (current US$, 2009): $7,500;  GDP per capita, PPP (current international $, 2009): $14,198

   Poverty rate: 5.7% (2008)

1/ Excludes receipts from planned privatizations under the program.

Table 3. Romania: Selected Economic and Social Indicators, 2007–12

2011

(Annual percentage change)

(In percent of GDP)

(Annual percentage change)

(In percent)

(In percent of GDP)

2/ Actual fiscal balance adjusted for the automatic effects of the business cycle.

Sources:  Romanian authorities; Fund staff estimates and projections; and World Development Indicators database.
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2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Rev. Prog. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.

GDP and prices (annual percent change)

Real GDP 7.3 -7.1 -1.3 1.5 1.5 3.5 3.8 4.3 4.0 4.1

Real domestic demand 7.3 -12.9 -1.0 0.9 0.3 3.6 3.6 4.3 4.4 4.2

Consumption 8.7 -7.8 -2.1 0.1 -1.0 3.3 3.5 4.2 4.7 4.5

Investment 3.7 -26.2 2.7 3.3 4.1 4.3 4.0 4.5 3.8 3.4

Exports 8.3 -5.3 13.1 7.9 16.0 7.3 8.1 8.3 8.2 8.3

Imports 7.9 -20.9 11.6 5.5 11.0 6.6 7.2 7.9 8.7 8.1

Consumer price index (CPI, average) 7.8 5.6 6.1 6.8 6.4 4.3 3.2 3.0 3.0 3.0

Consumer price index (CPI, end of period) 6.4 4.7 8.0 5.7 5.0 3.8 3.0 3.0 3.0 3.0

Saving and investment (in percent of GDP)

Gross national saving 19.7 21.1 22.2 21.3 22.9 22.8 24.3 25.0 25.5 25.6

Government 1.5 -2.0 0.8 2.8 2.8 4.5 5.1 5.4 5.8 6.1

Private 18.2 23.2 21.3 18.4 20.1 18.3 19.2 19.6 19.7 19.5

Gross domestic investment 31.3 25.3 26.5 26.0 27.3 27.4 29.0 29.7 30.1 30.3

Government 6.3 5.3 7.4 7.1 7.2 7.3 7.6 7.6 7.6 7.6

Private 25.0 20.0 19.1 18.9 20.2 20.1 21.4 22.1 22.5 22.8

General government (in percent of GDP)

Revenue 32.2 31.4 32.8 33.1 33.5 33.9 34.2 34.4 34.5 34.7

Tax revenue 18.4 17.8 18.1 18.8 19.2 19.1 19.2 19.4 19.5 19.7

Non-Tax revenue 3.1 2.9 3.9 3.5 3.6 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3

Grants 0.9 1.0 1.8 1.6 1.6 2.4 2.8 2.8 2.8 2.8

Expenditure 37.0 38.7 39.4 37.5 37.9 36.7 36.6 36.6 36.3 36.1

Fiscal balance -4.8 -7.3 -6.5 -4.4 -4.4 -2.8 -2.4 -2.2 -1.8 -1.4

Structural fiscal balance 1/ -7.7 -7.1 -5.3 -2.7 -2.7 -1.4 -1.2 0.0 0.0 0.0

Gross public debt (direct debt only) 11.8 21.8 28.7 37.2 31.5 31.8 31.6 31.3 30.7 29.7

Monetary aggregates (annual percent change)
Broad money 17.5 9.0 6.9 10.2 8.3 11.1 11.8 12.5 12.7 12.9
Domestic credit 33.7 0.9 4.7 7.0 4.1 7.4 10.7 11.9 13.8 10.1

Balance of payments (in percent of GDP)

Current account -11.6 -4.2 -4.3 -4.7 -4.5 -4.6 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7

Trade balance -13.7 -5.8 -4.9 -4.5 -4.0 -4.1 -3.8 -3.9 -3.9 -3.7

Services balance 0.5 -0.2 -0.6 -0.4 -0.4 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4

Income balance -2.7 -1.6 -1.6 -2.4 -2.5 -2.5 -2.7 -2.8 -2.9 -2.9

Transfers balance 4.3 3.5 2.8 2.6 2.4 2.4 2.3 2.4 2.6 2.3

Capital and financial account balance 12.8 -1.9 1.2 3.5 4.6 7.6 8.0 7.7 4.9 5.2

Foreign direct investment, balance 6.7 3.0 2.2 3.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Memorandum items:

Gross international reserves (in billions of euros) 28.3 30.9 36.0 38.4 39.8 43.0 43.6 44.1 43.1 44.3

Gross international reserves (in months of next year's imports) 7.8 7.4 7.6 7.5 7.7 7.6 7.1 6.5 5.9 5.9

International investment position (in percent of GDP) -49.4 -62.7 -63.9 -62.6 -75.7 -70.1 -70.7 -70.3 -74.2 -69.2

Real effective exchange rate, CPI based -5.0 -7.6 2.0 5.5 4.2 0.1 2.7 3.2 2.4 2.1

External debt (in percent of GDP) 51.8 69.0 74.7 74.0 75.4 73.3 69.4 65.5 61.1 58.7

Short-term external debt (in percent of GDP) 14.7 13.1 15.3 14.9 15.3 15.0 14.6 14.1 13.8 13.4

Terms of trade (percent change) 3.1 0.2 2.5 -0.2 -0.3 -0.7 -1.1 -0.2 -0.2 0.1

Nominal GDP (in millions of lei) 514,700 498,008 513,641 542,920 543,040 588,940 640,045 692,543 750,885 814,185

Nominal GDP (in millions of Euros) 139,666 117,558 122,062 131,329 131,001 142,458 156,341 172,176 189,671 208,563

Output Gap 10.0 -0.8 -3.7 -4.6 -4.7 -3.8 -3.0 -1.9 -1.2 -0.7

Table 4. Romania: Macroeconomic Framework, Current Policies, 2008–16

2011

Sources:  Romanian authorities; and Fund staff estimates and projections.

1/ Actual fiscal balance adjusted for the automatic effects of internal imbalance (output gap) and external imbalance (absorption gap) 

on the fiscal position.
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2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Act Act Act Prog Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.

Current account balance -16.2 -4.9 -5.2 -6.4 -5.9 -6.6 -7.3 -8.1 -8.8 -9.8

Merchandise trade balance -19.1 -6.9 -6.0 -6.4 -5.2 -5.8 -5.9 -6.7 -7.4 -7.8

Exports (f.o.b.) 33.7 29.1 37.3 41.1 43.6 47.5 52.1 56.8 62.1 68.0

Imports (f.o.b.) 52.8 36.0 43.2 47.5 48.8 53.3 58.0 63.5 69.5 75.8

Services balance 0.7 -0.3 -0.7 -0.8 -0.6 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.9

Exports of non-factor services 8.8 7.1 6.4 7.0 7.4 8.1 8.9 9.7 10.6 11.6

Imports of non-factor services 8.1 7.4 7.1 7.8 8.0 8.7 9.5 10.4 11.4 12.4

Income balance -3.7 -1.9 -2.0 -2.1 -3.3 -3.6 -4.3 -4.8 -5.5 -6.0

Receipts 2.3 1.2 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3

Payments 6.0 3.1 3.0 3.2 4.4 4.7 5.5 6.0 6.8 7.3

Current transfer balance 6.0 4.1 3.4 2.9 3.2 3.5 3.6 4.2 4.9 4.8

Capital and financial account balance 17.8 -2.9 1.5 6.7 6.0 10.8 12.5 13.2 9.3 10.9

Capital account balance 0.6 0.6 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Foreign direct investment balance 9.3 3.6 2.7 3.7 2.9 3.2 3.5 3.8 4.2 4.6

Portfolio investment balance -0.9 0.5 0.7 2.0 4.8 1.8 2.7 2.6 -1.0 -1.0

Other investment balance 8.7 -7.6 -2.1 0.4 -2.3 5.3 5.8 6.2 5.5 7.7

   General government 0.2 -0.5 -0.1 -0.3 -1.2 0.0 0.0 -0.2 -1.5 0.0

   Domestic banks 3.0 -5.5 0.6 0.0 0.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8

   Other private sector 5.5 -1.6 -2.7 0.8 -1.1 4.1 4.5 4.9 5.4 5.9

Errors and omissions -1.7 -1.0 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Prospective financing ... 2.1 3.7 3.2 2.8 ... ... ... ... ...

European Commission ... 1.5 2.2 1.4 1.4 ... ... ... ... ...

World Bank ... 0.3 0.0 0.7 0.3 ... ... ... ... ...

EIB/EBRD/IFC ... 0.3 1.5 1.2 1.2 ... ... ... ... ...

Overall balance 0.0 -6.7 -0.9 3.5 2.9 4.7 5.2 5.1 0.4 1.2

Financing 0.0 6.7 0.9 -3.5 -2.9 -4.7 -5.2 -5.1 -0.4 -1.2

Gross international reserves (increase: -) 0.0 -1.1 -3.4 -4.4 -3.8 -3.2 -0.7 -0.4 1.0 -1.2

Use of Fund credit, net 0.0 6.8 4.3 0.9 0.9 -1.5 -4.6 -4.6 -1.4 0.0

Purchases 1/ 0.0 6.8 4.3 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Repurchases 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 -4.6 -4.6 -1.4 0.0

Other liabilities, net 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Memorandum items:

Current account balance -11.6 -4.2 -4.3 -5.0 -4.5 -4.6 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7

Foreign direct investment balance 6.7 3.0 2.2 2.9 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Merchandise trade balance -13.7 -5.8 -4.9 -5.1 -4.0 -4.1 -3.8 -3.9 -3.9 -3.7

Exports 24.1 24.7 30.6 32.3 33.3 33.4 33.3 33.0 32.8 32.5

Imports 37.8 30.6 35.4 37.4 37.2 37.4 37.1 36.9 36.7 36.3

Gross external financing requirement 33.1 29.7 26.1 26.9 27.1 28.3 29.8 28.1 25.0 23.9

Terms of trade (merchandise) 3.1 0.2 2.7 -0.7 -3.0 -0.3 -0.7 -1.1 -0.2 -0.2

Export volume 8.3 -5.3 13.1 7.2 16.0 7.2 8.1 8.3 8.2 8.2

Import volume 7.9 -20.9 11.6 6.7 11.1 6.6 7.5 8.5 8.0 8.0

Export prices 18.7 3.3 6.0 2.8 0.6 1.6 1.2 0.5 1.0 1.0

Import prices 15.4 3.7 3.2 3.6 3.6 1.9 1.9 1.6 1.2 1.2

Gross international reserves 2/ 28.3 30.9 36.0 40.4 39.8 43.0 43.6 44.1 43.1 44.3

GDP 139.7 117.6 122.1 127.2 131.0 142.5 156.3 172.2 189.7 208.9

Sources: Romanian authorities; and Fund staff estimates and projections.

1/ Includes IMF disbursement to the Treasury of €0.9 billion in 2009 and €1.2 billion in 2010.

2/ Operational defition. Reflects the allocation of SDR 908.8 million that was made avaialable in two tranches in August and 

September 2009.

(In billions of euros)

Table 5. Romania: Balance of Payments, 2008–16

(In billions of euros, unless otherwise indicated)

2011

(In percent of GDP)

(Annual percentage change)
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2012 Total

Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year Year 2011-12

Act Act Proj Proj Proj Proj. Proj. Proj.

I. Total financing requirements 37.8 9.1 9.0 8.1 10.8 37.0 41.3 78.2

I.A. Current account deficit 5.2 0.7 1.6 1.6 2.0 5.9 6.6 12.4

I.B. Short-term debt 20.8 5.9 4.9 4.9 5.5 21.3 25.0 46.3

Public sector 4.5 1.9 1.1 0.9 0.6 4.5 5.8 10.3

Banks 11.2 2.9 3.0 2.6 3.6 12.2 12.5 24.7

Corporates 5.1 1.1 0.9 1.4 1.3 4.6 6.7 11.3

I.C. Maturing medium- and long-term debt 11.3 1.7 1.8 1.8 3.5 8.8 9.7 18.5

Public sector 1.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.9 1.0 2.0

Banks 3.1 0.2 0.5 0.6 0.7 2.0 2.2 4.3

Corporates 6.5 1.3 1.0 1.0 2.6 5.9 6.4 12.3

I.D. Other net capital outflows 1/ 0.5 0.8 0.6 -0.2 -0.2 1.0 0.0 1.0

II. Total financing sources 34.2 8.7 9.6 8.0 10.7 37.1 46.0 83.0

II.A. Foreign direct investment, net 2.6 0.4 0.7 1.3 0.5 2.9 3.2 6.1

II.B. Capital account inflows 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6 0.5 1.1

II.C. Short-term debt 23.3 6.7 6.8 5.4 6.1 25.0 28.6 53.6

Public sector 5.5 2.5 1.8 0.8 0.6 5.8 5.8 11.6

Banks 12.5 2.6 3.6 2.6 3.6 12.5 13.8 26.3

Corporates 5.3 1.5 1.3 1.9 1.9 6.7 9.0 15.7

II.D. Medium- and long-term debt 8.1 1.5 2.0 1.2 3.8 8.5 13.7 22.3

Public sector 1.9 0.3 1.5 0.2 1.4 3.3 2.8 6.1

Banks 2.3 0.7 0.2 0.6 0.7 2.2 2.2 4.5

Corporates 3.9 0.5 0.4 0.4 1.8 3.0 8.7 11.7

Errors and Omissions -0.8 -0.9 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.8

III. Increase in gross reserves 3.3 1.2 1.8 0.2 0.7 3.8 3.2 7.1

IV. Financing Gap 8.0 2.4 0.7 0.3 0.3 3.7 -1.5 2.7

V. Program financing 8.0 2.4 0.7 0.3 0.3 3.7 -1.5 2.7

IMF 2/ 4.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 -1.5 -0.6

Purchases 4.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9

Repurchases -1.5 -1.5

Others 3.7 1.5 0.7 0.3 0.3 2.8 0.0 3.2

European Commission 2.2 1.2 0.2 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4

World Bank 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.4 0.7

EIB/EBRD/IFC 1.5 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 0.0 1.2

Memorandum items:

Rollover rates for amortizing debt ST (in percent)

Public sector 122 133 172 93 93 129 100 113

Banks 112 91 121 100 100 103 110 107

Corporates 104 140 158 137 147 144 135 139

Rollover rates for amortizing debt MLT (in percent)

Public sector 112 133 618 75 573 354 271 311

Banks 74 349 41 100 100 109 100 104

Corporates 60 38 34 40 70 52 135 95

Gross international reserves 3/ 36.0 … … … … 39.8 43.0 …

Coverage of gross international reserves

- Months of imports of GFNS (next year) 6.0 … … … … 5.8 5.8 …

- Short-term external debt (in percent) 121.2 … … … … 117.7 109.4 …

Source: IMF staff estimates.

1/ Includes includes portfolio equity, financial derivatives and other investments, assets position.

2/ Last disbursement of the current program is treated as precautionary

3/ Operation Definition

Table 6. Romania: Gross Financing Requirements, 2010-12

(In billions of euros, unless otherwise indicated)

2010 2011
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2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012

1st Rev. Proj 7/ Proj.

Revenue 32.3 32.2 31.4 32.8 33.1 33.5 33.9

     Taxes 27.9 27.9 27.4 27.0 27.9 28.2 28.1

         Corporate income tax 2.9 2.8 2.7 2.1 1.9 2.0 2.0

         Personal income tax 3.5 3.6 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5

         VAT 7.5 7.9 6.9 7.6 8.5 8.6 8.5

         Excises 3.0 2.7 3.1 3.4 3.4 3.7 3.7

         Customs duties 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

         Social security contributions 9.5 9.5 9.6 8.9 9.1 9.0 9.0

         Other taxes 1.4 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3

     Nontax revenue 3.4 3.1 2.9 3.9 3.5 3.6 3.3

     Capital revenue 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

     Grants, including EU disbursements 0.8 0.9 1.0 1.8 1.6 1.6 2.4

Expenditure 35.4 37.0 38.7 39.4 37.5 37.9 36.7

     Current expenditure 30.7 32.5 34.8 35.7 33.7 34.2 32.8

         Compensation of employees 8.1 8.9 9.4 8.3 7.5 7.5 7.2

         Goods and services 6.1 6.2 5.6 5.8 5.5 5.4 5.3

         Interest 0.7 0.7 1.2 1.4 1.7 1.8 1.7

         Subsidies 1.7 1.5 1.4 1.3 1.1 1.2 0.9

         Transfers 14.1 15.1 16.7 18.5 17.6 17.9 17.4

            Pensions   1/ 5.4 6.4 8.0 8.2 8.6 8.8 8.7

            Other social transfers 3.9 4.1 4.8 5.2 3.9 3.8 3.5

            Other transfers  2/ 4.0 3.4 3.4 4.6 4.6 4.9 4.8

            Other spending  0.7 1.2 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5

         Proj. with ext. credits 0.0 0.0 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2

     Capital expenditure  3/ 4.7 4.6 4.4 3.8 3.7 3.7 3.8

     Reserve fund 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

     Net lending and expense refunds 0.0 -0.1 -0.5 -0.1 0.0 0.0 0.0

Fiscal balance -3.1 -4.8 -7.3 -6.5 -4.4 -4.4 -2.8

   Primary balance -2.4 -4.1 -6.1 -5.1 -2.7 -2.6 -1.1

Financing 3.1 4.8 7.3 6.5 4.4 4.4 2.8

     Privatization proceeds 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

     External 0.1 0.4 2.9 2.9 2.4 2.2 1.4

     Domestic 2.9 4.3 4.4 3.6 1.9 2.2 1.3

Financial liabilities

     Gross public debt  4/ 12.7 13.6 23.9 31.7 34.3 34.4 34.4

     Gross public debt excl. guarantees 10.4 11.8 21.8 28.7 31.4 31.5 31.8

        External 7.0 7.0 10.0 13.2 14.8 14.6 14.9

        Domestic 3.4 4.9 11.8 15.5 16.6 16.8 16.8

Memorandum items:

Total capital spending … 6.3 5.3 7.4 7.1 7.2 7.3

Fiscal balance (ESA95 basis) -2.5 -5.4 -8.3 ... ... ... ...

Output gap 5/ 7.6 10.0 -0.8 -3.7 -4.6 -4.7 -3.8

Conventional structural fiscal balance -5.8 -8.5 -7.0 -5.1 -2.7 -2.6 -1.4

Gross public debt (authorities definition) 6/ 19.8 21.3 29.6 37.9

Nominal GDP (in billions of RON) 416.0 514.7 498.0 513.6 542.9 543.0 588.9

Sources: Ministry of Finance; Eurostat; and Fund staff projections.

1/ 2011 pension increase partly due to a reclassification of pensions from state budget to the pension fund.

2/ Includes EU-financed capital projects.

3/ Does not include all capital spending.

4/ Total consolidated public debt, including government debt, local government debt, and guarantees. 

5/ Percentage deviation of actual from potential GDP.

6/ Includes guarantees and intra-governmental debt.

7/ Includes arrears reduction plans in VAT (551m), nontax revenues (876m), subsidies (736m), other transfers (454m) 

and other social transfers (237m).

Table 7. Romania: General Government Operations, 2007–12
(In percent of GDP)
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2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012

1st Rev. Proj 5/ Proj

Revenue 134,173 165,549 156,373 168,635 179,725 182,126 199,450

     Taxes 116,066 143,855 136,350 138,667 151,520 153,232 165,428

         Corporate income tax 11,917 14,426 13,466 10,969 10,430 10,686 11,876

         Personal income tax 14,402 18,523 18,551 17,957 18,828 18,827 20,418

         VAT 31,243 40,874 34,322 39,246 46,232 46,882 50,247

         Excises 12,552 13,646 15,646 17,312 18,652 20,056 21,751

         Customs duties 856 962 656 574 614 657 716

         Social security contributions 39,443 49,008 47,829 45,704 49,500 49,143 52,847

         Other taxes 5,653 6,416 5,879 6,905 7,264 6,982 7,572

     Nontax revenue 13,991 15,892 14,487 19,796 18,971 19,427 19,221

     Capital revenue 963 1,076 546 685 477 701 760

     Grants 3,154 4,702 5,057 9,494 8,757 8,766 14,041

            o/w EU pre-accession funds ... ... 2,959 4,054 951 960 446

      Financial operations and other 0 25 -67 -6 0 0 0

Expenditure 147,141 190,407 192,782 202,256 203,680 206,080 215,979

     Current expenditure 127,513 167,095 173,445 183,243 183,161 185,526 193,211

         Compensation of employees 33,696 45,608 46,676 42,839 40,570 40,570 42,500

         Goods and services 25,187 32,012 28,028 29,541 29,643 29,217 31,356

         Interest 3,096 3,776 6,063 7,275 9,500 9,597 10,129

         Subsidies 6,875 7,899 7,215 6,735 5,780 6,753 5,367

         Transfers 58,660 77,800 83,407 95,060 95,525 97,281 102,550

              Pensions 22,664 33,187 39,851 42,107 46,958 47,769 51,014

              Other social transfers 16,186 20,973 24,101 26,505 21,150 20,691 20,676

              Other transfers  1/ 16,769 17,646 16,931 23,514 24,984 26,344 28,029

             Other spending 3,041 5,993 2,523 2,933 2,433 2,477 2,831

         Proj. with ext. credits 0 0 2,056 1,794 2,142 2,106 1,310

     Capital expenditure  2/ 19,607 23,779 21,828 19,441 20,313 20,304 22,596

     Reserve fund 0 0 0 0 207 243 172

     Net lending and expense refunds 21 -467 -2,490 -428 0 7 0

Fiscal balance -12,968 -24,858 -36,409 -33,621 -23,955 -23,953 -16,529

   Primary balance -9,872 -21,082 -30,346 -26,346 -14,455 -14,356 -6,401

Financing 12,968 24,858 36,409 33,621 23,955 23,953 16,529

     Privatization proceeds 600 371 0 289 400 400 400

     External 324 2,284 14,343 15,001 13,020 11,786 8,341
     Domestic 12,044 22,000 22,067 18,331 10,535 11,767 7,788

Financial liabilities

     Gross public debt  3/ 52,917 70,200 119,195 163,023 186,413 186,576 202,705

     Gross public debt excl. guarantees 43,339 60,883 108,527 147,347 170,738 170,900 187,030

        External 29,316 35,775 49,993 67,685 80,553 79,471 87,812

        Domestic 14,024 25,108 58,535 79,663 90,185 91,430 99,218

     Other liabilities

Memorandum item:

Gross public debt (authorities definition) 4/ 82,324 109,795 147,329 194,459

Sources: Ministry of Finance; Eurostat; and Fund staff projections.

1/ Includes EU-financed capital projects.

2/ Does not include all capital spending.

3/ Total consolidated public debt, including government debt, local government debt, and guarantees. 

4/ Includes guarantees and intra-governmental debt.

5/ Includes arrears reduction plans in VAT (551m), nontax revenues (876m), subsidies (736m), other transfers (454m) 

and other social transfers (237m).

Table 7. Romania: General Government Operations, 2007–12 (concluded)
(In millions of RON)
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               Table 8. Romania: Monetary Survey, 2009–12

     (In millions of lei (RON), unless otherwise indicated; end of period)

Dec-09 Dec-10 Dec-12

Q1 Q2 Q3 Proj. Q4 Proj. Proj.

I. Banking System

Net foreign assets 17,684 18,776 12,348 23,789 24,336 33,317 36,299

In million euros 4,182 4,382 3,001 5,619 5,902 8,061 8,778

o/w commercial banks -19,708 -21,158 -21,375 -21,961 -21,961 -20,523 -20,500

Net domestic assets 171,946 183,987 183,982 176,123 182,114 186,203 207,509

Public sector credit 26,748 43,393 39,813 34,083 43,583 53,324 69,129

Private sector credit 199,887 209,298 203,956 213,651 216,142 217,959 234,010

Other -54,688 -68,704 -59,787 -71,611 -77,611 -85,080 -95,630

Broad Money (M3) 189,630 202,763 196,331 199,912 206,450 219,520 243,808

Money market instruments 1,617 3,177 3,430 3,822 4,230 4,765 7,148

Intermediate money (M2) 188,013 199,586 192,901 196,090 202,220 214,755 236,660

Narrow money (M1) 79,361 81,605 77,759 80,045 80,994 90,517 97,862

Currency in circulation 23,968 26,793 26,238 26,953 26,289 32,122 34,729

Overnight deposits 55,394 54,812 51,521 53,092 54,705 58,395 63,134

II.  National Bank of Romania

Net foreign assets 101,015 109,433 100,288 116,774 114,892 118,137 121,065

In million euros 23,891 25,540 24,377 27,580 27,863 28,585 29,278

Net domestic assets -49,354 -54,330 -50,408 -64,476 -61,955 -58,976 -57,103

Public sector credit, net -13,626 -12,795 -16,386 -27,757 -21,274 -16,795 -16,795

Credit to banks, net -23,848 -26,148 -27,330 -22,610 -19,610 -20,610 -28,610

Other -11,880 -15,387 -6,692 -14,109 -21,071 -21,571 -11,698

Reserve money 51,662 55,103 49,881 52,298 52,937 59,161 63,962

(Annual percentage change)

Broad money (M3) 9.0 6.9 3.3 2.5 5.5 8.3 11.1

NFA contribution 2.6 0.6 -7.2 -1.6 0.0 7.2 1.4

NDA contribution 6.4 6.3 10.6 4.1 5.4 1.1 9.7

Reserve money 2.4 6.7 9.0 6.5 7.0 7.4 8.1

NFA contribution -18.4 16.3 -17.1 -2.4 8.4 15.8 4.9

NDA contribution 20.8 -9.6 26.1 8.8 -1.3 -8.4 3.2

Domestic credit, real 5.5 3.2 2.2 -5.5 3.3 1.5 8.5

Private sector, real -3.7 -3.0 -5.2 -6.3 -1.1 -1.6 4.2

Public sector, real 159.7 21.9 12.3 18.0 22.7 9.7 18.5

Broad money (M3), in real terms 4.0 -1.0 -4.2 -5.3 0.3 2.3 7.8

Private deposits, at constant e/r 8.1 5.0 1.8 3.2 6.4 8.3 9.6

Private credit, nominal 0.9 4.7 2.3 1.3 3.9 4.1 7.4

Memorandum items

CPI inflation, eop 4.7 8.0 7.6 8.5 5.3 5.5 3.8

Inflation target 2.5 - 4.5 2.5 - 4.5 2.0 - 4.0 2.0 - 4.0 2.0 - 4.0 2.0 - 4.0 2.0 - 4.0

Interest rates (percent):

Policy interest rate 8.00 6.25 6.25 6.25 … … …

Interbank offer rate, 1 week 10.7 3.6 5.1 4.3 … … …

Corporate loans 1/ 15.4 9.4 9.8 9.3 … … …

Household time deposits 1/ 9.9 7.6 7.1 6.7 … … …

Share of foreign currency private deposits 38.8 36.1 35.8 34.7 … … …

Share of foreign currency private loans 60.1 63.0 62.2 62.9 … … …

M2 velocity 2.65 2.57 2.56 2.55 2.55 2.59 2.67

Money multiplier (M3/reserve money) 3.67 3.68 3.94 3.82 3.90 3.71 3.81

Sources: National Bank of Romania; and Fund staff estimates.

1/ Rates for new local currency denominated transactions.

                  2011 
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 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

Dec. Mar. Jun. Sep. Dec. Mar. Jun. Sep. Dec. Mar. June

Core indicators

Capital adequacy

Capital to risk-weighted assets 13.8 13.2 13.5 13.7 14.7 15.0 14.3 14.6 15.02 14.88 14.19

Tier 1 capital to risk-weighted assets 11.8 11.4 11.9 12.0 13.4 14.2 13.4 13.8 14.22 14.49 13.61

Asset quality

Nonperforming loans (1/) to total gross loans 2.8 4.0 4.7 6.5 7.9 9.1 10.2 11.7 11.85 12.71 13.35

Nonperforming loans (1/) net of provisions to capital 10.7 15.9 24.3 8.8 11.3 12.6 14.5 16.3 15.70 15.70 16.49

Earnings and profitability

Return on assets 1.6 -0.3 0.1 0.3 0.2 0.5 -0.1 -0.2 -0.16 0.46 0.06

Return on equity( 2/) 17.0 -2.9 0.6 3.2 2.9 6.0 -1.6 -2.1 -1.73 5.00 0.62

Net interest income to operating income 44.8 38.9 38.4 41.8 44.1 55.7 58.2 58.7 60.61 59.78 63.70

Noninterest expense to operating income (cost to income) 55.7 57.1 67.2 65.4 63.9 56.5 59.2 58.6 64.85 65.61 67.46

Personnel expense to operating income 23.4 21.4 22.8 21.4 20.3 20.7 21.6 21.2 20.95 22.76 23.29

Liquidity 

Liquid assets (3/)to total assets 47.1 51.7 54.7 53.9 57.4 58.6 59.1 59.3 60.04 58.84 58.73
Liquid assets (3/) to short-term liabilities (4/) 230.5 226.3 261.9 136.3 132.0 150.0 146.7 148.7 142.20 151.84 143.48

Liquid assets (3/) to total attracted and borrowed sources 116.2 119.2 130.6 87.7 79.4 81.2 79.8 82.1 80.92 80.49 80.36

Foreign exchange risk

Net open position in foreign exchange, in percent of capital 1.6 -2.3 -2.5 1.7 2.3 1.6 -3.2 1.4 -1.43 -2.85 -3.44
Lending in foreign exchange, in percent of non-gov. credit 57.8 59 59.1 59.7 60.1 60.4 62.8 62.5 63.00 62.20 62.93

Foreign currency liabilities, in percent of total attracted and borrowed sources 43.7 42.3 41.8 44.1 42.8 43.6 44.7 44.1 43.54 43.84 43.16

Deposits in foreign exchange, in percent of non-gov. dom. deposits 34.8 37.1 35.6 37.8 38.8 37 38 37.4 36.00 35.60 34.64

Encouraged indicators 

Deposit-taking institutions

Leverage ratio (5/) 8.1 6.8 6.9 6.9 7.6 8.1 7.9 7.0 8.11 7.96 7.79

Personnel expenses to noninterest expenses 41.9 37.5 33.9 32.7 31.8 36.6 36.4 36.1 32.30 34.69 34.53

Customer deposits to total (non-interbank) loans 81.9 80.2 83.9 85.1 88.7 88.3 85.1 86.0 88.14 87.12 84.45

Source: Romanian National Bank.
1/ The NPLs represent un-adjusted exposures  of loans and related interests overdue for more than 90 days  and/or for which legal proceedings were initiated.

2/ Return on equity is calculated as Net profit/loss to average own capital. 

3/ Liquid assets = balance sheet assets and off balance sheets items with residual maturity of up to 3 months.

4/ Short term liabilities =balance sheet liabilities and off balance sheet items with residual maturity of up to 3 months.

5/ Tier 1 Capital to average assets.

Table 9. Romania: Financial Soundness Indicators, 2008–11
(In percent)
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Date Millions of SDRs Percent of Quota Conditions

March 25, 2011 60.0 5.82 Approval of arrangement

June 27, 2011 430.0 41.74 First review and end-March 2011 performance criteria

September 28, 2011 430.0 41.74 Second review and end-June 2011 performance criteria

December 15, 2011 430.0 41.74 Third review and end-September 2011 performance criteria

March 15, 2012 430.0 41.74 Fourth review and end-December 2011 performance criteria

June 15, 2012 430.0 41.74 Fifth review and end-March 2012 performance criteria

September 15, 2012 430.0 41.74 Sixth review and end-June 2012 performance criteria

December 15, 2012 430.0 41.74 Seventh review and end-September 2012 performance criteria

March 15, 2013 20.6 2.00 Eigth review and end-December 2012 performance criteria

Total 3090.6 300

Source: IMF staff estimates.

Table 10. Romania: Schedule of Reviews and Purchases

Amount of Purchase



 

 

 
 5
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Existing Fund Credit

Stock 2/ 10,569 9,262 5,210 1,329 96 0

Obligations 3/ 38 1,453 4,165 3,934 1,245 98

Repurchase 0 1307 4052 3881 1233 96

Charges 38 146 114 52 12 2

Prospective Fund Credit under Stand-By Arrangement

Disbursement 1,350 1,720 21 0 0 0

Stock 2/ 1,350 3,070 3,091 2,976 1,978 550

Obligations 3/ 8 33 42 158 1,036 1,450

Repurchase 0 0 0 115 998 1,428

Charges 8 33 42 43 38 22

Stock of existing and prospective Fund credit

In millions of SDR 11,919 12,332 8,301 4,304 2,074 550

In percent of quota 1,157 1,197 806 418 201 53

In percent of GDP 10.2 9.7 6.0 2.8 1.2 0.3

In percent of exports of goods and services 26.2 24.9 15.4 7.4 3.3 0.8

In percent of gross reserves 33.9 32.5 21.6 11.2 5.5 1.4

Obligations to the Fund from existing and prospective Fund arrangements

In millions of SDR 85 1,693 4,448 4,201 2,297 1,548

In percent of quota 8.3 164.3 431.7 407.8 223.0 150.3

In percent of GDP 0.1 1.3 3.2 2.8 1.4 0.9

In percent of exports of goods and services 0.2 3.4 8.2 7.2 3.6 2.2

In percent of gross reserves 0.2 4.5 11.6 10.9 6.1 4.1

Source: IMF staff estimates.

1/ Using IMF actual disbursements, SDR interest rate as well as exchange rate of SDR/US$ and US$/€ of March 2, 2011.

2/ End of period.

3/ Repayment schedule based on repurchase obligations.

Table 11. Romania: Indicators of Fund Credit, 2011–16 1/

(In millions of SDR)
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Projections

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Debt-stabilizing

primary

balance 9/

Baseline: Public sector debt 1/ 9.6 10.4 11.8 21.8 28.7 31.5 31.8 31.6 31.3 30.7 29.7 -0.9

o/w foreign-currency denominated 8.3 7.6 7.5 14.0 18.4 20.2 20.4 20.3 20.1 19.7 19.1

Change in public sector debt -3.2 0.8 1.4 10.0 6.9 2.8 0.3 -0.2 -0.2 -0.6 -1.0

Identified debt-creating flows (4+7+12) -2.8 0.9 4.0 7.7 7.5 2.8 0.3 -0.2 -0.2 -0.6 -1.0

Primary deficit 0.6 2.4 4.1 6.1 5.1 2.6 1.1 0.7 0.5 0.2 -0.2

Revenue and grants 32.3 32.3 32.2 31.4 32.8 33.5 33.9 34.2 34.4 34.5 34.7

Primary (noninterest) expenditure 32.9 34.6 36.3 37.5 38.0 36.2 35.0 34.9 34.9 34.7 34.5

Automatic debt dynamics 2/ -2.9 -1.4 0.0 1.6 2.5 0.2 -0.7 -0.8 -0.7 -0.8 -0.8

Contribution from interest rate/growth differential 3/ -1.3 -0.9 -1.3 1.6 0.8 0.2 -0.7 -0.8 -0.7 -0.8 -0.8

Of which contribution from real interest rate -0.4 -0.4 -0.6 0.7 0.5 0.6 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3

Of which contribution from real GDP growth -0.8 -0.5 -0.6 0.9 0.3 -0.4 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2 -1.1

Contribution from exchange rate depreciation 4/ -1.6 -0.4 1.3 0.0 1.7 ... ... ... ... ... ...

Other identified debt-creating flows -0.4 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0

Privatization receipts (negative) -0.4 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0

Recognition of implicit or contingent liabilities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Other (specify, e.g. bank recapitalization) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Residual, including asset changes (2-3) 5/ -0.4 -0.1 -2.6 2.3 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Public sector debt-to-revenue ratio 1/ 29.8 32.3 36.8 69.4 87.4 93.8 93.8 92.4 91.1 89.0 85.9

Gross financing need 6/ 4.3 5.1 7.1 17.8 14.3 13.5 12.5 10.9 9.1 8.3 6.6

in billions of U.S. dollars 5.2 8.7 14.4 29.0 23.2 25.1 25.4 24.3 22.1 21.9 19.0

Scenario with key variables at their historical averages 7/ 31.5 30.4 29.4 28.5 27.7 27.0 -2.6

Scenario with no policy change (constant primary balance) in 2011-2016 31.5 33.3 35.0 36.8 38.4 40.0 -1.2

Key Macroeconomic and Fiscal Assumptions Underlying Baseline

Real GDP growth (in percent) 7.9 6.3 7.3 -7.1 -1.3 1.5 3.7 3.8 4.3 4.0 4.1

Average nominal interest rate on public debt (in percent) 8/ 7.4 9.3 8.7 10.0 6.7 6.5 5.9 5.9 5.8 5.5 5.5

Average real interest rate (nominal rate minus change in GDP deflator, in percent) -3.2 -4.2 -6.5 5.8 2.3 2.3 1.3 1.1 2.0 1.3 1.3

Nominal appreciation (increase in US dollar value of local currency, in percent) 19.4 6.5 -16.5 0.3 -10.7 ... ... ... ... ... ...

Inflation rate (GDP deflator, in percent) 10.6 13.5 15.2 4.1 4.4 4.2 4.6 4.7 3.8 4.2 4.2

Growth of real primary spending (deflated by GDP deflator, in percent) 14.8 12.0 12.4 -3.9 0.0 -3.3 0.2 3.6 4.3 3.5 3.3

Primary deficit 0.6 2.4 4.1 6.1 5.1 2.6 1.1 0.7 0.5 0.2 -0.2

1/ Coverage: General government gross debt, excluding guarantees.

2/ Derived as [(r - p(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+p+gp)) times previous period debt ratio, with r = interest rate; p = growth rate of GDP deflator; g = real GDP growth rate; a = share of foreign-currency 

denominated debt; and e = nominal exchange rate depreciation (measured by increase in local currency value of U.S. dollar).

3/ The real interest rate contribution is derived from the denominator in footnote 2/ as r - π (1+g) and the real growth contribution as -g.

4/ The exchange rate contribution is derived from the numerator in footnote 2/ as ae(1+r). 

5/ For projections, this line includes exchange rate changes.

6/ Defined as public sector deficit, plus amortization of medium and long-term public sector debt, plus short-term debt at end of previous period. 

7/ The key variables include real GDP growth; real interest rate; and primary balance in percent of GDP.

8/ Derived as nominal interest expenditure divided by previous period debt stock.

9/ Assumes that key variables (real GDP growth, real interest rate, and other identified debt-creating flows) remain at the level of the last projection year.

Actual 

Table 12. Romania: Public Sector Debt Sustainability Framework, 2006-16

(In percent of GDP, unless otherwise indicated)
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Projections

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Debt-stabilizing

non-interest 

current account 6/

Baseline: External debt 42.1 47.1 51.8 69.0 74.7 75.4 73.3 69.4 65.5 61.1 58.9 -5.8

Change in external debt 3.3 4.9 4.8 17.2 5.7 0.7 -2.1 -3.9 -3.9 -4.4 -2.2

Identified external debt-creating flows (4+8+9) -5.4 -1.4 0.4 10.5 -1.0 -2.4 -1.4 -1.8 -1.7 0.6 0.7

Current account deficit, excluding interest payments 9.2 12.2 10.1 2.4 2.7 2.4 2.7 2.9 3.1 3.2 3.4

Deficit in balance of goods and services 12.0 14.0 13.2 6.1 5.5 4.4 4.5 4.2 4.3 4.3 4.1

Exports 32.1 29.2 30.4 30.7 35.8 38.9 39.0 39.0 38.6 38.3 38.2

Imports 44.2 43.2 43.6 36.8 41.2 43.3 43.6 43.2 42.9 42.7 42.3

Net non-debt creating capital inflows (negative) -8.6 -5.8 -6.1 -3.4 -2.8 -5.9 -3.4 -3.9 -3.7 -1.7 -1.7

Automatic debt dynamics 1/ -6.0 -7.8 -3.6 11.5 -1.0 1.0 -0.6 -0.7 -1.1 -1.0 -1.0

Contribution from nominal interest rate 1.2 1.2 1.5 1.8 1.6 2.1 1.9 1.8 1.6 1.4 1.3

Contribution from real GDP growth -2.5 -2.1 -3.1 4.4 0.8 -1.0 -2.6 -2.5 -2.7 -2.4 -2.3

Contribution from price and exchange rate changes 2/ -4.7 -7.0 -2.0 5.4 -3.4 ... ... ... ... ... ...

Residual, incl. change in gross foreign assets (2-3) 3/ 8.8 6.4 4.3 6.7 6.7 3.1 -0.6 -2.2 -2.2 -5.0 -2.9

External debt-to-exports ratio (in percent) 131.0 160.9 170.3 224.5 209.0 193.6 187.8 178.0 169.7 159.3 154.2

Gross external financing need (in billions of Euros) 4/ 21.7 35.9 46.2 34.9 31.9 35.5 40.4 46.6 48.3 47.3 49.9

in percent of GDP 22.2 28.8 33.1 29.7 26.1 27.1 28.3 29.8 28.1 25.0 23.9

Scenario with key variables at their historical averages 5/ 75.4 73.4 70.5 67.5 62.1 58.6 -9.6

Key Macroeconomic Assumptions Underlying Baseline

Real GDP growth (in percent) 7.9 6.3 7.3 -7.1 -1.3 1.5 3.7 3.8 4.3 4.0 4.1

GDP deflator in Euros (change in percent) 13.8 19.8 4.4 -9.4 5.1 5.8 4.9 5.8 5.6 5.9 5.7

Nominal external interest rate (in percent) 3.8 3.7 3.6 2.9 2.4 3.0 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3

Growth of exports (Euro terms, in percent) 19.3 15.9 16.6 -14.9 20.7 16.9 9.1 9.5 9.1 9.4 9.4

Growth of imports  (Euro terms, in percent) 25.2 24.7 13.2 -28.9 16.3 12.8 9.3 8.8 9.5 9.5 9.0

Current account balance, excluding interest payments -9.2 -12.2 -10.1 -2.4 -2.7 -2.4 -2.7 -2.9 -3.1 -3.2 -3.4

Net non-debt creating capital inflows 8.6 5.8 6.1 3.4 2.8 5.9 3.4 3.9 3.7 1.7 1.7

e = nominal appreciation (increase in dollar value of domestic currency), and a = share of domestic-currency denominated debt in total external debt.

1/ Derived as [r - g - r(1+g) + ea(1+r)]/(1+g+r+gr) times previous period debt stock, with r = nominal effective interest rate on external debt; r = change in domestic GDP deflator in uro terms, g = real GDP growth rate, 

e = nominal appreciation (increase in dollar value of domestic currency), and a = share of domestic-currency denominated debt in total external debt.

2/ The contribution from price and exchange rate changes is defined as [-r(1+g) + ea(1+r)]/(1+g+r+gr) times previous period debt stock. r increases with an appreciating domestic currency (e > 0) and rising inflation (based on GDP deflator). 

3/ For projection, line includes the impact of price and exchange rate changes.

4/ Defined as current account deficit, plus amortization on medium- and long-term debt, plus short-term debt at end of previous period. 

5/ The key variables include real GDP growth; nominal interest rate; dollar deflator growth; and both non-interest current account and non-debt inflows in percent of GDP.

6/ Long-run, constant balance that stabilizes the debt ratio assuming that key variables (real GDP growth, nominal interest rate, dollar deflator growth, and non-debt inflows in percent of GDP) remain at their levels 

of the last projection year.

Actual 

Table 13. Romania: External Debt Sustainability Framework, 2006-16

(In percent of GDP, unless otherwise indicated)
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ANEXA I. ROMÂNIA SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

 

 

 

D-nei. Christine Lagarde     Bucureşti, 14 septembrie 2011 

Director General 

Fondul Monetar Internaţional 

Washington, DC, 20431 

S.U.A. 

 

Stimată Doamnă Lagarde: 

 

1.      Programul economic susţinut de Fondul Monetar Internaţional (FMI), Uniunea 

Europeană (UE) şi de Banca Mondială (BM) generează rezultate concrete, contribuind la 

consolidarea creşterii potenţiale şi păstrarea stabilităţii fiscale şi financiare. Economia s-a 

stabilizat, iar creşterea a fost reluată, fiind alimentată de exporturi puternice. Anticipăm în 

continuare o creştere de 1½ procente în 2011, ce va ajunge la 3½ -4 procente în 2012, deşi 

există riscuri ca acesta să fie mai redusă datorate incertitudinilor din mediul internaţional şi a 

provocării reprezentate de absorbţia fondurilor UE destinate investiţiilor. O recoltă favorabilă 

va contribui la creştere în 2011 şi moderează presiunile inflaţioniste care erau evidente la 

începutul anului din cauza preţurilor globale ridicate la alimente şi energie. Cu toate acestea, 

realizarea ţintei de inflaţie stabilite de BNR pentru finele lui 2011 rămâne improbabilă, în 

special datorită necesităţii de a majora în continuare preţurile administrate. Se anticipează că 

deficitul de cont curent  se va menţine sub 5% din PIB în 2011-2012, pe fondul rezultatelor 

îmbunătăţite din domeniul comerţului. Pentru a contracara riscurile se impune continuarea 

implementării cu fermitate a politicilor, deoarece redresarea este în continuare vulnerabilă la 

evoluţii negative pe pieţele financiare internaţionale, dar şi la riscurile ce ameninţă redresarea 

zonei euro.   

2.      Rezultatele noastre în ceea ce priveşte ţintele cantitative şi agenda reformelor 

structurale pentru cea de-a doua evaluare sunt foarte bune (Tabelele 1 şi 2). 

  Criterii de performanţă cantitative şi ţinte indicative. Au fost îndeplinite toate 

criteriile de performanţă cantitative stabilite pentru finele lunii iunie 2011. Toate 

ţintele indicative au fost de asemenea atinse, cu excepţia pragului pentru arierate al 

principalelor întreprinderi de stat (ÎS). Încadrarea în plafonul soldului bugetului 

general consolidat s-a realizat cu o marjă semnificativă de 0,4% din PIB. De 

asemenea, inflaţia a depăşit marginal intervalul interior al mecanismului de consultare 

pe inflaţie şi ne-am consultat în acest sens cu personalul Fondului, conform cerinţelor 

programului.  
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 Criterii structurale de referinţă. Am înregistrat progrese semnificative în privinţa 

reformelor pentru întreprinderile de stat (ÎS). Am desemnat deja consilieri juridici 

pentru Oltchim, Transelectrica, Transgaz şi Romgaz. Pentru majoritatea ÎS ale 

administraţiei centrale, planurile de acţiune sunt finalizate şi elaborăm mecanisme 

menite să faciliteze restructurarea arieratelor ÎS. Ne propunem să îndeplinim restul 

componentelor acestui criteriu structural de referinţă până la data reuniunii 

Consiliului Director.  

3.      Având în vedere rezultatele noastre foarte bune în cadrul programului 

macroeconomic susţinut de Acordul Stand-By (ASB), Guvernul României şi Banca 

Naţională a României (BNR) solicită finalizarea celei de-a doua evaluări în cadrul ASB. 

Intenţionăm să tratăm în continuare acest acord ca pe un acord de tip preventiv.   

4.      Considerăm că politicile prevăzute în scrisorile din 10 martie 2011 şi 9 iunie 2011 şi 

în această Scrisoare sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor programului nostru 

economic, dar suntem gata să luăm măsurile suplimentare ce se impun pentru a asigura 

realizarea obiectivelor sale. Conform practicii standard a aranjamentelor cu FMI, ne vom 

consulta cu FMI înainte de a modifica măsurile prevăzute în această Scrisoare sau de a 

adopta noi măsuri care s-ar abate de la scopurile programului, şi vom pune la dispoziţia FMI 

şi a Comisiei Europene (CE) informaţiile necesare pentru monitorizarea programului.     

Politica Fiscală 

5.      Pentru 2011, suntem pe cale să realizăm ţinta de deficit fiscal cash de 4,4% din PIB 

(sau în limita a 5 procente în termeni ESA). Veniturile (fără fonduri UE) s-au situat în cel de-

al doilea trimestru uşor peste nivelul anticipat, în timp ce atât cheltuielile curente cât şi cele 

de capital au fost sub nivelul programat, fapt ce ne-a permis să realizăm criteriul de 

performanţă cu o marjă confortabilă. Pentru restul anului, vom continua implementarea 

politicilor prezentate în SI din martie şi iunie 2011. Menţinem un control strâns asupra 

cheltuielilor curente şi am redus numărul de angajaţi în sectorul public mai rapid decât 

anticipasem (cu încă 18.000 de posturi în cel de-al doilea trimestru al anului 2011). Suntem 

deci pe traiectoria cea bună pentru respectarea angajamentului asumat de a menţine 

cheltuielile cu salariile sub 7,5% din PIB în anul 2011.  Până la sfârşitul lunii august vom 

elimina subvenţiile de încălzire acordate de la bugetul de stat, îmbunătăţind în acelaşi timp 

legislaţia astfel încât ajutoarele de încălzire să fie direcţionate către membrii vulnerabili ai 

societăţii şi să genereze economii la buget. Administraţiile locale vor avea de asemenea 

obligaţia de a include în buget şi a finanţa integral subvenţiile de încălzire pe care le acordă. 

Aşa cum am convenit anterior, vom aloca de asemenea fonduri suplimentare pentru casa de 

sănătate în cel de-al doilea semestru pentru acoperirea facturilor neachitate, inclusiv a acelora 

identificate în exerciţiul de inventariere efectuat pentru evaluarea precedentă, evitând astfel 

acumularea de noi arierate. Aceste alocări vor fi condiţionate de progrese concrete în 

implementarea programului de reformă în domeniul sănătăţii (¶13). Ne vom continua de 

asemenea eforturile de a îmbunătăţi şi a prioritiza cheltuielile capitale pentru a majora 
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absorbţia fondurilor UE. Până la sfârşitul lunii septembrie, vom finaliza o evaluare 

cuprinzătoare a portofoliului de investiţii existent şi vom elabora un raport şi un plan de 

acţiune pentru a prioritiza şi evalua proiectele (criteriu structural de referinţă).    

6.      Pentru a apropia între ele rezultatele măsurării soldului fiscal prin metoda cash şi prin 

metoda ESA, vom începe monitorizarea lunară a ÎS13 selectate; odată ce acest sistem va fi pe 

deplin funcţional, vom solicita modificarea criteriului general privind soldul general al 

bugetului general consolidat pentru a include soldul operaţional al acestor entităţi. Vom 

continua, de asemenea, să îmbunătăţim sistemul de raportare pentru întreprinderile de stat 

(ÎS) care urmează să fie adăugate definiţiei ESA a bugetului general consolidat şi, cu ajutorul 

asistenţei tehnice oferite de Eurostat,  ne vom îmbunătăţi capacitatea de a măsura deficitul 

fiscal pe bază de angajamente (accrual).   

7.      Pentru anul 2012, ne menţinem angajamentul de a aduce deficitele cash şi ESA sub 

3% din PIB. Vom stabili anvelopa bugetară cash în concordanţă cu acest obiectiv şi vom 

identifica măsuri suplimentare prin care să îl realizăm.14 Realizarea acestei ţinte va presupune 

restricţionarea susţinută a cheltuielilor. Se anticipează că reformele deja întreprinse asupra 

sistemului de pensii şi a programelor de consolidare şi a mecanismelor de testare în funcţie 

de mijloacele de trai a programelor sociale vor genera economii. Implementarea susţinută a 

reformelor în sectorul de sănătate şi restructurarea întreprinderilor publice incluse în bugetul 

general consolidat vor fi şi ele cruciale pentru atingerea ţintelor pentru anul 2012. Pentru a 

finaliza revenirea totală la nivelurile salariale anterioare  reducerii temporare de 25% din anul 

2010, vom implementa alte majorări salariale în cursul anului 2012. Aceste majorări vor fi 

însă condiţionate de progresul înregistrat în reducerea numărului de angajaţi din sectorul 

public prin plecări naturale din sistem, astfel încât să fie menţinut nivelul cheltuielilor totale 

cu salariile la cel mult 7,2 % din PIB. Continuăm să fim complet dedicaţi unor politici 

salariale responsabile în sectorul public, care să asigure sustenabilitate fiscală şi să ajute la 

păstrarea competitivităţii.  

8.      Suntem determinaţi să continuăm aplicarea unei politici fiscale responsabile pe 

termen mediu, în concordanţă cu strategia noastră fiscală şi cu Legea Responsabilităţii 

Fiscale. Vom limita cu stricteţe modificările aduse ad hoc sistemului fiscal, pentru a asigura 

predictibilitate şi stabilitate. Cu asistenţă tehnică de la FMI, vom revizui până la sfârşitul 

acestui an sistemul fiscal, pentru a acoperi lacunele şi a spori eficienţa acestuia. În cazul în 

                                                 
13

 Definiţia extinsă a administraţiei centrale va include următoarele ÎS: Compania Naţională a Huilei S.A., 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Fondul Proprietatea, Metrorex S.A., Regia Autonomă 

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, Societatea Naţională a Cărbunelui S.A., Societatea Naţională de 

Transport Feroviar de Călători, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale Radio Constanţa, Compania 

Naţională de Căi Ferate CFR S.A. şi Termoelectrica S.A. 

14
 Deficitul final cash necesar pentru a atinge un deficit ESA va fi convenit în cursul misiunii de evaluare din 

octombrie, în funcţie de concluziile evaluării Eurostat ce este în curs de desfăşurare în prezent.  



 

 

 
 5

6
  

 

care redresarea economică va crea suficient spaţiu fiscal, vom analiza posibilitatea reducerii 

contribuţiilor sociale. Vom continua să sprijinim Consiliul Fiscal independent, asigurând 

acestuia informaţiile şi finanţarea corespunzătoare.  

9.      Arieratele şi facturile neplătite ale Bugetului General Consolidat (fără ÎS) s-au redus 

de la începutul anului. Arieratele se situează acum sub 0,2% din PIB (aproape în totalitate la 

nivelul autorităţilor locale). La ÎS monitorizate în cadrul programului, arieratele s-au 

stabilizat în cel de-al doilea trimestru al anului 2011 la 3,6% din PIB. Cu toate acestea, 

concluzia exerciţiului de inventariere pentru alte ÎS ale administraţiei centrale a evidenţiat 

arierate suplimentare (de aproximativ 0,4% din PIB), iar pentru ÎS ale administraţiilor locale 

încă mai colectăm date. Cu asistenţă din partea echipelor Fondului şi CE, am elaborat un plan 

de acţiune pentru gestionarea arieratelor, cu următoarele elemente cheie:  

 În sectorul sănătate, ne păstrăm angajamentul de a plăti integral arieratele până la 

sfârşitul anului 2011 şi de a preveni apariţia de noi arierate. Cu toate acestea, alocările 

bugetare suplimentare către acest sector vor fi condiţionate strict de progresul 

reformelor sistemului, pentru a împiedica acumularea de noi arierate.  

 La nivel local, noile amendamente aduse legii finanţelor publice locale împiedică 

acumularea de arierate noi. Vom investiga posibilitatea de a extinde prevederile 

acestei legi pentru a încerca să limităm acumularea de arierate şi la nivelul ÎS din 

cadrul administraţiilor locale.  

 În următorii doi ani, perioada de plată a facturilor depuse în sistemul bugetului de 

stat şi în cel al asigurărilor sociale va fi redusă treptat. Directiva 7 în materie a UE va 

fi transpusă în legislaţia românească în timp util.  

 Pentru ÎS, înregistrăm progrese în stabilirea mecanismelor pentru reducerea 

semnificativă a arieratelor în ÎS monitorizate în cadrul programului: (i) societăţile 

neviabile vor fi trecute în faliment, fapt ce va permite aplicarea procedurilor  legale 

pentru soluţionarea revendicărilor creditorilor; (ii) societăţile ce dispun de lichidităţi 

suficiente vor fi obligate să îşi plătească arieratele după un calendar convenit; (iii) 

guvernul a elaborat acorduri neutre din punct de vedere al impactului bugetar prin 

care va anula sau va ierta arieratele către Stat, (iv) acolo unde este cazul, încercăm să 

obţinem avizul din partea autorităţilor UE din domeniul concurenţei pentru elaborarea 

unor planuri de a majora capitalul şi/sau de a acorda sprijin financiar pentru plata 

arieratelor; (v) dezvoltăm mecanisme pentru a facilita restructurarea şi a securiza 

arieratele ÎS; şi (vi) acolo unde este posibil, se vor utiliza swapuri datorie-contra-

acţiuni sau sume din privatizare pentru anularea arieratelor. Participarea firmelor la 

aceste scheme va fi strict condiţionată de executarea cu succes de către acestea a 

planurilor de acţiune convenite, care să ofere asigurări că nu se vor mai acumula 

arierate. Anticipăm că aceste măsuri vor permite reducerea arieratelor ÎS cu cel puţin 

4 miliarde (0,8 % din PIB) RON până la sfârşitul anului 2011, cu reduceri 

suplimentare aşteptate în 2012.  
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 Următoarea fază a procesului de integrare a sistemului de raportare contabilă cu 

sistemul de plăţi al trezoreriei, proiectarea sistemului, inclusiv a modulului de control 

şi raportare a angajamentelor pentru toate nivelurile administraţiei va fi finalizată 

până la finele lunii decembrie 2011. Acest sistem va contribui la controlul 

angajamentelor de plată pentru a evita acumularea viitoare de arierate.  

 Pentru a preveni posibilele arierate viitoare datorate unor contracte nefinanţate, ne 

vom asigura că toate angajamentele asumate la nivelul administraţiei centrale în 

cadrul proiectelor de capital multianuale sunt reflectate în mod corespunzător în 

evidenţele fiscale şi că noile garanţii emise pentru finanţarea de către bănci a acestor 

proiecte sunt înregistrate în mod transparent în limitele plafonului programului de 

garantare de 14 miliarde RON.   

10.      Ne-am îmbunătăţit strategia de finanţare şi vom continua să ne concentrăm pe 

extinderea maturităţilor datoriei noastre interne, construind curba de randament şi 

consolidând rezervele financiare. Am lansat programul nostru de titluri în euro pe termen 

mediu cu o emisiune în luna iunie de 1,5 miliarde € şi ne propunem să continuăm să emitem 

cu regularitate obligaţiuni externe o data sau de 2 ori pe an, atât în euro cât şi în dolari, la o 

serie de maturităţi. Ne păstrăm angajamentul de a consolida rezervele financiare la un nivel 

care să asigure acoperirea necesarului de finanţare pentru aproximativ 4 luni în perioada 

2011-12, cu scopul de a proteja finanţele publice împotriva unor şocuri externe neprevăzute. 

Pentru  a ne dezvolta capacitatea, în 2011 vom efectua o analiză formală a strategiei noastre 

de management al datoriei cu asistenţa experţilor de la FMI, CE şi BM, până la finele anului 

2011. Vom continua de asemenea să îmbunătăţim sistemele de tehnologie a informaţiei ale 

Trezoreriei şi o vom consolida cu personal cu experienţă.  

11.      Îmbunătăţirea administrării fiscale şi combaterea evaziunii fiscale reprezintă elemente 

cruciale ale strategiei noastre de majorare a veniturilor. Înregistrăm progrese în 

implementarea recent aprobatei ordonanţe privind persoanele fizice cu averi mari, şi a 

hotărârii de guvern privind metodele indirecte de control, dar se impun încă eforturi 

suplimentare. Câteva dintre progresele cheie sunt prezentate mai jos:  

 Am elaborat o strategie organizaţională şi un plan de implementare pentru 

incorporarea metodelor indirecte de audit în funcţiile noastre de asigurare a 

conformării, având ca scop începerea controalelor fiscale la persoane fizice în 2012. 

Totodată, vom extinde sfera de acoperire a inspecţiei fiscale la marii contribuabili. 

 Am aprobat decizia de guvern privind restructurarea ANAF şi am închis 141 de 

unităţi regionale până la sfârşitul lunii iulie. Acest lucru va permite reducerea 

costurilor de colectare şi ocuparea schemei de personal  a Direcţiei de Verificări 

Fiscale. 
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 Totodată vom elabora şi implementa o strategie de risc în materie de conformare, 

conform bunelor practici, până la sfârşitul lunii septembrie 2011. Ca un prim pas, am 

înfiinţat deja un departament responsabil cu evaluarea riscului în cadrul ANAF.  

 Cu ajutor din partea FMI şi a CE, vom introduce un sistem simplificat de impozitare 

pentru contribuabili mici din sectoare economice cheie care se situează sub pragul de 

înregistrare obligatorie ca plătitor de TVA. Am solicitat deja majorarea plafonului de 

la care înregistrarea ca plătitor de TVA devine obligatorie din partea Consiliului de 

Miniştri al UE la 50.000€ (criteriu structural de referinţă, sfârşitul lunii decembrie 

2011). Vom revizui totodată procesele de rambursare a TVA pentru exportatori, în 

sensul raţionalizării semnificative a intervalului de timp în care sunt efectuate aceste 

rambursări. 

  Ne propunem să realizăm o extindere a depunerii electronice şi simplificarea în 

continuare a declaraţiilor fiscale şi a numărului de plăţi ce trebuie efectuate, în 

vederea realizării unui ghişeu unic pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Ne 

vom continua eforturile de modernizare a proceselor de activitate, de introducere a 

sistemelor informatice şi de consolidare a structurilor organizatorice ale ANAF pentru 

a îmbunătăţi fundamental administrarea fiscală. 

 Stimulentele fiind deja incorporate în salariul de bază pentru majoritatea instituţiilor, 

am elaborat o ordonanţă de guvern prin care se elimină baza legală pentru fondurile 

de stimulente cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2012, şi această ordonanţă va fi 

aprobată până la finele lunii august (criteriu structural de referinţă). Pentru celelalte 

instituţii, procesul de incorporare a stimulentelor în salarii va fi finalizat până la 

sfârşitul lunii decembrie 2011, prin legea salarizării unitare a personalului bugetar în 

2012.  

12.      Îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor UE continuă să reprezinte o provocare dificilă şi 

sunt necesare eforturi suplimentare în acest sens. Am elaborat un plan de acţiuni prioritare în 

domeniul managementului de proiecte, finanţării, achiziţiilor publice, capacităţii 

administrative, al auditului şi controlului şi am început să producem rapoarte trimestriale 

privind implementarea acestor priorităţi. Suntem determinaţi să implementăm acţiunile 

definite în acest plan în cadrul termenelor limită stabilite. Guvernul a transferat unitatea de 

coordonare a instrumentelor structurale UE de la Ministerul Finanţelor Publice în subordinea 

Primului Ministru şi va consolida autoritatea acesteia. Am creat facilităţi pentru realocarea 

resurselor bugetare pe parcursul anului către acele ministere ce au cele mai bune rezultate în 

ceea ce priveşte absorbţia fondurilor UE şi care înregistrează cel mai ridicat grad de eficienţă 

în implementarea proiectelor. Vom eficientiza procesul de achiziţii publice prin elaborarea de 

documente standard de licitaţie în subsectoarele cheie până la finele lunii noiembrie, în 

scopul de a reduce temeiurile de contestare a licitaţiilor publice şi vom revizui legea PPP 

pentru a asigura armonizarea deplină a acesteia cu directivele UE din domeniul achiziţiilor 

publice. În vederea evitării problemelor identificate în ceea ce priveşte deficienţele la cererile 
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de rambursare înaintate către UE, am suspendat temporar depunerea de noi cereri până la 

momentul în care se vor putea efectua controale suplimentare în acest sens. Sperăm să 

implementăm un proces îmbunătăţit de depunere a acestor cereri până la sfârşitul lunii 

septembrie.      

13.      Ne concentrăm pe prioritizarea investiţiilor pentru a asigura finanţare suficientă 

pentru proiectele cheie. Efectuăm o analiză cuprinzătoare a portofoliului existent de investiţii 

şi am creat o bază de date ce cuprinde toate proiectele guvernamentale. Această bază de date 

va fi utilizată pentru a prioritiza şi evalua proiectele, pentru a ne concentra pe cele a căror 

finanţare poate fi asigurată integral într-un orizont mediu de timp (de ex. 3-5 ani), a întrerupe 

proiectele cu prioritate redusă şi pe cele neperformante ce nu pot fi integral finanţate în acest 

orizont de timp şi a produce un raport final şi un plan de acţiune până la finele lui septembrie 

2011 (criteriu structural de referinţă).  

14.      În sectorul sanitar, deşi am luat unele măsuri importante de restructurare cu scopul de 

a elimina ineficienţele în cadrul sistemului spitalicesc, cum ar fi reducerea internărilor şi a 

numărului de paturi prin închiderea spitalelor mici, acestea nu au fost suficiente pentru a 

stabiliza costurile în creştere din sectorul de sănătate. Arieratele au fost aproape eliminate, 

dar în exerciţiul de inventariere nu au fost acoperite facturi neplătite suplimentare în valoare 

de aproximativ 500 de milioane RON din anul 2010, şi pentru ca pe viitor să se asigure 

încadrarea cheltuielilor în limitele alocate va fi necesară aplicarea de  mecanisme adecvate. 

Ne vom asigura că nu se vor acumula alte arierate în acest sector, mai întâi prin alocarea 

sumei de 300 de milioane RON la rectificarea bugetară de la jumătatea anului, având ca  

destinaţie achitarea facturilor neplătite, urmând ca până la sfârşitul anului să disponibilizeze 

resurse suplimentare. Alocările suplimentare vor fi însă condiţionate strict de progresul 

restructurării. În anul 2012, ne vom asigura că alocările bugetare sunt în concordanţă cu un 

program de cheltuieli realist, incorporând în acelaşi timp economiile generate de reforme. Pe 

termen mediu, dat fiind faptul că nivelul de cheltuieli din sectorul de sănătate în România 

este printre cele mai scăzute din UE ca procent din PIB, vom asigura finanţare adecvată, în 

conformitate cu recomandarea Comisiei Prezidenţiale din 2008 privind politica în sectorul de 

sănătate, pentru a finanţa integral sistemul şi a include în necesităţile de cheltuieli factorul de 

îmbătrânire a populaţiei.        

15.      Pentru a gestiona derapajele bugetare din sistemul de sănătate şi a asigura un sistem 

de sănătate de o calitate mai bună, vom realiza o reformă fundamentală a sistemului. Pentru a 

stopa creşterea cheltuielilor, vom încuraja limitarea costurilor prin plafoane bugetare şi vom 

încerca să reducem sfera de cuprindere a pachetului de bază printr-o concentrare mai mare pe 

distribuirea costurilor şi pe asigurările private de sănătate. Până la sfârşitul anului 2011 

(criteriu structural de referinţă) vom elabora pe baza acestor principii amendamente 

cuprinzătoare ce vor fi aduse legislaţiei din domeniul sănătăţii, acestea urmând a fi aprobate 

până la sfârşitul lunii martie 2012. Legislaţia va include modificări cum ar fi:  
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 Măsuri privind cheltuielile globale. Vom defini un pachet de bază revizuit, pentru a 

exclude acoperirea unor servicii medicale costisitoare neesenţiale, pachet care să fie 

implementat anul viitor, cu asistenţă tehnică acordată prin proiectele finanţate de 

Banca Mondială. Serviciile care depăşesc sfera de acoperire de bază vor fi furnizate 

prin asigurarea suplimentară, inclusiv cea privată. 

  Cheltuielile cu produsele farmaceutice. (i) Vom revizui preţurile de decontare şi 

lista medicamentelor compensate şi gratuite şi, acolo unde este posibil, vom trece la 

medicamente generice pentru lista C2 până la sfârşitul lunii octombrie 2011.  

 Sporirea veniturilor. Vom accelera semnificativ măsurile privind veniturile cu scopul 

de a stopa cererea în exces şi a reduce deficitul structural din sistem. (i) Mecanismele 

anterioare pentru taxa de clawback pentru companiile farmaceutice  nu au produs 

rezultatele aşteptate. Vom impune o taxă de clawback revizuită pentru companiile 

farmaceutice, bazată pe creşterea costurilor acestora sau pe depăşirea unui plafon 

prestabilit (criteriu de referinţă structural). (ii) Vom introduce coplată pentru 

serviciile medicale până la sfârşitul anului 2011.  

 Continuă progresele în ceea ce priveşte implementarea noilor sisteme de Tehnologia 

Informaţiilor în sectorul de sănătate. Este în curs de desfăşurare auditarea registrelor 

de pacienţi, această activitate urmând a fi finalizată până la finele anului 2011. La 

începutul anului 2012, vom lansa noile carduri de sănătate de care vor beneficia toţi 

participanţii la sistem, ce vor contribui la controlarea fraudei şi abuzurilor din sistem 

şi la mai buna monitorizare a angajamentelor de cheltuieli. Vom începe de asemenea 

să aplicăm protocoale stricte de utilizare a medicamentelor şi un nou modul electronic 

de reţete pentru Sistemul Informatic Naţional de Sănătate, respectând proceduri 

stricte.   De asemenea, vom internaliza Sistemul Conturilor Naţionale de Sănătate şi 

vom iniţia dezvoltarea Sistemului de Evaluare a Tehnologiei Sănătăţii până la 

sfârşitul anului 2011.  Aceste mecanisme vor asigura menţinerea în viitor a 

cheltuielilor în limita alocărilor.  

16.      Îmbunătăţirea eficienţei protecţiei sociale rămâne o prioritate, inclusiv în domeniul 

inspecţiei sociale. Eforturile noastre au generat rezultate semnificative, numărul 

beneficiarilor de ajutoare de încălzire  scăzând cu aproximativ 54% în sezonul 2010-2011 

faţă de sezonul 2009-2010 datorită noilor criterii de eligibilitate. A fost elaborată un nouă 

Lege a Asistenţei Sociale, care va consolida categoriile de prestaţii sociale existente în 9, şi 

va înăspri criteriile de eligibilitate. Legea ar trebui să fie adoptată de Parlament până la 

sfârşitul lunii septembrie şi să intre în vigoare în ianuarie 2012. Aceasta va fi urmată de 

modificări importante aduse legislaţiei secundare. În total, măsurile de reformă a prestaţiilor 

sociale vor genera economii de aproximativ 0,8% din PIB în intervalul 2010-13.  
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Sectorul Financiar 

 

17.      Sectorul bancar se menţine bine capitalizat, cu o rată medie de solvabilitate de 14,2% 

la finele lunii iunie. Creşterea împrumuturilor neperformante a încetinit în ultimul trimestru, 

atingând nivelul de 13,4% din totalul împrumuturilor la sfârşitul lunii iunie, comparativ cu 

12,7% la sfârşitul lunii martie. Creditarea bancară către sistemul corporatist a crescut în cel 

de-al doilea trimestru, însă creşterea reală a rămas negativă la nivel anual, lucru care – alături 

de provizioanele suplimentare – a continuat să afecteze profitabilitatea bancară.  

18.      Aprobarea amendamentelor la Legea Fondului de Garantare a Depozitelor (FGD) este 

pe cale de a fi finalizată până la sfârşitul lunii septembrie 2011 (criteriu de referinţă revizuit).  

Amendamentele vor permite utilizarea resurselor administrate de FGD (inclusiv prin garanţii) 

pentru a facilita măsurile de restructurare autorizate de Banca Naţională a României 

referitoare la transferul  depozitelor, inclusiv a tranzacţiilor de achiziţie şi asumare, în cazul 

în care o astfel de utilizare ar fi mai puţin costisitoare decât plata directă a garanţiilor la 

depozite. Am revizuit legislaţia FGD, precum şi legislaţia bancară şi cea de lichidare a 

băncilor şi vom efectua modificări până la sfârşitul lunii octombrie pentru a asigura 

concordanţa între aceste acte normative şi a introduce în legislaţie competenţe de bridge 

bank. În acest context, banca de tip bridge-bank va fi o bancă temporară, cu servicii 

complete, autorizată şi supravegheată de BNR cu scopul de a facilita vânzarea sa integrală 

sau parţială către achizitori privaţi eligibili de îndată ce acest lucru este posibil.  Parlamentul 

urmează să aprobe modificările anterioare la legislaţia privind lichidarea până la finele lunii 

septembrie. Alături de FGD, vom continua să dezvoltăm şi să consolidăm procedurile şi 

planificarea de urgenţă pentru a implementa acestei noi competenţe de restructurare cu 

prioritate. Paleta de garanţii colaterale eligibile pentru operaţiunile de împrumut ale BNR a 

fost lărgită pentru a include obligaţiunile în lei emise de instituţii financiare internaţionale şi 

obligaţiunile de stat în valută.   

19.      Ne menţinem angajamentul de a introduce standardele de contabilitate SIRF în 

sistemul bancar începând din 2012. Pentru a oferi băncilor timp suficient ca să implementeze 

modificările, până la finele lunii septembrie 2011 vom finaliza tratamentele prudenţiale şi 

fiscale ale filtrelor de reglementare pentru a menţine solvabilitatea, provizioanele şi rezervele 

bancare prudenţiale. Sumele nete obţinute din eliberarea provizioanelor datorită noului 

tratament contabil, şi care sunt tratate în consecinţă ca şi câştiguri reţinute din provizioane 

specifice de susţinere a capitalului reglementat, nu vor fi impozitate. Până la finele lunii 

octombrie 2011, BNR va introduce de asemenea măsuri de reglementare pentru a asigura că 

împrumuturile în valută acordate populaţiei au un preţ corect care reflectă riscul pe care îl 

reprezintă acordarea de împrumuturi în valută unor împrumutaţi neasiguraţi (unhedged 

borrowers). Vom continua să ne consultăm cu experţii FMI şi ai CE înainte de introducerea 

sau amendarea altor aspecte ale cadrului de reglementare şi vom depune eforturi pentru a 

evita adoptarea de iniţiative legislative ce ar putea submina disciplina debitorilor.     
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Politica Monetară şi Valutară 

20.       În ciuda unei scăderi puternice a inflaţiei anuale în lunile iunie şi iulie, ţinta de 

inflaţie stabilită de BNR pentru 2011 este improbabil să poată fi atinsă, datorită creşterii 

preţurilor internaţionale la alimente şi energie la începutul anului, precum şi ajustării 

preţurilor administrate planificate pentru restul anului.15  Intervalul interior de consultare pe 

inflaţie cu Fondul a fost depăşit marginal la finele lunii iunie (Tabelul 1) şi ar putea să  

continue să fie activat şi mai târziu în cursul anului, în baza proiecţiilor curente. Anticipăm 

acum că inflaţia va continua să scadă faţă de nivelul său maxim de 8,4 procente din luna mai, 

până la aproximativ 5 procente la sfârşitul anului 2011. Cu toate acestea,  suntem în 

continuare vigilenţi faţă de riscul ca nivelul constant ridicat al inflaţiei principale (headline 

inflation) să poată avea ca rezultat creşterea anticipaţiilor inflaţioniste. Majorarea inflaţiei de 

bază (core inflation) din ultimul an (fără efectul TVA) sugerează de asemenea şi riscuri de 

propagare a  şocurilor generate de oferta mare.   Pentru a elimina aceste presiuni, ne vom 

menţine tendinţa de înăsprire a  politicii monetare şi vom lua măsurile ce se impun pentru a 

ne asigura că este îndeplinită ţinta de inflaţie pe 2012. În mod deosebit, vom continua să 

îmbunătăţim managementul lichidităţilor astfel încât să aducem ratele de pe piaţa de capital 

cât mai aproape de rata de politică monetară. În acelaşi timp, BNR va rămâne vigilentă în 

ceea ce priveşte riscurile potenţiale aferente fluxurilor de capital datorate volatilităţii 

existente pe pieţele financiare internaţionale.  

Reforme Structurale 

Întreprinderi de Stat 

21.      Înregistrăm progrese în implementarea obiectivului nostru ambiţios de a realiza 

reforme profunde ale întreprinderilor de stat. În conformitate cu planurile de restructurare 

discutate în cadrul ultimei evaluări, au fost implementate măsuri la 18 ÎS principale, care au 

contribuit la atingerea cu o marjă lejeră a ţintei indicative privind soldurile operaţionale ale 

acestor companii stabilită pentru al doilea trimestru. Cu toate acestea, ţinta indicativă pentru 

arierate a fost ratată. Am întărit de asemenea monitorizarea ÎS de la nivelul  administraţiei 

centrale prin extinderea bazei noastre de date şi vom dezvolta o bază de date similară pentru 

ÎS de la nivel local.        

22.      Restructurarea ÎS de la nivelul administraţiei centrale avansează. Am finalizat 

planurile de acţiune pentru o mare parte din cele 154 de companii menţionate în ultima SI şi 

majoritatea măsurilor identificate în cadrul ultimei evaluări au fost implementate. În 

săptămânile care urmează vom finaliza acest proces pentru aceste societăţi. Pentru restul  ÎS 

                                                 
15

 Eliminarea subvenţiilor de încălzire de la Bugetul de Stat se anticipează că va adăuga aproximativ jumătate de 

punct procentual la IPC spre finalul anului 2011, iar majorarea tarifelor pentru electricitate şi transporturi vor 

impulsiona de asemenea inflaţia. 
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de la nivelul administraţiei centrale care se regăsesc în prezent în baza noastră de date, vom 

elabora planuri până la sfârşitul lunii decembrie.  

23.      Se înregistrează progrese şi în cadrul procesului de privatizare. Deşi oferta recentă 

pentru o un pachet suplimentar de acţiuni de 9,8% în Petrom nu a avut succes, ne păstrăm 

angajamentul de a respecta calendarul convenit pentru privatizarea pachetelor minoritare de 

acţiuni la alte societăţi şi vom re-oferi spre vânzare acţiuni ale Petrom, în cadrul unui proces 

prietenos pentru  piaţă  la începutul anului 2012. Vor fi oferite spre vânzare acţiuni la alte 

societăţi publice în trei grupuri, începând cu Transelectrica în octombrie şi Transgaz în 

decembrie.16 Pentru primul grup deja am desemnat consultanţii juridici pentru toate 

societăţile, cu excepţia Tarom, pentru care ne aşteptăm să finalizăm acest proces până la 

sfârşitul lunii octombrie. De asemenea, până la finele lunii octombrie, vom desemna 

consultantul pentru tranzacţie pentru primul grup şi consultantul juridic pentru cel de-al 

doilea (criteriu structural de referinţă). În acest proces ne vom consulta cu echipele FMI şi 

CE. În afară de privatizări, vom continua pregătirile pentru soluţionarea situaţiei financiare a 

Termoelectrica. Până la finele anului 2011, intenţionăm fie să utilizăm procedurile ANAF 

pentru a prelua activele companiei, fie să demarăm procedura de faliment. În ambele cazuri 

vom extrage şi vom valorifica rapid activele viabile.      

24.      Pentru a îmbunătăţi guvernanţa ÎS, vom elabora şi adopta legislaţia de îmbunătăţire a 

guvernanţei până la finele lunii octombrie 2011 (criteriu structural de referinţă revizuit de la 

sfârşitul lunii august).  Această prevedere legislativă va impune tuturor ÎS obligaţia de a avea 

cu regularitate audituri externe independente, de a raporta şi publica trimestrial date 

financiare, de a consolida drepturile acţionarilor minoritari, şi de a transfera controlul 

financiar al ÎS de la ministerele de resort la MFP. Legislaţia va cuprinde şi un cod de aplicare 

pentru toate ÎS, care va asigura aplicarea principiilor OCDE privind guvernanţa corporatistă. 

Pentru cele mai mari societăţi ce vor rămâne sub controlul majoritar al Statului (societăţi ce 
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 Primul grup cuprinde: i) Oltchim (vânzarea acţiunilor publice rămase către investitori strategici); (ii) Romgaz 

(IPO pentru un pachet de acţiuni de 15%); iii) Tarom (investiţie strategică sau IPO pentru 20% din acţiuni); iv) 

Transelectrica (SPO pentru un pachet de acţiuni de 15% plus o majorare ulterioară de capital de aproximativ 

12%); (v) Transgaz (SPO pentru un pachet de acţiuni de 15%). 

Cel de-al doilea grup conţine: i) Termoelectrica (vânzare completă a filialelor Galaţi şi Brăila şi continuarea 

procesului de creare a unor societăţi mixte cu investitori strategici la ELCEN cu scopul construirii unor noi 

grupuri energetice, cu capital majoritar privat, în Bucureşti şi Constanţa); ii) Hidroelectrica (IPO pentru un 

pachet de acţiuni de 10% pentru majorarea capitalului); iii) Petrom (va fi relansată SPO pentru 9,84% din 

acţiuni). 

Cel de-al treilea grup include: i) Electrica Serv (privatizare majoritară a întregii societăţi); ii) Nuclearelectrica 

(cel puţin 10% prin majorare de capital); iii) noua companie creată prin fuziunea celor 3 filiale de furnizare 

rămase ale Electrica (înregistrată la Registrul Comerţului ca S.C. Electrica Furnizare S.A) şi activitatea de 

furnizare a Electrica (privatizare majoritară); iv) cele 3 filiale de distribuţie rămase ale Electrica (privatizare 

majoritară), în concordanţă cu decizia CNSAT.  



 

 

 
 6

4
  

 

sunt prezentate în MTÎ), legislaţia va stipula că toate funcţiile principale de conducere 

(inclusiv Directorul Executiv şi Directorul Economic) vor fi ocupate numai în urma unui 

proces internaţional de selecţie, derulat de firme de resurse umane recunoscute pe plan 

internaţional. Aceşti manageri vor dispune totodată de o autonomie suficientă, care să le 

permită să administreze aceste companii fără imixtiuni necuvenite. Membrii din Consiliile de 

Administraţie ale acestor societăţi vor fi selectaţi de către acţionari şi evaluaţi de specialişti 

independenţi (fără legătură cu societăţile existente sau cu guvernul), pentru a se asigura că 

aceştia sunt pe deplin calificaţi să îşi exercite funcţiile. Directorii şi membrii în Consiliile de 

Administraţie care ocupă posturi în prezent pot depune aplicaţii şi se va analiza calificarea 

profesională a acestora. Acest proces de identificare a managerilor va începe până la finele 

lunii octombrie, iar echipele de management privat vor fi selectate până la finele lunii 

decembrie, urmând a-şi prelua atribuţiile cât de curând permite legea după acel moment. În 

cazurile în care urmează a fi vândute pachete minoritare semnificative de acţiuni, acest 

calendar poate fi modificat pentru a permite participare noilor acţionari minoritari. S-ar putea 

ca pentru punerea în aplicare a acestei prevederi să se impună modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă 3/2011, doar pentru noii manageri privaţi. Pe baza experienţei acumulate în urma 

acestui exerciţiu şi în funcţie de rezultatele managementului actual, suntem ferm hotărâţi ca 

în cursul anului 2012 să majorăm numărul ÎS cu management privat.  

25.      În sectorul transporturilor, am continuat să implementăm măsuri pentru reducerea 

cheltuielilor şi majorarea veniturilor societăţilor publice, în conformitate cu măsurile 

stipulate în scrisoarea noastră din 9 iunie 2011. Pentru sectorul de căi ferate aproape am 

finalizat implementarea standardelor de cost pentru achiziţia de infrastructură şi menţinerea 

materialului rulant. Pentru a aduce sectorul feroviar mai aproape de viabilitatea economică, 

vom continua procesul de închidere a 1000 de kilometri de cale ferată. În plus, vom scoate la 

licitaţie restul de 1600 de kilometri conveniţi şi, în cazul în care licitaţia eşuează, îi vom 

închide. Reducerile de personal au fost aprobate şi sunt deja implementate în mare parte. 

Pentru a majora veniturile, am pregătit baza legală pentru ajustarea tarifelor pentru tranzitul 

metropolitan şi transportul feroviar de călători, urmând să implementăm aceste tarife în lunile 

ce vor urma. În mod asemănător, autoritatea unică de control rutier pentru transportul de 

marfă este creată şi sunt în curs de aplicare măsuri menite să ducă la mai buna colectare a 

taxelor.   

26.      Pentru sectorul energetic avem în vedere reforme majore. Strategia noastră de a forma 

doi campioni energetici naţionali rămâne blocată de hotărârile judecătoreşti şi începem să 

implementăm o strategie alternativă, care include privatizarea parţială a unei serii de societăţi 

energetice conform celor menţionate mai sus. În consecinţă, vom recomanda autorităţii 

relevante să modifice în mod oficial decizia de a înfiinţa aceşti doi campioni. Pentru a 

rezolva cadrul de stabilire a preţurilor şi de reglementare din sectorul energetic, vom lua 

următoarele măsuri: (i) pentru a  restaura autonomia financiară şi funcţională a agenţiei de 

reglementare din domeniul energiei (ANRE), în conformitate cu legislaţia UE (al treilea 

pachet pe energie), până la jumătatea lunii septembrie vom elabora un proiect de lege pe 

marginea căruia ne vom consulta cu Comisia Europeană şi care va fi în concordanţă cu 
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comentariile primite de la aceasta; (ii) vom majora preţul în vederea unei mai bune alinieri la 

CUG pentru consumatorii industriali cu 8 procente până la sfârşitul lunii septembrie (acţiune 

prealabilă), fără a modifica însă preţul pentru consumatorii casnici; (iii) vom prezenta o foaie 

de parcurs pentru eliminarea treptată a preţurilor reglementate la energie şi gaze naturale 

până la finele lunii decembrie 2011;  (iv) vom defini, până la finele lui 2011, consumatorii 

vulnerabili, în concordanţă cu legislaţia europeană, şi vom crea mecanisme de protecţie a 

acestora (în cooperare cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii); (v) vom elimina total, 

în conformitate cu Directivele Europene, preţurile reglementate la energie electrică şi gaze 

pentru utilizatorii industriali până la finele lui 2013 şi vom finaliza procesul până la finele lui 

2015; şi (vi) vom asigura faptul că noile contracte bilaterale sunt încheiate în mod transparent 

şi nediscriminatoriu prin OPCOM (pentru electricitate) şi prin alte proceduri competitive 

(pentru gaze), şi că preţurile acestora vor fi ajustate la preţurile pieţei cât de repede permite 

legea17; şi (vii) vom aproba un act normativ prin care să se introducă obligaţia de a publica 

toate contractele bilaterale noi ale societăţilor de stat generatoare de gaze şi electricitate şi 

prevederea că termenele stipulate în contractele existente nu vor putea fi prelungite. 

 Pieţele Muncii şi Reforma Judiciară 

27.      Am realizat reforme substanţiale ale legislaţiei muncii. Noul Cod al Muncii, ce a 

intrat în vigoare pe 30 aprilie, a îmbunătăţit flexibilitatea pieţei muncii prin promovarea 

contractelor de muncă cu termen fix şi a celor temporare, prin prelungirea perioadelor de 

probă şi prin creşterea flexibilităţii programului de lucru. Începând cu luna aprilie s-a 

înregistrat un număr semnificativ de contracte noi (600.000). În ceea ce priveşte Codul 

Dialogului Social ce modifică negocierile colective şi alte relaţii de muncă, acesta a fost de 

curând promulgat şi în prezent elaborăm norme de implementare a sa, ce vor fi elaborate 

până la sfârşitul lunii august. Elementele cheie ale reformei dialogului social includ 

majorarea pragului de reprezentativitate, eliminarea contractului colectiv la nivel naţional şi 

eliminarea extinderilor automate erga-omnes la nivel sectorial. Suntem ferm determinaţi să 

ne asigurăm că noua legislaţie respectă directivele europene şi principalele convenţii ale UE 

şi OIM şi ne vom consulta cu OIM spre sfârşitul acestui an.  

28.      Sunt în curs de implementare măsuri de reformă a sistemului judiciar menite să 

sporească eficacitatea acestuia, să unifice jurisprudenţa şi să combată corupţia, ceea ce va 

asigura un mediu de afaceri transparent şi va impulsiona performanţele economice. Una din 

priorităţile de vârf ale Guvernului în ceea ce priveşte reforma în justiţie o reprezintă 

implementarea cu succes a noilor coduri fundamentale de drept în România: codul civil, 

codul penal, codul de procedură civilă şi codul de procedură penală. Măsurile ce vor fi 

adoptate în vederea implementării acestor coduri se vor decide după finalizarea studiilor de 

impact ce sunt actualmente în curs de realizare. Vom întreprinde de asemenea reforme şi în 

                                                 
17

 Dacă procedurile contravenţionale (de infringement) ale UE impun o acţiune mai rapidă, vom respecta aceste 

proceduri.   
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sectorul agricol – inclusiv prin accelerarea identificării şi înregistrării terenurilor agricole – 

cu scopul de a îmbunătăţi siguranţa alimentară şi de a creşte perspectivele de export.  

Modificarea şi monitorizarea Programului 

29.      Programul va fi în continuare monitorizat prin evaluări periodice, prin acţiuni 

prealabile, criterii de performanţă cantitative şi ţinte indicative, prin criterii structurale de 

referinţă. Ţintele cantitative pentru finele lunii septembrie 2011 şi finele lunii decembrie 

2011 şi criteriile permanente de performanţă sunt prezentate în Tabelul 1; unde au fost 

modificate şi criteriul de performanţă privind Activele Externe Nete la finele lunii septembrie 

şi ajustorul soldului bugetului general consolidat (şi în MTÎ); iar acţiunile prealabile şi 

criteriile structurale de performanţă sunt prezentate în Tabelul 2. Înţelegerile între autorităţile 

române şi echipa FMI cu privire la criteriile de performanţă cantitative şi la măsurile 

structurale descrise în această scrisoare sunt detaliate în Memorandumul Tehnic de Înţelegere 

anexat.  

              /s                                                                                   s/    

  Gheorghe Ialomiţianu     Mugur Isărescu 

Ministrul Finanţelor Publice   Guvernator al Băncii Naţionale a României 
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Tabelul 2. România: Performanţe în cadrul celei de-a doua evaluări şi condiţionalitate nouă propusă 

 

Măsura Data Vizată Comentariu 

Acţiuni prealabile 

1. Majorarea preţului la gaze pentru clienţii industriali pentru a alinia acest preţ la formula CUG 

cu 8 procente 

 

 

Criterii cantitative de performanţǎ 

1. Soldul total al bugetului general consolidat   

2. Plafonul garanţiilor bugetului general consolidat  

3. Plafon al arieratelor interne ale bugetului de stat şi sistemului asigurărilor sociale 

4. Neacumularea de arierate externe la plată 

5. Plafon Active Externe Nete 

 

Ţinte cantitative indicative 

1. Plafonul cheltuielilor primare curente ale bugetului general consolidat 

2. Plafonul soldului operaţional al principalelor ÎS 

3. Plafonul stocului de arierate la ÎS  

4. Plafonul stocului de arierate ale autorităţilor locale 

 

Interval de consultare pe inflaţie 

Interval interior 

Interval exterior 

 

Criterii de Referinţă Structurale 

1. Realizarea reformelor la ÎS cuprinzând  (i) desemnarea  consultanţilor juridici pentru privatizarea 

CFR Marfă, TAROM, Transelectrica, Transgaz, Romgaz ; (ii) elaborarea de planuri de acţiune 

pentru restul ÎS de la nivel central; (iii) elaborarea de mecanisme care să faciliteze restructurarea şi 

securitizarea arieratelor ÎS.  

2. Aprobarea legislaţiei de îmbunătăţire a guvernanţei ÎS.  

 

 

3. Eliminarea prin ordonanţă de guvern baza legală pentru toate fondurile de stimulente, cu intrare 

în vigoare de la 1 ianuarie 2012.  

4. Finalizarea unei analize cuprinzătoare a portofoliului de investiţii existent, în care să se 

stabilească prioritatea şi să se evalueze proiectele existente, în vederea concentrării pe acele proiecte 

a căror finanţare poate fi asigurată integral, examinarea viabilităţii proiectelor vechi, a celor cu 

 

Cu cel puţin 5 zile 

înainte de şedinţa 

Comitetului Executiv 

 

 

30 iunie 2011 

30 iunie 2011 

30 iunie 2011 

30 iunie 2011 

30 iunie 2011 

 

 

30 iunie 2011 

30 iunie 2011 

30 iunie 2011 

30 iunie 2011 

 

 

30 iunie 2011 

30 iunie 2011 

 

 

15 iulie 2011 

 

 

 

31 august 2011 

 

 

31 august 2011 

 

30 septembrie 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinit 

Îndeplinit 

Îndeplinit 

Îndeplinit 

Îndeplinit 

 

 

Îndeplinit 

Îndeplinit 

Neîndeplinit 

Îndeplinit 

 

 

Neîndeplinit 

Îndeplinit 

 

 

Parţial îndeplinit 

 

 

 

Reprogramat pentru 31 

octombrie 2011 
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prioritate redusă şi a celor neviabile, în vederea întreruperii lor, şi producerea unui raport final şi a 

unui plan de acţiune 

5. Amendarea legislaţiei în sensul de a permite utilizarea resurselor fondului de garantare a 

depozitelor pentru a facilita restructurarea băncilor, inclusiv tranzacţii de achiziţii şi asumare  

 

6. Introducerea unui sistem simplificat pentru contribuabilii mici care se situează sub plafonul de 

înregistrare TVA, cu asistenţă de la FMI şi CE, şi solicitarea în acelaşi timp a aprobării Consiliului 

de Miniştri ai UE pentru a majora plafonul de la care înregistrarea în scopuri de TVA devine 

obligatorie la 50.000 Euro 

 

Criterii  de Referinţă Structurale Noi 

 

1. Desemnarea consultanţilor pentru reforma ÎS (i) Selectarea consultanţilor de tranzacţie pentru 

grupul 1şi  (ii) a consultanţilor juridici pentru grupul 2  

2. Impunerea unei taxe revizuite de clawback companiilor farmaceutice, taxă care să aibă la bază 

creşterea costurilor acestora peste un nivel prestabilit 

3. Elaborarea de amendamente comprehensive la legislaţia din domeniul sanitar care să soluţioneze 

deficienţelor bugetare ce persistă în acest sector şi să asigure servicii sanitare de calitate. 

 

 

30 noiembrie 2011 

 

 

31 decembrie 2011 

 

 

 

 

 

 

31 octombrie 2011 

 

30 noiembrie 2011 

 

31 decembrie 2011 

 

 

 

 

Reprogramat pentru 30 

septembrie 2011 

 



  

 

 

 

ANEXA II. ROMÂNIA: MEMORANDUM TEHNIC DE ÎNŢELEGERE (MTÎ) 

 

14 septembrie 2011 

 

1. Prezentul Memorandum Tehnic de Înţelegere (MTÎ) defineşte variabilele incluse în   

criteriile de performanţă cantitative  şi în ţintele indicative specificate în Scrisoarea de 

Intenţie (SI), premisele principale, metodele care vor fi utilizate pentru evaluarea 

performanţei programului şi obligaţiile în materie de raportare în vederea asigurării unei 

monitorizări adecvate a evoluţiilor economico-financiare. Criteriile de performanţă 

cantitative şi ţintele indicative, şi criteriile de performanţă structurale pentru 2011 sunt 

prezentate în Tabelele 1 şi respectiv 2 ale SI.  

2.  În accepţiunea programului ratele de schimb ale leului românesc (RON) faţă de euro se 

stabilesc la RON 4,2848 = 1 €, faţă de dolarul SUA la RON 3,2045  = 1 $, faţă de yenul 

japonez la RON 3,9400 = 100 ¥, şi faţă de lira sterlină la RON 4,9673 = 1 ₤, ratele fiind cele 

postate pe website-ul Băncii Naţionale a României (BNR) la data de 31 decembrie 2010. 

Ratele de schimb faţă de alte valute, acolo unde sunt aplicabile, vor fi de asemenea acelea 

postate pe website-ul BNR în data de 31 decembrie 2010.  

3. În accepţiunea programului, bugetul general consolidat include entităţile definite în 

bugetul pe 2011 Acestea sunt: guvernul central (bugetul de stat, trezoreria, entităţile de stat 

autofinanţate incluse în buget, etc.), autorităţile locale, fondurile de asigurări sociale (pensii, 

sănătate şi şomaj), Compania naţională de autostrăzi şi drumuri naţionale din România şi 

administraţia Fondului Proprietatea. Prezenta definiţie a bugetului  general consolidat include 

de asemenea orice fonduri noi, sau alte programe speciale bugetare şi extrabugetare care ar 

putea fi create pe parcursul perioadei programului pentru a desfăşura operaţii de natura 

fiscală, aşa cum se defineşte în Manualul FMI pentru Statisticile Financiare Guvernamentale 

2001. Autorităţile vor informa imediat experţii FMI cu privire la crearea oricărui astfel de 

fond sau program nou. După cum se precizează în SI (¶5) şi  (¶11) de mai jos, această 

definiţie va fi extinsă pentru a include şi întreprinderile de stat incluse în bugetul general 

consolidat în cadrul ESA95, după finalizarea evaluării efectuate de către Eurostat.   

CRITERII DE PERFORMANŢĂ CANTITATIVE, ŢINTE INDICATIVE, BANDA DE CONSULTARE PE 

INFLAŢIE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ PERMANENTE 

 

A. Limita privind Variaţia Activelor Externe Nete  

 

4. În accepţiunea programului, Activele Externe Nete (AEN) sunt definite ca AEN ale 

BNR minus obligaţiile de trezorerie faţă de Fondul Monetar Internaţional.  
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5. AEN ale BNR sunt definite ca valoarea în euro a activelor externe brute ale BNR 

(inclusiv rezervele obligatorii ale sistemului bancar comercial ţinute la BNR) minus pasivele 

externe brute ale BNR; şi vor fi măsurate pe baza definiţiilor operaţionale ale BNR şi nu a 

celor contabile. Activele şi pasivele externe denominate în non-euro vor fi convertite în euro 

la  ratele de schimb ale programului.  

6. Activele externe brute ale BNR se definesc ca incluzând deţinerile de DST ale BNR, 

poziţia rezervelor ţării la FMI, deţinerile de numerar, titluri şi depozite în străinătate în valute 

străine convertibile.  Se exclud din rezervă: (i) aurul şi alte metale preţioase; (ii) activele în 

valute neconvertibile; (iii) active nelichide; (iv) orice active care sunt angajate, colateralizate 

sau se află sub o alta obligaţie, dacă acestora nu le este asociat şi un pasiv extern brut; (v) 

creanţe asupra rezidenţilor; şi (vi) creanţe în valută derivând din instrumente derivate în 

monede străine vis-à-vis de moneda naţională (cum ar fi futures, forwards, swaps, şi options).  

7. Pasivele externe brute ale BNR se definesc ca toate pasivele în valute străine faţă de 

rezidenţi şi nerezidenţi, inclusiv angajamentele de vânzare de valute străine decurgând din 

instrumente derivate  (cum ar fi futures, forwards, swaps, şi options), şi tot creditul 

nerambursat de la FMI, dar excluzând (i) depozitele de valute străine ale băncilor legate de 

rezervele obligatorii; şi (ii) depozitele în valute străine ale Guvernului la BNR. Prezenta 

definiţie are ca scop aducerea conceptului de pasive externe mai aproape de definiţia balanţei 

de plăţi, pe care se bazează ţintele.  

Limita pentru variaţia cumulată a activelor externe nete de la începutul anului (în mil. 

euro) 
1/ 

 

 2010 2011 

Decembrie 

(stoc) 

Martie 

(realizat)  

Iunie 

(realizat)  

Septembrie  

(CP) 

Decembrie  

(CP) 

Variaţia cumulată a 

AEN 

Poziţia din 

Memorandum: 

Active externe brute 

20.026 

 

 

 

32.432 

119
2 

 

 

 

996 

1.896 

 

 

 

2.793 

250 

 

 

 

1000 

500 

 

 

 

1000 
1/ CP = criteriu de performanţă; date la finele lunii. Fluxurile în 2011 sunt cumulative de la începutul anului calendaristic 

(ex. cifra din martie 2011 este cumulativă începând din 1 ianuarie 2011). Stocurile din 2011 sunt obţinute prin adăugarea 

rulajelor din 2011 stocului final al anului 2010.     
2 CP îndeplinit cu o ajustare pentru suma de 300 de milioane de Euro viraţi de Banca Mondială.  

 

8. Ţintele AEN vor fi ajustate în sus (în jos) cu surplusul (deficitul) din tragerile în cadrul 

programului legate de proiecţia de bază. Tragerile în program se definesc ca trageri externe 

de la creditorii oficiali (Banca Mondială şi CE) care sunt utilizabile pentru finanţarea 

bugetului de stat total. Ţintele AEN vor fi de asemenea ajustate în sus cu creşterea rezervelor 

obligatorii ale băncilor comerciale ţinute la BNR faţă de finele lui decembrie 2010 (6.797 

milioane €), măsurate la ratele de schimb ale programului.  
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Tragerile  externe din Program – Proiecţii de bază (în mil. euro) 

        2011 

 

 martie iunie septembrie decembrie 

 

Fluxuri cumulate de la 

finele anului precedent 

1.200 1.650 2.050 2.050 

 

B. Mecanismul de Consultare pentru rata inflaţiei la 12 luni 

9. Intervalele de consultare trimestriale pentru rata inflaţiei la 12 luni în preţuri de consum 

(aşa cum sunt măsurate  de indexul preţurilor de consum (IPC) publicat de Institutul Naţional 

de Statistică) sunt specificate mai jos. În cazul în care rata inflaţiei IPC an-pe-an se află în 

afara intervalelor exterioare specificate mai jos, autorităţile vor efectua o consultare cu FMI 

cu privire la politicile propuse ca răspuns înainte de a solicita alte trageri în cadrul 

programului. În plus, BNR va avea discuţii cu experţii FMI în cazul în care rata inflaţiei IPC 

an-pe-an se situează în afara intervalelor interioare specificate pentru finele fiecărui trimestru 

în tabelul de mai jos. 

 2010 2011 

 decembrie 

(realizat) 

Martie 

(realizat) 

Iunie  

(realizat) 

Septembrie 

(ţintă) 

Decembrie 

(ţintă) 

Interval exterior (limita superioară)    6,2 5,7 

Interval interior (limita superioară)    5,2 4,7 

Efectiv/Punct central 7,9 8,0 8,0 4,2 3,7 

Interval exterior (limita inferioară)    3,2 2,7 

Interval interior (limita inferioară)    2,2 1,7 

 

C. Criteriu de Performanţă privind soldul bugetului general consolidat 

10. Deficitul bugetar va fi monitorizat trimestrial prin soldul cash al bugetului general 

consolidat. Autorităţile se vor consulta cu experţii FMI cu privire la măsurile de corecţie în 

cazul unor derapaje  ale veniturilor şi finanţării guvernamentale.  

Limita cumulată pentru soldul bugetului general consolidat 
1  

   (în milioane lei) 

Finele lui decembrie 2010 (realizat) -33.621 

Finele lui martie 2011 (realizat) -5.254 

Finele lui iunie 2011 (realizat) -11.260 

Finele lui  septembrie 2011  (criteriu de performanţă) -17.500 

Finele lui decembrie 2011  (criteriu de performanţă) -23.953 
1 

Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (ex. cifra din martie 2011 este cumulativă începând  

    din 1 ianuarie 2011). 

11. Deficitul bugetar va fi măsurat de deasupra liniei utilizându-se datele execuţiei 

bugetare. Odată ce sistemul de raportare pentru întreprinderile de stat (ÎS) va fi pe deplin 

funcţional, ţinta de deficit bugetar va fi modificată în conformitate cu definiţia extinsă a 
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Bugetului General Consolidat, ce va include următoarele ÎS18: Compania Naţională a Huilei 

S.A., Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Fondul Proprietatea, 

Metrorex S.A., Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, Societatea 

Naţională a Cărbunelui S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători, 

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale Radio Constanţa, Compania Naţională de 

Căi Ferate CFR S.A., Termoelectrica S.A.  

12. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) va furniza de asemenea date lunare pentru a 

măsura deficitul sub linie. Soldul bugetului general consolidat măsurat sub linie va include:  

+ (i)    finanţarea externă netă, excluzând câştigurile şi pierderile din reevaluare;  

+ (ii)   variaţia creditului intern net din sistemul financiar, excluzând câştigurile şi 

pierderile din reevaluarea depozitelor denominate în valute străine şi 

incluzând ajustări pentru:  

 + (a)   fonduri UE primite şi necheltuite încă (plăţi în avans); 

 + (b)   cereri de rambursare ale guvernului din fonduri UE; 

 + (c)   obligaţii ale fondului proprietatea neplătite încă; 

+ (iii)  variaţia stocului de titluri de stat emise, net de schimbările de reevaluare;   

+ (iv)  variaţii nete ale altor finanţări.  

 

13. Dacă diferenţa dintre deficitul bugetului general consolidat măsurat deasupra liniei şi 

sub linie este mai mare de 200 de milioane de lei pe fiecare trimestru pe parcursul lui 2011 

MFP se va consulta cu experţii FMI.   

14. În cazul în care veniturile bugetare exclusiv fonduri nerambursabile (inclusiv cele 

încasate în planurile de reducere a arieratelor) vor depăşi valoarea proiectată în cadrul 

programului, criteriul de performanţă privind soldul bugetului general consolidat va fi 

ajustată în sus cu o jumătate din surplus pentru a permite cheltuieli suplimentare de capital 

reducând în acelaşi timp deficitul.  Tabelul următor înfăţişează veniturile bugetare exclusiv 

fonduri nerambursabile cumulate proiectate pentru 2011, faţă de care se vor compara 

veniturile realizate.    

 

 

 

 

                                                 
18

 Lista ÎS ce vor fi incluse în definiţia Bugetului General Consolidat va fi determinată de Eurostat în lunile 

următoare, incluzând şi posibile revizuiri ale ÎS deja incluse.   
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Venituri cumulate proiectate în bugetul general consolidat,  

exclusiv fonduri UE 
1 

 

(în milioane lei) 

Finele lui decembrie 2010 (realizat) 159.141 

Finele lui martie 2011 (realizat) 40.238 

Finele lui iunie 2011 (realizat) 82.701 

Finele lui septembrie 2011(proiecţie) 128.352 

Finele lui decembrie 2011(proiecţie) 173.360 
1 

Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (ex. cifra din martie 2011 este cumulativă începând  

    din 1 ianuarie 2011). 

 

15. Criteriul de performanţă pentru soldul bugetului general consolidat la finele lunii 

septembrie 2011 (măsurat cumulat de la începutul anului) va fi ajustat în jos cu valoarea cu 

care cheltuielile de capital (inclusiv cheltuieli aferente fondurilor UE şi planurilor de 

reducere a arieratelor) depăşesc 25.944 milioane lei, până la o limită de  1.400 milioane lei.  

 

D. Criteriu de performanţă limitând emiterea de garanţii guvernamentale către 

sectorul privat nefinanciar şi întreprinderile publice  

16. Emiterea de garanţii guvernamentale către sectorul privat nefinanciar şi către 

întreprinderile publice va fi limitată pe parcursul duratei programului. Plafonul este stabilit la 

14 miliarde RON dar poate fi ajustat în sus cu până la 9,6 miliarde RON pentru garanţii 

destinate finanţării proiectului Nabucco. Pe parcursul misiunilor de evaluare viitoare vor fi 

renegociate ţinte revizuite pentru a se permite garanţii publice rezonabile în contextul 

privatizării pachetelor majoritare de acţiuni la întreprinderile de stat şi al securitizării 

arieratelor interne.       

Plafon pentru garanţiile din bugetul general consolidat nou emise 

de la finele anului 2008 până la:   

 

(în miliarde lei) 

  

   Finele lui decembrie 2010 (realizat) 7,6 

Finele lui martie 2011 (realizat) 8,1 

Finele lui iunie 2011 (realizat) 6,0 

Finele lui septembrie 2011  (criteriu de performanţă) 14 

Finele lui decembrie 2011 (criteriu de performanţă) 14 

 

 

E. Criteriu de performanţă privind stocul de arierate  interne al Bugetului de Stat şi 

Sistemului de Asigurări Sociale 

17. Criteriul de performanţă stabilit cu privire la stocul de arierate la nivelul bugetului de 

stat şi al fondurilor sociale (definite în ¶ 3 mai sus)  are în vedere eliminarea lor pe durata 

programului. Stocul va fi măsurat net de arieratele interguvernamentale, dar guvernul va 

raporta atât arieratele brute cât şi arieratele nete. În caz de necesitate, guvernul va lua 

măsurile corective pentru a preveni acumularea de noi arierate. În accepţiunea programului, 
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arierate înseamnă sume de plată trecute de scadenţă cu 90 de zile (în conformitate cu definiţia 

cheltuielilor din ESA95).  

 

Stocul de arierate la nivelul bugetului de stat şi al fondurilor 

sociale 

 

(în miliarde lei) 

  

   Finele lui decembrie 2010 (realizat) 0,19 

Finele lui martie 2011 (realizat) 0,15 

Finele lui iunie 2011 (preliminar) 0,11 

Finele lui septembrie 2011  (criteriu de performanţă) 0,15 

Finele lui decembrie 2011  (criteriu de performanţă) 0,10 

 

F. Criterii de performanţă permanente privind neacumularea de arierate externe la 

nivelul  Bugetului General Consolidat 

18. La nivelul Bugetului General Consolidat nu se vor acumula arierate la plăţile  externe 

pe durata programului. În accepţiunea acestui criteriu de performanţă, un arierat la plată 

externă va fi definit ca o plată  a bugetului general consolidat, care nu a fost efectuată în 

termen de 7 zile de la data scadenţei. Criteriul de performanţă se va aplica pe bază 

permanentă.   

G. Ţinta indicativă privind cheltuielile curente primare ale Bugetului General 

Consolidat 

19. Ţinta indicativă privind cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat 

este definitǎ ca incluzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunurile şi serviciile 

exclusiv fonduri UE (specificate în categoria de împrumuturi externe nerambursabile), 

subvenţii, transferuri către entităţi publice, pensii (categoria de asistenţǎ socialǎ din bugetul 

asigurărilor sociale), ajutorul de stat şi alte cheltuieli din categoria alte transferuri, Fondul de 

Rezervǎ şi alte cheltuieli clasificate în tabelele de raportare lunarǎ. Cifrele realizate (faţă de 

care se va compara ţinta) vor include plăţile aferente planurilor de reducere a arieratelor.  

Variaţia cumulată a cheltuielilor curente primare ale bugetului 

general consolidat
1 

 

 

(în milioane lei) 

  

Finele lui decembrie 2010 (realizat) 131.938 

Finele lui martie 2011 (realizat) 30.670 

Finele lui iunie 2011 (realizat) 62.578 

Finele lui septembrie 2011  (indicativ) 96.350 

Finele lui decembrie 2011  (indicativ) 130.700  
1 

Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (ex. cifra din martie 2011 este cumulativă începând  

    cu 1 ianuarie 2011). 
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H. Ţintă indicativă privind Arieratele la nivelul Bugetelor Locale 

20.  Ţinta indicativă privind stocul de arierate interne la nivelul bugetelor locale are în 

vedere neacumularea de noi arierate, şi reducerea lor pe durata programului. În caz de 

necesitate, guvernul va lua măsurile corective pentru a preveni acumularea de noi arierate. În 

accepţiunea programului, arierate înseamnă sume de plată trecute de scadenţă cu 90 de zile 

(în conformitate cu definiţia cheltuielilor din ESA95).  

Stocul de arierate la nivelul bugetelor locale 

 

 

(în miliarde lei) 

  

Finele lui decembrie 2010 (realizat) 0,91 

Finele lui martie 2011 (realizat) 0,82 

Finele lui iunie 2011 (realizat) 0,81 

Finele lui septembrie 2011  (indicativ) 0,85 

Finele lui decembrie 2011  (indicativ) 0,80 

 

I. Monitorizarea întreprinderilor publice 

21.  Întreprinderile de stat sunt definite ca fiind toate companiile, institutele de cercetare şi 

regiile autonome în care ponderea cumulată a capitalului public este de peste 50% inclusiv, 

deţinut direct sau indirect de autorităţile locale sau centrale.  

22. Se stabileşte o ţintă indicativǎ trimestrialǎ pentru anul 2011 pentru soldul agregat 

operaţional (EBIT – earnings before interest and taxes - câştiguri înainte de dobânzi, 

impozite şi taxe), exclusiv subvenţii, acumulat pe an calendaristic, pentru următoarele 

întreprinderi publice:  C.N. Căi Ferate CFR S.A., C.N. de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 

din România S.A., C.N. a Huilei S.A., C.N. Poşta Română S.A., Complexul Energetic 

Turceni S.A., S.C. Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A., S.C. 

Metrorex S.A., S.N. de Transport Feroviar ―CFR Marfă‖ S.A., S.N. Transport ―CFR 

Călători‖ S.A., C.N. Tarom S.A., SC Electrocentrale Bucureşti S.A., SC Electrica Furnizare 

Transilvania Nord S.A., SC Oltchim S.A., SC Termoelectrica S.A., SN a Lignitului Oltenia 

S.A., S.C. Electrificare CFR S.A., S.C. Intervenţii Feroviare S.A., S.C. Telecomunicaţii 

C.F.R. S.A. Datele vor fi furnizate împreunǎ cu rezultatele operaţionale de către companie. 

Ţintele vor fi următoarele:      
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Limita soldului agregat operaţional 
1  

(în miliarde lei) 

  

Finele lui decembrie 2010 (realizat) -6,6 

Finele lui martie 2011 (preliminar) -0,7 

Finele lui iunie 2011 (preliminar) -1,8 

Finele lui septembrie 2011  (indicativ) -3,6 

Finele lui decembrie 2011  (indicativ) -4,0 
1 

Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (ex. cifra din martie 2011 este cumulativă începând  

    din ianuarie 2011). 

 

În eventualitatea în care una dintre aceste companii este lichidată, sau pachetul său majoritar 

este privatizat, sau este comasată cu o companie nelistată mai sus, ţinta agregată menţionată 

mai sus va fi ajustată cu ţinta iniţială a soldului operaţional pentru acea companie.  

23. Se stabileşte o ţintă indicativǎ trimestrialǎ pentru anul 2011 pentru stocul de arierate 

al întreprinderilor de stat enumerate la ¶22 de mai sus. Datele vor fi furnizate la nivel de 

companie. Ţintele vor fi următoarele:      

Plafonul stocului de arierate   

(în miliarde lei) 

  

Finele lui decembrie 2010 (realizat) 17,9 

Finele lui martie 2011 (preliminar) 19,2 

Finele lui iunie 2011 (preliminar) 19,7 

Finele lui septembrie 2011  (indicativ) 19,3 

Finele lui decembrie 2011  (indicativ) 16,0 

 

În eventualitatea în care una dintre aceste companii este lichidată, sau pachetul său majoritar 

este privatizat, sau este comasată cu o companie nelistată mai sus, ţinta agregată menţionată 

mai sus va fi ajustată cu ţinta iniţială a soldului operaţional pentru acea companie.  

J. Management privat la principalele Întreprinderi de Stat  

24. În conformitate cu cele menţionate în Scrisoarea de Intenţie ¶23, se vor selecta echipe 

de management privat cel puţin la următoarele întreprinderi de stat: i) C.N. Poşta Română 

S.A., ii) C.N. Tarom S.A., iii) S.N. de Transport Feroviar de Marfă ‖CFR Marfă‖ S.A., iv) 

S.C. Electrificare CFR S.A., v) SN a Lignitului Oltenia S.A., vi) S.C. Electrica Furnizare 

S.A, vii) SC Hidroelectrica, viii) C.N. Romarm aparat central, ix) S.C. Oltchim S.A. 

Totodată, se  are în vedere selectarea de echipe de management privat în cursul anului 2012 

pentru următoarele societăţi suplimentare: i) C.N. Căi Ferate CFR S.A., ii) S.N. Transport 
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Feroviar de Călători „CFR Călători‖ S.A., iii) SN Nuclearelectrica, iv) S.N. Transgaz, v) CN 

Transelectrica, şi vi) SN Romgaz.   

   

K. Cerinţe de raportare 

25. Performanţa în cadrul programului va fi monitorizată în baza datelor furnizate FMI de 

BNR şi MFP după cum este prezentat în Tabelul de mai jos. Autorităţile vor transmite cu 

promptitudine experţilor FMI orice revizuiri de date precum şi orice alte informaţii necesare 

pentru monitorizarea acordului cu FMI.  

România: Furnizarea de date către FMI 

Articol Periodicitate 

De furnizat de Ministerul Finanţelor 

Date lunare preliminare privind conturile 

bugetului general consolidat, inclusiv 

întreprinderile publice definite pe baza 

ESA95  

Lunar, pe 25 ale lunii următoare  

Date finale trimestriale privind conturile 

bugetului general consolidat, inclusiv 

întreprinderile publice definite pe baza 

ESA95 

Trimestrial, date cash, în a 35a zi după  

termen 

Trimestrial, date accrual, în a 55a zi după  

termen 

 

Deficitul  BGC utilizând definiţia ESA95  

 

Trimestrial, cu un decalaj de trei luni 

Date preliminare privind finanţarea sub linie 

pentru  BGC  

Lunar, cu un decalaj de nu mai mult de 35 

zile după  termen 

Date finale trimestriale privind finanţarea sub 

linie pentru  BGC  

Trimestrial, nu mai târziu de 45 zile după  

termen 

Total sume de plată şi arierate totale ale  

BGC, inclusiv bugete locale  

Preliminar lunar, în decursul lunii următoare  

Trimestrial, în termen de 55 zile 

Stocul de arierate externe ale bugetului 

administraţiei centrale  

Zilnic, cu un decalaj de nu mai mult de şapte 

zile   

Datoria publică şi garanţii guvernamentale 

nou emise  

Lunar, în termen de o lună 

Date lunare preliminare privind cheltuielile 

primare ale BGC, net de fonduri UE  

Date lunare preliminare vor fi raportate către 

experţii FMI în termen de 25 zile 
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Date finale trimestriale privind cheltuielile 

primare ale  BGC, net de fonduri UE 

Trimestrial, în termen de 35 zile după  

termen 

Date preliminare privind soldul operaţional, 

profiturile, stocul de arierate şi cheltuielile de 

personal pentru fiecare dintre principalele 

întreprinderi publice definite la ¶22   

Trimestrial, în termen de 30 de zile  

Date finale privind soldul operaţional, 

profiturile, stocul de arierate şi cheltuielile de 

personal pentru fiecare dintre principalele 

întreprinderi publice definite la ¶22   

Trimestrial, la finele lunii mai pentru anul 

precedent şi finele lunii august pentru primul 

semestru al anului curent 

Date privind granturile pentru proiecte UE 

(rambursări şi avansuri), cheltuieli de capital 

şi subvenţii acoperite de avansurile UE sau 

eligibile pentru rambursări UE legate de 

proiecte sprijinite de UE convenite specific 

cu UE   

Lunar, în termen de trei săptămâni de la 

finele fiecărei luni  

Soldul CTS în RON Lunar, în termen de două săptămâni de la 

finele fiecărei luni  

Soldul celor două conturi în valută utilizate 

pentru finanţarea bugetară şi pentru 

răscumpărarea datoriei publice (media şi 

finele perioadei) 

Lunar, în termen de două săptămâni de la 

finele fiecărei luni  

Soldul încasărilor din privatizări înregistrate 

în contul Trezoreriei Statului, detalii despre 

sume revendicate din aceste încasări şi 

ieşirile nete proiectate   

Lunar, în termen de două săptămâni de la 

finele fiecărei luni 

De furnizat de Banca Naţională a României 

Date AEN, pe componente, atât conform 

ratei de schimb din program cât şi a celei 

reale  

Săptămânal, în fiecare luni după săptămâna 

de raportare şi cu un decalaj de 3 zile 

lucrătoare în cazul datelor de final de 

trimestru  

Date privind analiza monetară în formatul 

convenit cu experţii FMI  

 

Lunar, în termen de 30 de zile de la finele 

lunii  

Schema plăţilor contractuale externe ale 

sectorului bancar scadente în următoarele 

patru trimestre, dobânda şi amortizare 

(pentru împrumuturile pe termen mediu şi 

lung)  

 

Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni  

Schema plăţilor contractuale externe ale 

sectorului corporatist scadente în 

Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni 
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următoarele patru trimestre dobânda şi 

amortizare (pentru împrumuturile pe termen 

mediu şi lung) 

 

Stocul datoriei externe pe termen scurt ale 

băncilor şi corporaţiilor  

Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni 

Balanţa de plăţi în formatul FMI utilizat 

actualmente pentru raportare  

 

Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni 

Expunerea (depozite, împrumuturi, 

împrumuturi subordonate) ale (i) băncilor 

mamă străine către subsidiarele lor din 

România; (ii) IFI şi (iii) alţi creditori către 

bănci din România (în monedă naţională şi 

străină). 

 

Lunar, 20 de zile după finele fiecărei luni 
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ANEXĂ:  

Măsuri de Îmbunătăţire a Rezultatelor ÎS monitorizate 

 

C.N. de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. 

 

 Înfiinţarea autorităţii unice de control până la finele lunii septembrie 2011  

 Majorarea veniturilor prin extinderea sistemului informatic pentru taxa de drum până 

la finele anului 2011 

 Reducerea costurilor prin aplicarea de standarde de cost atât pentru contractele 

existente, printr-un proces de renegociere, cât şi pentru contractele noi 

 

S.N. de Transport Feroviar de Marfă ”CFR Marfă” S.A. 

 

 Aprobarea restului de standarde de cost pentru întreţinerea materialului rulant până la 

finele lunii august 2011, standarde ce vor fi impuse pentru toate contractele noi 

 Amendarea bugetului companiei până la finele lunii septembrie 2011, pentru că 

majorarea de capital inclusă iniţial nu este cuprinsă în rectificarea bugetară 

guvernamentală 

 Contractarea serviciilor de consultanţă pentru studiul privind principiul investitorului 

privat precaut şi criteriile de încredinţarea ajutorului de restructurare în eventualitatea 

recapitalizării societăţii până la finele lunii octombrie 2011   

 Integrarea tuturor filialelor până la finele lunii octombrie 2011, inclusiv  Societatea 

Comercială de Transport Maritim şi de Coastă ―C.F.R. Ferry-Boat‖-S.A., cu excepţia 

Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje ―C.F.R. IRLU‖-

S.A. 

 Fuziunea companiilor de întreţinere de la Marfă şi Călători (Societatea Comercială 

Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje ―C.F.R. IRLU‖-S.A şi Societatea 

Comercială de Reparaţii locomotive C.F.R. SCRL Braşov S.A.), pentru a fi direct 

deţinute de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, până la finele lunii decembrie 

2011 

 Numirea echipei de management privat şi a membrilor consiliului de administraţie 

până la finele lunii decembrie 2011 sau până în ianuarie 2012 în cazul în care până la 

finele anului 2011 se va fi privatiza un pachet minoritar de acţiuni   

 Consolidarea continuă a eforturilor de a colecta facturile neîncasate, inclusiv prin 

notificarea în cadrul contractelor şi prin trecerea la măsuri legale împotriva 

companiilor cu arierate substanţiale 

 

S.N. Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” S.A. 

 

 Aprobarea restului de standarde de cost pentru întreţinerea materialului rulant până la 

finele lunii august 2011, standarde ce vor fi impuse pentru toate contractele noi 

 Ajustarea tarifelor peste inflaţie până la mijlocul lunii septembrie 2011 

 Utilizarea plăţile  ce vor fi primite de la guvern pentru tarife sociale de tren (în jur de 

0,2 miliarde RON) în scopul reducerii arieratelor până la finele lunii septembrie 2011 

 Integrarea a 3 (sau 4) filiale până la finele lunii noiembrie 2011 
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 Fuziunea companiilor de întreţinere de la Marfă şi Călători (Societatea Comercială 

Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje ―C.F.R. IRLU‖-S.A şi Societatea 

Comercială de Reparaţii locomotive C.F.R. SCRL Braşov S.A.), pentru a fi direct 

deţinute de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, până la finele lunii decembrie 

2011 

 Diferenţierea tarifelor în funcţie de categoria de tren (IC, IR şi R) până la finele lunii 

decembrie 2011    

 Numirea echipei de management privat şi a membrilor consiliului de administraţie în 

cursul anului 2012, dacă experienţa cu managementul privat la ÎS se dovedeşte 

pozitivă  

 Reducerea costurilor de operare şi sporirea atractivităţii transportului pe cale ferată 

prin demararea înlocuirii materialului rulant cu vagoane diesel şi unităţi electrice 

multiple în baza unui program pe termen lung 

 

C.N. Căi Ferate CFR S.A. 

 

 Subordonarea filialelor GEI Palat şi Telecomunicaţii Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii până la finele lunii septembrie 2011 

 Integrarea tuturor filialelor cu excepţia filialelor Electrificare, GEI Palat, S.C. 

Informatică Feroviară S.A., Telecomunicaţii şi Tipografia în compania mamă până la 

finele lunii octombrie 2011 

 Publicarea licitaţiilor pentru obligaţiile de servicii publice şi întreţinere infrastructură 

pentru 1600 kilometri de cale ferată extinsă până la finele lunii octombrie 2011, 

aducând numărul total de kilometri de linie aflate sub management privat la 4000 de 

kilometri   

 Finalizarea închiderii a 1000 de kilometri de cale ferată, iniţial prevăzută pentru finele 

lunii august, până la finele lunii decembrie 2011 

 Utilizarea majorării de capital anticipată a fi efectuată de guvern şi strict condiţionată 

de măsuri de reformă pentru reducerea arieratelor la bugetul general consolidat şi la 

furnizorii de electricitate până la finele lunii decembrie 2011 

 Închiderea tuturor liniilor extinse de cale ferată pentru care licitaţiile nu au avut 

succes până la finele lunii aprilie 2012 

 Continuarea procedurii de insolvenţă a filialei Tipografia; dacă lichidarea nu poate fi 

evitată, va fi demarat imediat procesul de privatizare a companiei 

 Numirea echipei de management privat şi a membrilor consiliului de administraţie în 

cursul anului 2012, dacă experienţa cu managementul privat la ÎS se dovedeşte 

pozitivă  

 

S. C. Intervenţii Feroviare S.A. 

 

 Integrarea în compania mamă până la finele lunii septembrie 2011 

 

S.C. Electrificare CFR S.A. 

 

 Reducerea personalului la 2775 de posturi până la finele lunii august 2011 
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 Numirea echipei de management privat şi a membrilor consiliului de administraţie 

până la finele lunii decembrie 2011 

 

 

S. C. Telecomunicaţii C.F.R. S.A. 

 

 Reducerea personalului cu cel puţin 100 de posturi faţă de sfârşitul anului 2010 până 

la finele lunii august 2011 

 Finalizarea procesului de transformare a SC Telecomunicaţii S.A într-o companie 

aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 Elaborarea legislaţiei prin care se creează noul cadru de furnizare a serviciilor de 

telecomunicaţii în sistem integrat   

 

S.C. Metrorex S.A. 

 

 Ajustarea tarifelor peste nivelul inflaţiei până la finele lunii august 2011 

 Adoptarea legii de înfiinţare a unei noi autorităţi de transport metropolitan până la 

finele lunii august 2011  

 Reducerea costurilor de întreţinere cu 30% până la finele anului 2011 

 Efectuarea paşilor ce se impun pentru a include Metrorex pe lista potenţialilor 

beneficiari ai Programului Operaţional Sectorial – Transporturi pentru utilizarea de 

fonduri structurale UE   

 

C.N. Tarom S.A. 

 

 Elaborarea Planului de Dezvoltare TAROM 2012-2016 (semnarea contractului de 

servicii de consultanţă cu IATA Consulting până la finele lunii august 2011) 

 Desemnarea băncii de investiţii / SSIF (Societate de Servicii de Investiţii Financiare) 

ce va asigura şi serviciile de consultanţă juridică în vederea privatizării a minim 20% 

din acţiuni prin ofertă publică (IPO) sau către un investitor strategic până la finele 

lunii octombrie 2011  

 Publicarea prospectului până la mijlocul lunii decembrie 2011 

 Finalizarea privatizării până la finele anului 2011 

 Numirea unei echipe de management privat şi a membrilor consiliului de 

administraţie până la finele lunii ianuarie 2012 

 Reducerea costurilor (cum ar fi renegocierea contractelor, reduceri voluntare de 

personal, întreruperea liniilor şi zborurilor selectate, etc.) şi de majorare a veniturilor 

(cum ar fi strategii alternative de vânzare şi politici de optimizare a preţurilor) 

 Reducerea costurilor prin extinderea programului de economie a consumului de ulei  

 

C.N. Poşta Românã S.A. 

 

 Consolidarea continuă a eforturilor de a colecta facturile neîncasate 

 Numirea unei echipe de management privat şi a membrilor consiliului de 

administraţie până la finele lunii decembrie 2011 
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 Reducerea subunităţilor poştale de la 7100 la finele lui 2010 la aproximativ 5800 

până la finele lunii decembrie 2011. 

 

S.C. Oltchim S.A. 

 

 Numirea unei echipe de management privat şi a membrilor consiliului de 

administraţie până la finele lunii decembrie 2011 

 Desemnarea unei bănci de investiţii pentru privatizarea integrală  până la finele lunii 

octombrie 2011, publicarea prospectului de SPO până la finele lunii noiembrie şi 

finalizarea privatizării până la finele anului 2011. 

 

S.C. Termoelectrica S.A. 

 

 Desemnarea consultantului juridic şi al consultantului de tranzacţie pentru vânzarea 

activelor viabile (inclusiv societăţi mixte) şi demararea executării silite de către 

ANAF până la finele lunii octombrie 2011 

 Continuarea desfiinţării unei capacităţi de producţie (faţă de finalul anului 2010) de 

150 MW până la finele lunii octombrie 2011. 

 Consolidarea continuă a eforturilor de a colecta facturile neîncasate  

 Vânzarea integrală a activelor viabile până la finele anului 2011, inclusiv a 

Electrocentrale Galaţi şi a actualei filiale de la Brăila. 

 Depunerea cererii de lichidare a celorlalte părţi din Termoelectrica până la finele 

anului 2011  

 

S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. 

 

 Eliminarea tuturor arieratelor către Romgaz până la finele lunii septembrie 2011 

 Utilizarea plăţilor de la guvern primite în cadrul schemelor de reducere a arieratelor 

aferente încălzirii centrale (în jur de 0,1 miliarde lei) pentru reducerea arieratelor până 

la finele lunii septembrie 2011 

 Continuarea procesului de creare de societăţi mixte cu investitori strategici în scopul 

creării unor noi grupuri energetice cu participare privată majoritară în Bucureşti şi 

Constanţa  

 

S.C. Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. 

 

 Separarea companiilor în companii regionale şi pregătirea pentru privatizare a tuturor 

companiilor până la finele lunii decembrie 2011 

 Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea majoritară a companiilor 

regionale  prin ofertă publică (IPO) sau către un investitor strategic până la finele 

anului 2011 

 Desemnarea consultantului de tranzacţie pentru privatizare până la finele lunii martie 

2012 
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 Finalizarea privatizării până la finele lunii iunie 2012 şi depunerea cererii de lichidare 

pentru toate filialele pentru care privatizarea nu a reuşit până la finele lunii 

septembrie 2012 

 Continuarea evaluării posibilităţilor de a vinde sau închiria activele 

 

S.C. Electrica Furnizare Transilvania Nord S.A. 

 

 Finalizarea fuziunii celor 3 filiale de furnizare ale Electrica în S.C. Electrica 

Furnizare S.A. până la finele lunii decembrie 2011 

 Numirea unei echipe de management privat şi a membrilor consiliului de 

administraţie la S.C. Electrica Furnizare S.A. până la finele lunii decembrie 2011 

 Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea majoritară a S.C. Electrica 

Furnizare S.A. prin ofertă publică (IPO) sau către un investitor strategic până la finele 

anului 2011 

 Desemnarea consultantului de tranzacţie pentru privatizare până la finele lunii martie 

2012 

 Finalizarea privatizării până la finele lunii iunie 2012  

 

S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. 

 

 Reducerea personalului cu 200 de posturi (faţă de sfârşitul anului 2010) până la finele 

lunii septembrie 2011 

 Crearea unui nou producător de energie prin fuziunea SNLO cu cele trei complexe 

energetice de la Craiova, Rovinari şi Turceni până la finele lunii decembrie 2011 

  Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea majoritară a nou createi 

companii prin ofertă publică (IPO) sau către un investitor strategic până la finele 

anului 2011 

 Desemnarea consultantului de tranzacţie pentru privatizare până la finele lunii martie 

2012 

 Finalizarea privatizării până la finele lunii iunie 2012  

 

 

C.N. a Huilei S.A 

 

 Transmiterea pre-notificării planului de restructurare ce include separarea activelor şi 

pasivelor  în părţi viabile şi neviabile la DG Concurenţă din cadrul Comisiei 

Europene până la mijlocul lunii august 2011 

 Transmiterea notificării oficiale incluzând evaluarea activelor şi pasivelor până la 

finele lunii septembrie 2011 

 Reducerea personalului cu cel puţin 900 de posturi (faţă de sfârşitul anului 2010) 

până la finele lunii octombrie 2011 

 Demararea executării silite de către ANAF pentru a se prelua părţile viabile ale CNH 

în schimbul obligaţiilor fiscale deîndată ce actele normative în acest sens au fost 

aprobate  
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 Aprobarea actelor normative necesare pentru separare, la o lună după aprobarea DG 

Concurenţă din cadrul Comisiei Europene 

 Comasarea activelor viabile într-un nou producător de energie, împreună cu centralele 

de la Mintia şi Paroşeni 

 Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea pachetului majoritar la noul 

producător de energie până la finele lunii decembrie 2011 

 Desemnarea consultantului de tranzacţie pentru privatizarea pachetului majoritar la 

noul producător de energie până la finele lunii martie 2012 

 Definitivarea privatizării majoritare a noului producător de energie până la finele lunii 

iunie 2012    

 

SN a Lignitului Oltenia S.A. 

 

 Utilizarea sumelor primite de la guvern în cadrul schemelor de reducere a arieratelor 

aferente încălzirii centrale şi apei grele  (aproximativ 0,4 miliarde RON) pentru 

reducerea arieratelor până la finele lunii septembrie 2011  

 Continuarea negocierii cu clienţii, inclusiv ÎS, pentru plata arieratelor datorate SNLO 

 Crearea unui nou producător de energie prin comasarea SNLO cu cele trei complexe 

energetice de la Craiova, Rovinari şi Turceni până la finele lunii decembrie 2011 

(vezi mai sus punctul referitor la Complexul Energetic Turceni S.A.) 

 Numirea unei echipe de management privat şi a membrilor consiliului de 

administraţie la noua companie până la finele lunii decembrie 2011 

 

 

 

 


