
GUVERNAREA 2012-2015

EVOLUȚIE ȘI REZULTATE



• România a fost scoasă din criză și a cunoscut
cea mai mare creștere economică din U.E.

• Au fost reparate multe nedreptăți și au
crescut veniturile cetățenilor.

• A fost redusă evaziunea și s-a stopat marea
hoție.



Ce s-a Promis în 2012 Ce s-a Realizat

1 Creștere economică de peste 3%
Rata de creștere economică a României în semestrul 1 2015 

este de 3,8%. 

2

Respectarea angajamentelor privind 

deficitul bugetar mai mic de 3% din 

PIB și datoria publică sub 60% din PIB

- S-a continuat consolidarea fiscală simultan cu stimularea

creșterii economice și echitatea socială.

- Deficitul bugetar ESA a scăzut de la 5,4% din PIB în 2011 la

1,45% din PIB în 2015.

- România are astăzi a patra cea mai mică pondere a datoriei

publice în PIB din UE28.

- 2014 a fost primul an în care, dacă dăm la o parte

cheltuielile cu dobânzile, veniturile bugetare au fost mai

mari decât cheltuielile bugetare.

3

Reducerea impozitării muncii, prin 

scăderea CAS la angajator cu 3 puncte 

procentuale 

CAS la angajator a fost redus cu 5 puncte procentuale.
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4

Păstrăm impozitul pe profit la 16% si 

adoptăm măsura scutirii de impozit 

pe profitul reinvestit. 

- S-a păstrat cota unică de 16%.

- S-a implementat scutirea de impozit pe profitul

reinvestit.

5

TVA diferențiat, micșorarea la 

produsele de bază și majorarea la 

produsele de lux. 

- S-a redus TVA la alimente și băuturi nealcoolice la

9%.

- S-a redus TVA general la 20% - măsură prinsă în

buget și aplicată începând cu 1 ianuarie 2016.

- S-a redus TVA la cărți la 5% și se va reduce TVA la

apă la 9% de la 1 ianuarie 2016.

6

Predictibilitate fiscală. Creșterea 

colectării veniturilor la bugetul de 

stat și reducerea evaziunii fiscale.

- Reorganizarea ANAF a condus la creșterea

veniturilor colectate la bugetul de stat și la

reducerea evaziunii fiscale, 13,7 miliarde în plus la

septembrie 2015, față de septembrie 2014

- S-a redus impozitul pe dividente de la 16% la 5%

începând cu 1 ianuarie 2016.

7
Reducerea numărului de taxe 

parafiscale.

- Au fost eliminate și comasate circa 100 de

taxe/tarife parafiscale.



Ce s-a Promis în 2012 Ce s-a Realizat

8
Reîntregirea salariilor. Creșterea 

salariilor din educație și sănătate.

- S-au reîntregit salariile bugetarilor. În plus, de la 1

octombrie 2015 au crescut cu 25% salariile din sănătate și

-s-au mărit cu 25% salariile din educație.

- Introducerea unei burse pentru medicii rezidenți.

9 Indexarea pensiilor.

- Din 2013 au crescut pensiile în fiecare an, conform legii.

- Punctul de pensie a crescut cu 13,2%

- Pensiile au crescut cu 5% în 2015 și la fel se va întâmpla și

pentru anul 2016.

10 Creșterea salariului minim la 1000 lei.
- Salariul minim a crescut de la 700 lei în mai 2012, la 1050 lei

în iulie 2015 și va crește la 1200 lei de la 1 ianuarie 2016.

11
Vom stimula crearea a 1 milion de 

locuri de muncă în perioada 2012-2020. 

- Numărul de noi locuri de muncă efectiv stabile (22 zile

lucrătoare, 8 ore pe zi) a crescut cu 320.000 în perioada

aprilie 2012 – august 2015. Numărul contractelor individuale

de muncă active în data de 31.10.2015 este de 6.132.648,

ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 490.000 față de

aprilie 2012. Mai mulți salariați decât pensionari - în

momentul de față numărul de salariați activi este de

5.378.723 în timp ce numărul de pensionari este de

5.287.892.

12 Reducerea șomajului în rândul tinerilor.

- Implementarea programului Pilot Garanții pentru tineri -

240.098 de beneficiari, din care 100.000 și-au găsit un loc de

muncă.



Ce s-a Promis în 2012 Ce s-a Realizat

13

Creșterea alocațiilor pentru copiii 

săraci. Sprijin pentru familiile cu 

situație precară.

- Alocațiile pentru copiii s-au dublat, iar pentru 500.000

de copii care provin din familii sărace au fost triplate.

- Alocația de sprijin familial a crescut cu 30%.

14
Implementarea de măsuri pentru 

combaterea sărăciei.

A fost majorat venitul minim garantat (VMG), cu 4,5%.

A fost acordat constant sprijin financiar pentru categoriile

defavorizate:

- Alocații pentru susținerea familiilor cu copii și venituri

reduse pentru un număr mediu lunar de 260.000 familii

beneficiare, suma acordată fiind de 260,8 milioane lei în

anul 2014 și de 446 milioane lei în anul 2015;

- Ajutoare sociale pentru un număr mediu lunar de

240.000 familii aflate în risc de sărăcie, suma totală

acordată fiind de 663,8 milioane lei în anul 2014 și de 569

milioane lei în anul 2015;

- Ajutoare pentru încălzirea locuinței de care

beneficiază aproximativ 800.000 gospodării, suma

acordată fiind de 207 milioane lei în sezonul rece 2014 –

2015;

- Introducerea ajutoarelor de încălzire și pentru

persoanele vulnerabile care folosesc gaze sau energie

electrică.
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15

Sprijin pentru persoanele cu 

dizabilități.

- A crescut cu 16% indemnizația persoanelor cu

dizabilități și indemnizația însoțitorilor persoanelor

cu handicap grav.

- A crescut alocația de hrană pentru adulții cu

dizabilități și persoanele vârstnice din centre de

asistență socială - 43.000 beneficiari.

- În 2014, accidentul vascular cerebral a fost

reintrodus pe lista tipurilor de handicap, măsură de

care beneficiază 33.000 de persoane.

16 Sprijin pentru agricultori.

- A crescut subvenția de plată unică pe suprafață cu

70% față de 2011.

-Fonduri pentru acordarea de microcredite în

agricultură.

-A fost promovat Programul Național privind

Infrastructura pentru irigații.

- Adoptarea noului Cod Silvic și introducerea

Radarului Pădurilor care a salvat de la tăiere ilegală

peste 4 milioane mc. de lemn, numai în câteva luni

din acest an.
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17
Creșterea independenței energetice a 

României.

- Din 2016 România poate renunța la importul de gaze

naturale, producția internă poate acoperi integral

consumul.

- Listarea Romgaz și Electrica la Londra.

- Schemă de ajutor pentru marii consumatori industriali

de energie.

18

Îmbunătățirea performanțelor din 

sistemul de educație. Pachet social 

garantat pentru educație. Reforma 

curriculară. 

Generalizarea programului Școală 

după Școală.

- A crescut an de an bugetul Educației.

- Au crescut salariile din educație în 2015 (5% martie, 5%

septembrie, 15% decembrie), după ce în ultimii ani a

crescut cu 10% salariile profesorilor debutanți din

învățământul preuniversitar și universitar.

- S-au deblocat posturile din învățământul superior.
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19
Creșterea investițiilor în infrastructura 

de educație.

- Peste 250 de milioane de euro au intrat în

infrastructura școlară.

- În 2015 se finalizează construcția și modernizarea a 577

școli și grădinițe.

- S-au achiziționat peste 2220 de microbuze și autobuze

pentru școlari.

- S-a acordat un tarif redus cu 50% pentru transportul

local în comun și elevilor din învățământul profesional.

- Programul Internet în 2.500 de școli.

- Rechizite gratuite pentru circa 700.000 elevi.

- S-a mărit valoarea burselor pentru olimpici.

- S-au introdus manualele digitale.

20

Medicamente mai ieftine și 

compensarea în mod real cu 90% 

pentru pensionarii cu pensii sub 1000 

lei.

-Actualizarea listei cu medicamente compensate cu încă 

60 de medicamente noi, inclusiv pentru forme grave de 

boli. 

- Scăderea prețurilor la medicamente cu 20% în medie. 

21 Deblocarea posturilor din sănătate.
- S-au deblocat peste 5500 de posturi în sistemul de 

sănătate.
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22

Redeschiderea unora dintre spitalele 

închise/transformarea altora în 

cămine de îngrijire vârstnici.

- S-au redeschis 27 de spitale, din cele 69 închise de

guvernul Boc.

- S-au modernizat și reabilitat 105 unități medicale.

23

Reducerea risipei în cheltuirea 

banului public în sistemul de 

sănătate.

- S-a introdus cardul de sănătate ce permite

monitorizarea continuă a cheltuirii banului public și

realizarea de economii ce vor fi folosite tot pentru

investiții în domeniul de sănătate.

24

Construirea de spitale regionale noi. 

Modernizarea de spitale și 

maternități.

- Pentru prima dată după 1989 va începe construcția a 3

spitale regionale la lași, Craiova și Cluj (Comisarul

European pentru Politici Regionale a anunțat public

acest lucru).

- S-au inaugurat /modernizat 19 maternități



În timpul guvernării PSD, România a avut una dintre 
cele mai mari rate de creștere economică din UE

Rata anuală de creștere economică

Sursa: Eurostat, 2015
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În ultima prognoză (nov 2015), Comisia Europeană estimează o creștere economică a 
României de 4,1% în 2016 (locul 2 dupa Irlanda, cu o estimare de creștere de 4,5%) 



Decalajele economice față de Uniunea Europeană 
s-au micșorat  

Sursa: Eurostat, 2015

PIB / locuitor relativ la UE,in PPS (UE28=100)
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In 2011, 6 regiuni din România erau printre cele mai sărace 20 de regiuni din 
UE28. Din 2013 avem doar 5, regiunea Centru ieșind din acest clasament



Consolidarea fiscală s-a implementat concomitent cu 
stimularea creșterii economice și măsuri sociale pentru 

categoriile vulnerabile 

Evoluția deficitului bugetar al României (sistem ESA) (% din PIB)

Sursa: MFP, 2015
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În 2014, România a atins ținta de deficit bugetar structural 
de 1% din PIB (prevăzută de Tratatul Fiscal)

Deficitul bugetar structural (% din PIB potențial)

Sursa: Comisia Europeană, Prognoza de toamnă, 2015
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În 2015, România va înregistra un deficit bugetar structural de 0,8% 
din PIB-ul potențial, îndeplinind alături de Germania, Estonia, Cipru și 

Luxemburg angajamentul prevăzut de regula fiscală.



Conform BNR, România îndeplinește în 2015 toate criteriile de 
convergență nominală privind aderarea la Zona Euro.

In 2011 România îndeplinea doar 2 criterii – cel privind datoria 
publică și cel privind fluctuația cursului valutar. 

Sursa: BNR, pe baza datelor Eurostat, INS, MFP si Comisia Europeană, 2015



Lăsăm visteria plină. 

13,7 miliarde lei încasări suplimentare la bugetul de stat 
în primele 9 luni din 2015

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2015

EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

Realizări 01.01 – 30.09.2014 Realizări 01.01 – 30.09.2015
Diferențe 

față de

2015

2014

mii.lei
% din 

PIB

% din 

total
mii.lei

% din 

PIB

% din 

total
mii.lei (%)

PIB 666.637,3 704.500,0

VENITURI 

TOTALE
155.439,0 23,3 100,0 169.087,9 24,0 100,0 13.648,9 8,8%



România are a patra cea mai mică datorie 
publică în PIB din U.E.

Datoria publică în PIB – comparatii la nivelul UE

Sursa: BNR, 2015



În 2015 Guvernul României a reușit să achite integral 
împrumutul de la FMI. România are o rezervă valutară, în 

Trezorerie, ce asigură peste 5 luni din necesarul de finanțare 
a cheltuielilor publice

Sursa: MFP, 2015



Datoria externă totală a României a scăzut cu 
peste 9 miliarde euro în timpul guvernării PSD

Evolutia datoriei externe a României aprilie 2012-august 2015

Sursa: BNR, 2015
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940.000 de agricultori au beneficiat de creșterea 
subvențiilor din agricultură cu peste 75%
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Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, 2015

În plus, 173.500 agricultori vor beneficia de despăgubiri totale de 640 
milioane ron pentru suprafețele afectate de seceta din vara anului 2015.



Gradul de absorbție al fondurilor europene 
a crescut de la 18% la 63%
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Sursa: Ministerul Fondurilor Europene, 2015



300.000 de locuri de muncă stabile au fost create în economie



RATA ȘOMAJULUI A SCĂZUT 
de la 5,4%  în trim. 1/2012  la 5,2%  în trim. 3/2015 

Evolutia ratei somajului (metodologia Biroului International al Muncii)

Sursa: INS, 2015



SALARIUL MINIM VA CREȘTE 
de la 700 lei în 2012 la 1200 lei în 2016 
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Sursa: Ministerul Muncii, 2015

1,4 milioane de salariați au beneficiat de ultima creștere a salariului minim la 1050 
ron in iulie 2015 (500.000 bugetari și 900.000 salariați din mediul concurențial)



PUTEREA DE CUMPĂRARE A CÂȘTIGULUI SALARIAL A CRESCUT 
de 2,5 ori față de 2011 și cu 10% față de ultimul an 
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Sursa: INS, 2015



Numărul persoanelor afectate de sărăcie 
a scăzut cu 700.000 
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Sursa: Eurostat, 2015

Număr persoane afectate de sărăcie (milioane)



CÂT AM GĂSIT ȘI CÂT LĂSĂM ÎN “VISTERIA” ȚĂRII

Notă! Guvernul nostru a plătit peste 9 miliarde euro din datoria externă a țării și a
lăsat noului guvern aproape 10 miliarde euro disponibilități în conturi, pentru
acoperirea necesarului de finanțare a cheltuielilor publice brute pentru 5,2 luni!

Mai 2012 Noiembrie 2015

Rezerve valutare în Trezorerie 
constituite conform Acordului 
cu FMI – Banca Mondială și 
Uniunea Europeană

4,1 miliarde euro 6,2 miliarde euro

Sursa: MFP 2012-2015


