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Semestrul European

Reforme 
structurale

Politici 
macroeconomice*

Politici bugetare 
si fiscale*

*latura preventivă este acoperită de Semestrul European, în termeni de recomandări; 
latura corectivă face obiectul unor proceduri distincte.



Prevenirea dezechilibrelor macroeconomice
excesive (MIP)

1) Mecanism de alertă bazat pe un tablou de bord cu 
11 indicatori

2) Analiza aprofundată în vederea identificării unui
posibil dezechilibru excesiv

• Daca da, se declanșează procedura de dezechilibru
excesiv cu recomandări și un plan de corectare din 
partea SM

• Monitorizare stransă din partea Comisiei

Programe de asistență financiară pentru țări în dificultate

Supraveghere  macroeconomică



Tablou de bord al MIP



Pactul de stabilitate și creștere reîntărit

Procedura de deficit excesiv (EDP) in doua cazuri:

- deficitul bugetar mai mare de 3% din PIB;

- datoria publica mai mare de 60% din PIB, care nu se diminueaza
într-un ritm satisfacator.

Deficitul structural sau obiectivul pe termen mediu – MTO:

- pana la 0.5% din PIB pt statele membre cu o datorie publica
mai mare de 60%;

- 1% pentru cele cu datorie publica mai mica de 60% din PIB; 
deficitul structural este transpus în legislația națională.

Politici fiscale



Forţa de muncă - O rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % pentru 

populatia între 20 şi 64 de ani

C&D - 3% din PIB alocat pentru C&D

Climă/Energie - Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră 

- Creşterea ponderii surselor de energie regenerabile 
până la 20% 
- Creşterea cu 20% a eficienţei energetice

Educaţie - Reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii 

- Creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de 
studii superioare in randul tinerilor de 30-34 de ani

Sărăcie - Reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului 

persoanelor care suferă/se afla la risc de sărăcie

Europa 2020



Rata de 
ocupare a 
fortei de 
munca
(in %)

Cheltuieli
de C&D ca
% din PIB 

Reducerea
emisiilor de 

gaze cu 
efect de 

sera 

Energie
regenerabila

Eficienta
energetica

Parasirea
timpurie a 

scolii
(in %)

Absolventi
de 

invatamant
superior

in %

Reducerea
numarului

persoanelor aflate
la risc de saracie

Tinta UE 75% 3%
-20% 
(fata de 
1990)

20% 20% <10% >40% 20.000.000

Tinta RO 70% 2%
19%

(maxim 
comparativ 
cu 2005)

24% 19% 11.3% 26.7% 580.000

Situatia in 
2013/2014 

in 
Romania

65.7%* 0.39%**
7% 

(previzionat 
pt 2020)

23.9%**
Progres 
limitat** 17.3%* 22.9%** 211.000**

Romania 2020

*2014; **2013 8



Ciclul supravegherii economice europene



Două documente complementare

•Recomandări specifice de țară pentru România (publicate în 
luna mai/iunie a fiecărui an)

•Raport de țară care stă la baza recomandărilor (se va publica 
pe 24 februarie 2016):

- provocări în domeniile acoperite de Semestrul European

- răspunsul politicilor naționale la aceste provocări

- prezentare sintetică a progresului către obiectivele 2020 și a 
implementării recomandărilor din anul anterior

E necesar ca recomandările să fie citite împreună cu raportul de țară

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-
recommendations/index_en.htm

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm


• Creșterea ofertei si calitatii

serviciilor de educatie si

ingrijire a copiilor prescolari, 

in special in cazul romilor

• Adoptarea strategiei nationale

pentru reducerea parasirii

timpurii a scolii

• Intarirea masurilor privind piata fortei de munca, in 

special in cazul tinerilor neinregistrati, precum si al 

somajului pe termen lung

• Asigurarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea

Fortei de Munca cu personal adecvat

• Determinarea, in consultare cu partenerii sociali, de 

orientari clare privind stabilirea transparenta a 

salariului minim.

• Introducerea venitului minim de insertie pe piata

muncii

• Implementarea in continuare a 

Strategiei Nationale de 

Sanatate 2014-2020, pentru a 

remedia aspect precum

gradul redus de accesibilitate, 

nivelul scazut de finantare si

ineficienta resurselor

• Limitarea abaterii de la obiectivul bugetar pe

termen mediu (MTO) în 2015, la maximum 

0,25% din PIB, si revenirea, in 2016, la 

obiectivul pe termen mediu

• Implementarea strategiei de respectare a 

obligatiilor fiscal si consolidarea sistemelor de 

control pentru a combate munca nedeclarata

• Continuarea procesului de egalizare a vârstei 

de pensionare pentru bărbați si femei

Recomandările Comisiei Europene pentru Romania in 2015

Companii de stat

Adoptarea legii privind 

reforma guvernantei 

corporative a companiilor 

de stat

• Finalizarea programului de 

asistență financiară cu UE 

şi FMI (2013-2015)

Stabilitate 

macroeconomica



Program de asistență 

financiară

Semestrul European Drumul către zona euro

Obligativitatea îndeplinirii 
tuturor condițiilor legate de 
acordul cu instituțiile financiare 
internaționale

Măsuri corective în ce privește 
supravegherea macroeconomică și
fiscală.

Implementarea reformelor structurale 
la nivel național, fără mecanism specific
de constrângere european: 
"peer pressure", "agenda-setting", 
“best practices”. 

Asumarea și implementarea 

reformelor structurale la nivel 

național

Stabilitate macroeconomică

Reforme structurale critice pe 
termen scurt

Stabilitate macroeconomică

O gamă mai largă de reforme 
structurale, ca factor cheie pentru 
stabilitate macroeconomică sustenabilă
și pentru stimularea creșterii economice

Stabilitate macroeconomică 

Reforme structurale – elemente

cheie pentru convergența reală.

Drumul către zona euro trece prin Semestrul 
European

12



Partea a II-a

Câteva considerații privind

Raportul de țară pentru România

2016



Una dintre cele mai mari rate de 
creștere economică

Investitorii sunt atrași de potențial 
uman și creativitate cu costuri 
scăzute

Crestere economica…



Ponderea persoanelor la risc 
de sărăcie sau excluziune 
socială foarte mare în 
anul 2014

Disparitățile de dezvoltare își 
au originea (si) în mediul 
rural (46% din populație
traieste in mediul rural)

… vs. risc de saracie



Economia României se 
apropie de un moment 
de răscruce în privința 
ciclului său economic, 
preconizându-se 
încheierea deviației 
PIB-ului și 
înregistrarea de valori 
pozitive.

PIB real



Se preconizează ca:

-productivitatea totală a factorilor 
va cunoaște o îmbunătățire lentă

- contribuția investițiilor la 
creșterea potențială și la 
competitivitatea globală a României 
este îngrădită de existența unor 
ineficiențe și întârzieri în domeniul 
investițiilor publice, a lipsei de 
prioritizare a proiectelor în materie 
de investiții și a ratei scăzute de 
absorbție a fondurilor structurale 
ale UE 

- contribuția forței de muncă la 
creștere este, în linii mari, neutră.

PIB potential



Se preconizează ca relaxarea fiscală 
să impulsioneze creșterea peste 
potențial a PIB-ului real în perioada 
2016-2017. Aceste măsuri, 
combinate cu accelerarea creșterii 
salariilor, vor adăuga și mai multă 
presiune asupra cererii interne, care 
este deja solidă.

Politica fiscală pro-ciclică într-un 
mediu de creștere economică 
puternică poate să producă 
dezechilibre interne și externe în 
lipsa unor măsuri suficiente legate 
de ofertă.
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Necesitatea stimularii ofertei

•Lipsa planificării strategice pe termen mediu și lung în ceea ce 
privește dezvoltarea infrastructurii

•Rata de absorbție a fondurilor structurale

•Infrastructura insuficientă reduce accesibilitatea și poate limita 
investițiile

•Cheltuieli scăzute pentru cercetare și inovare

•Cadrul legislativ instabil continuă să pună presiune pe 
competitivitate

•Eficacitatea și eficiența administrației publice rămâne scăzută



"Romania is experiencing no macroeconomic imbalances. Risks are linked to the high stock of net 
foreign liabilities, vulnerabilities of the banking sector and pro-cyclical fiscal policy along with strong 
wage growth. In a context of strengthened recovery, net external liabilities have declined from a high 
level. With the support of the Commission, action has been taken to strengthen the financial sector. 
The banking sector is now well capitalised and liquid but several currently discussed legislative 
initiatives pose a risk for its stability. Public wages and the minimum wage were increased and tax 
cuts were implemented. This poses a risk of fiscal policy becoming pro-cyclical."

Semestrul european 2016: Evaluarea progreselor înregistrate în domeniul reformelor structurale, prevenirii și corectării 
dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele analizelor aprofundate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

1176/2011: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_comm_en.pdf

Cateva concluzii ale raportului de tara 2016

Romania a redus dezechilibrele interne și externe.

Totuși vulnerabilități pot să reapară în viitor având drept cauze:

o Inițiative legislative cu un impact potențial asupra sectorului bancar

o Politica fiscală pro-ciclică

 Accelerarea creșterii salariilor

 Necesitatea creșterii ofertei la nivelul cererii.

O creștere sustenabilă are nevoie de stimularea investițiilor și
implementarea susținută de reforme structurale

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_comm_en.pdf


Vă mulţumesc pentru atenţie!

http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/strategia_europa_2020_semestrul_european
/index_ro.htm

http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/strategia_europa_2020_semestrul_european/index_ro.htm

