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I. Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat, la Legea bugetului de 

asigurări sociale pentru anul 2013 și la Strategia fiscal-bugetară 2013-2015 

actualizată 

 

În data de 21.01.2013, Consiliului fiscal a primit de la Ministerul Finanţelor Publice adresa nr. 

350.147, prin care i se solicită, în baza art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010, formularea, în cel 

mai scurt timp posibil, a opiniilor privind proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2013, 

raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2013 şi proiecţia acesteia în perioada 2014-

2016, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 şi expunerea de motive 

aferentă, precum și pentru Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2013-2015 revizuită. Cu toate 

acestea, setul complet de documente necesar elaborării opiniei Consiliului fiscal (în speță Raportul 

privind situația macroeconomică în anul 2013 și proiecția acesteia în perioada 2013-2016, 

respectiv versiunea actualizată a SFB 2013-2015) nu a parvenit acestuia decât în ziua de 

23.01.2013, în condițiile în care primul document a fost înaintat Consiliului fiscal la ora 6 PM a zilei 

de marți 22 ianuarie, iar versiunea actualizată a strategiei la ora 10.30 AM în ziua de miercuri 23 

ianuarie. 

Având în vedere intenția Guvernului de a aproba documentele mai sus menționate în ședința din  

23.01.2013, timpul este în mod evident insuficient pentru examinarea riguroasă a acestora, iar 

Consiliul fiscal se află în imposibilitatea de a elabora o opinie completă în ceea ce privește 

respectivele documente. În pofida faptului că este de înțeles urgența aprobării bugetului pentru 

anul 2013, procedura legislativă ar trebui să respecte principiul transparenței statuat în legea 

69/2010, conform căruia “guvernul şi autorităţile publice locale au obligaţia de a face publice şi de 

a menţine în dezbatere un interval de timp rezonabil toate informaţiile necesare ce permit 

evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale şi bugetare, rezultatelor acestora şi a stării 

finanţelor publice centrale şi, respectiv, locale”. În acest context, Consiliul fiscal recomandă pentru 

viitor o perioadă de cel puțin o săptămână între momentul transmiterii documentației necesare 

de către MFP și momentul adoptării legislației relevante, acest interval fiind minimul necesar în 

vederea elaborării unei analize riguroase. În plus, proiectul de buget conține și un pachet de 

modificări ale Codului Fiscal ce urmează să intre în vigoare începând cu 1 februarie 2013, fără ca 

acestea să fi fost supuse dezbaterii publice pentru un interval de timp rezonabil, în contradicție cu 

spiritul prevederilor art. 4 alin. 1 al Codului Fiscal care precizează că “prezentul cod se modifică şi 

se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare 

a acesteia”. 
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În temeiul art. 40, alin. (2), lit. d) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, Consiliului 

fiscal îi revine drept atribuţie şi „analiza și elaborarea de opinii și recomandări, atât înainte de 

aprobarea de către Guvern, cât și înainte de transmiterea către Parlament, asupra legilor bugetare 

anuale”. Astfel, ţinând cont de mandatul său, în conformitate cu prevederile legii 69/2010, 

Consiliul fiscal emite următoarele opinii şi recomandări privitoare la proiecţia bugetară pentru 

anul 2013: 

Bugetul general consolidat pentru anul 2013 (și implicit proiecția bugetară pe termen mediu) este 

fundamentat pe un scenariu de evoluție macroeconomică semnificativ mai nefavorabil 

comparativ cu cel luat în calcul în elaborarea Strategiei fiscal-bugetare 2013-2015 în forma 

adoptată de Guvern (iunie 2012). Conform proiecțiilor macroeconomice actualizate, creșterea 

economică în anul 2013 este evaluată a fi de doar 1,6% în termeni reali, comparativ cu o prognoză 

de creștere de  3,1% utilizată în elaborarea strategiei. Mai mult, nivelul PIB nominal pentru anul 

2013 relevant pentru determinarea ponderii în PIB a agregatelor bugetare este substanțial revizuit 

în jos ca urmare atât a revizuirii statistice aferente PIB nominal din anul 2011 (-21,9 miliarde lei, 

ori -3,8%), cât și avansului economic sub așteptări pe parcursul anului 2012 (proiecția actualizată a 

CNP indică o creștere de doar 0,2%, comparativ cu o prognoză de 1,7% avută în vedere la 

elaborarea SFB 2013-2015 în forma adoptată de Guvern). De altfel, proiecția creșterii economice 

din 2013 este inferioară și celei mai recente evaluări ale Comisiei Europene din noiembrie 2012 

(2,2%). Proiecțiile actualizate de creștere economică se situează sub ritmurile de creștere aferente 

PIB potențial atât în 2012 cât și în 2013 (evaluate de cea mai recentă prognoză a Comisiei 

Europene la 2,1%, respectiv 2,4%), ceea ce implică o lărgire a deficitului de cerere din economie și 

implicit o înrăutățire a componentei ciclice a balanței bugetare. Acest lucru înseamnă că 

reducerea deficitului la 2,3% din PIB la finele anului 2012 a implicat un efort de ajustare 

structurală superior celui avut în vedere inițial și în același timp faptul că menținerea nivelului 

propus de ajustare structurală din 2013, în conformitate cu angajamentul de îndeplinire a 

obiectivului pe termen mediu al unui deficit structural de 1% din PIB în 2014, se concretizează 

într-un nivel mai ridicat al deficitului efectiv.   

Consiliul fiscal apreciază drept realist scenariul macroeconomic avut în vedere în construcția 

bugetară, evaluând balanța riscurilor ca fiind relativ echilibrată. Pe de o parte, pe fondul 

persistenței crizei datoriilor suverane, rămân în continuare incertitudini majore în ceea ce privește 

dinamica economică din zona euro, ceea ce implică existența unor riscuri adverse la adresa 

materializării creșterii economice avute în vedere, fiind posibile evoluții mai nefavorabile decât 

cele anticipate în ceea ce privește cererea externă ori eventuale recrudescențe ale aversiunii la 

risc, de natură să afecteze negativ disponibilitatea și costul finanțării externe. Pe de altă parte, 

performanța bună de până acum a României în ceea ce privește ajustarea dezechilibrului bugetar 

și nivelul relativ redus al datoriei publice în comparație cu țările din zona euro și din Europa 
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Centrală și de Est, este de așteptat să aibă un efect favorabil asupra percepției investitorilor, ce 

are potențialul să fie întărit de continuarea reformelor structurale și de o așteptată ieșire din 

procedura de deficit excesiv pe parcursul anului curent.   

Revizuirea semnificativă a cadrului macroeconomic implică faptul că SFB 2013-2015 în forma 

adoptată de Guvern în iunie 2012 nu mai este de actualitate. De altfel, forma respectivă a 

strategiei fiscal-bugetare și legea asociată pentru aprobarea unor indicatori specificați în cadrul 

fiscal-bugetar nu au parcurs întregul proces legislativ necesar (acesta din urmă nu a trecut decât 

de Senat), iar din punct de vedere strict legal, instalarea unui nou Guvern face ca acesta să nu fie 

constrâns de prevederile strategiei. Deși Guvernul a elaborat o versiune actualizată a strategiei 

fiscal bugetare, este de dorit ca aceasta să parcurgă procesul legislativ complet de aprobare 

anterior elaborarării bugetului pentru anul următor, fiind astfel capabilă să ancoreze parametrii 

politicii fiscal-bugetare pe termen mediu și să permită evaluarea respectării regulilor fiscale 

statuate de Legea 69/2010. Consiliul fiscal se află în imposibilitatea de a comenta în timp util 

parametrii formei actualizate a SFB 2013-2015 având în vedere momentul în care acesta a 

parvenit instituției (23 ianuarie 2013, ora 10.30 AM). 

Proiectul de buget aferent anului 2013 prevede o țintă de deficit de 13,394 miliarde lei, respectiv 

2,15% din PIB, mai mare cu 1,7 miliarde lei (respectiv 0,35 pp de PIB, din care 0,1 pp de PIB se 

datorează revizuirii ipotezei de PIB nominal pe fondul motivelor anterior precizate) comparativ cu 

plafonul propus în urma adoptării de către guvern în iunie 2012 a SFB 2013-2015. Revizuirea 

ascendentă a țintei de deficit reflectă, pe de o parte, înrăutățirea perspectivelor de creștere 

economică în 2013, dar și acomodarea parțială a unor cheltuieli suplimentare determinate de 

acceptarea de către Guvern în decembrie 2012 a unor corecții forfetare (evaluate la 3,11 miliarde 

lei) propuse de Comisia Europeană în vederea evitării dezangajării unor fonduri nerambursabile 

din alocarea 2007-2013 pentru acele programe operaționale în cazul cărora, în urma auditurilor 

efectuate, s-au constatat deficiențe majore în procedurile de achiziții publice. Având în vedere 

cele mai sus menționate, Consiliul fiscal apreciază că ținta propusă este consistentă cu traiectoria 

de ajustare structurală (la nivelul deficitului conform ESA95) necesară în vederea atingerii în 2014 

a obiectivului pe termen mediu de 1% deficit structural (care ar asigura respectarea prevederilor 

Tratatului privind Stabilitatatea, Coordonarea și Guvernanța în cadrul Uniunii Economice și 

Monetare ratificat în iunie 2012). 

Veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate a se situa la un nivel de 209,285 

miliarde lei (33,6% din PIB), în creștere cu 15,586 miliarde lei (+8,05%) comparativ cu nivelul 

execuției preliminate la finele anului 2012, o parte semnificativă din majorarea de venituri fiind 

atribuibilă creșterii estimate a intrărilor din fonduri nerambursabile post-aderare (+3,08 miliarde 

lei, respectiv de 37%). Veniturile prognozate includ o componentă de venituri excepționale (one-



7 

 

off) evaluată la 3,16 miliarde lei, provenită din restul de 2,1 miliarde lei din închirierea benzilor de 

frecvență de către operatorii de telefonie mobilă (910 milioane lei au fost deja achitați în 2012), 

precum și din implementarea unei noi scheme de stingere în lanț a obligațiilor restante față de 

bugetul de stat (cu impact de 1 mld. lei pe venituri și pe cheltuieli). În plus, dincolo de măsurile de 

politică fiscală preanunțate (indexare accize motorină și tutun conform calendarului preanunțat, 

creșterea cotei din CAS plătit de angajat transferată către pilonul II de pensii), proiectul de buget 

include și un pachet de măsuri pe partea de venituri al căror impact este evaluat la 2,98 miliarde 

lei (lista completa a măsurilor discreționare și impactul acestora este prezentat în anexa 1). O 

evaluare de consistență a Consiliului fiscal – inclusă în anexa 2 – indică faptul că proiecția de 

venituri aferentă anului 2013 apare drept realistă și bine fundamentată, fiind în linie cu evoluția 

prognozată a bazelor macroeconomice relevante și cu impactul măsurilor discreționare (care de 

asemenea apare drept corect evaluat). 

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt evaluate la 222,68 miliarde lei (35,7% din PIB), în 

creștere cu 15,3 miliarde lei (ori 0,3 pp de PIB) comparativ cu nivelul consemnat la finele anului 

anterior conform execuției preliminate. Ajustând însă pentru intrările asociate asistenței 

financiare din partea UE și a altor donatori (fonduri post aderare, de pre-aderare și alte donații), 

creșterea cheltuielilor este inferioară celei a PIB nominal și acestea scad (față de nivelul ajustat din 

2012) cu 0,2 pp de PIB (de la 34,9% din PIB la 34,7% din PIB). Astfel, dinamica cheltuielilor 

bugetare respectă spiritul regulii fiscale statuate de art. 6 lit. d) al Legii 69/2010, potrivit căruia 

“rata anuală de creştere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi menţinută sub 

rata anuală de creştere nominală a produsului intern brut prognozată pentru anul bugetar 

respectiv, până când soldul preliminat al bugetului general consolidat a înregistrat surplus în anul 

anterior anului pentru care se elaborează proiectul de buget”. Dincolo de corecția forfetară 

aplicabilă unor programe operaționale, nivelul cheltuielilor bugetare acomodează 0,9 miliarde lei 

corespunzătoare tranșei de 10% din titlurile executorii aferente obligațiilor salariale restante către 

anumite categorii de angajați ai sectorului public (la nivelul cheltuielilor de personal) și circa 3,5 

miliarde de lei la nivelul cheltuielilor de bunuri și servicii destinate implementării directivei UE 

privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale. Întrucât ambele 

cheltuieli mai sus menționate au fost deja prinse în execuția în sistem accrual corespunzătoare 

ESA95, acest lucru ar trebui să contribuie la o apropiere semnificativă în anul 2013 a deficitelor 

cash si ESA95, ceea ce este de natură să determine o ajustare semnificativ ma mare la nivelul 

acestuia din urmă în comparație cu contrapartida sa cash, suficientă din perspectiva pasului de 

ajustare structurală necesar.      
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Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul fiscal au fost aprobate de Preşedintele 

Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în urma 

însuşirii acestora de către membrii Consiliului prin vot, în şedinţa din data de 23 ianuarie 2013. 

 

 

23 Ianuarie 2013 

Președinte Consiliul fiscal 

IONUŢ DUMITRU 
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 Anexa I    - milioane lei 

  Impact bugetar Categoria de venit 
I. Măsuri de politică fiscală, din 
care: 2280.3   

Plafon lunar de 18000 de lei pentru 
deducerea cheltuielilor de 
amortizare pentru automobile  168.8 Impozit pe profit 

Solidaritate pentru creșterea 
prețului la gaze (profit gaze) 335.0 

Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor 
sau pe desfășurarea de activități 

Liberalizarea treptată a prețului 
gazelor naturale și energiei 
electrice 297.0 Impact total pe venituri, din care: 

  103.4 Impozit pe profit 
  193.6 TVA 

Taxa specială pentru exploatarea 
resurselor minarale (altele decat 
gazele naturale) 106.9 

Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor 
sau pe desfășurarea de activități 

Taxa de transport pentru 
transportul de gaze și electricitate 205.0 

Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor 
sau pe desfășurarea de activități 

Creșterea masei de impunere 
fiscală prin cuprinderea unor 
venituri neimpozabile aferente 
sectorului agricol  413.3 Impozit pe venit și salarii  

Includerea diurnelor în baza de 
impozitare 30.0 Impact total pe venituri, din care: 

  6.8 Impozit pe venit 
  23.3 Contribuții sociale 

Majorare accize pentru produse din 
tutun, din care: 311.8 Impact total pe venituri, din care: 

- indexare de la 1 iulie conform 
calendarului anterior 157.2 Accize 

- devansare majorării de la 1 aprilie 94.3 Accize 

- indexare de la 1 iulie conform 
calendarului anterior 37.7 TVA 

- devansare majorării de la 1 aprilie 22.6 TVA 
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I. Măsuri de politică fiscală (cont.)     

Majorare accize motorină de la 1 
ianuarie 2013 402.5 Impact total pe venituri, din care: 

  324.6 Accize 

  77.9 TVA 

Majorare accize bere 79.7 Impact total pe venituri, din care: 

  64.3 Accize 

  15.4 TVA 

Majorarea salariului minim 328.0 Impact total pe venituri, din care: 

  93.00 Impozit pe venit 

  310.00 Contribuții sociale 

  -75.00 Impozit pe profit 

Timbrul de mediu 100.0 

Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor 
sau pe desfășurarea de activități 

Majorarea plafonului de deducere 
pentru cheltuielile de cercetare 
dezvoltare -5.4 Impozit pe profit 

Indexarea taxei pe propietate la 
unitățile administrativ teritoriale 
care înregistrează arierate 285.0 Impozite și taxe pe proprietate 

Introducerea obligativității plății 
impozitului de 3% pe cifra de 
afaceri pentru microîntreprinderile 
cu venituri anuale mai mici de 
65000 de EUR 457.0 

Alte impozite pe profit, venit și 
câștiguri din capital de la 
persoane juridice 

Transfer suplimentar pilonul II de 
pensii (+0.5 pp din CAS plătit de 
angajat) -500.0 Contribuții sociale 

Restituirea către pensionari a 
contribuțiilor de sănătate colectate 
în perioada 1 ianuarie 2011 - 30 
aprilie 2012 conform unei prevederi 
legale declarate neconstituționale -796.0 Contribuții sociale 

Majorare redevență gaze naturale 61.7 Venituri nefiscale 
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II. Venituri excepționale, din care:   

Impactul mecanismului temporar 
de stingere a plăților restante din 
20131 1000.0 TVA 

Sumele aferente contravalorii 
închirierii benzilor de frecvență de 
către operatorii de telefonie mobila 2159 

Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor 
sau pe desfășurarea de activități 

 

1 Aceasta sumă se regăsește și la nivelul cheltuielilor bugetare la capitolele “Transferuri  între unități ale 

administrației publice” și "Alte transferuri”. 
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Executie 

prelimin

ara 2012 

(cu 

swap)

Influenta 

celor doua 

scheme de 

compensare

Executie 

preliminar

a 2012 

(fara 

swap)

Influenta  

schemei de 

compensare 

2013

Masuri de 

politica 

fiscala 2013 

conform 

anexei 1

Explicatii Baze macroeonomice relevante*

Proiectie 

venituri 

2013 CF

Venituri BGC 

prevazute in 

proiectul de 

buget 2013 

(contin swap-

uri)

Diferente

1 2 3 = 1-2 4 5 6 7 8=3*7+4+5 9 10=9-8

VENITURI  TOTAL                   193698.2 2211.9 191486.3 1000.0 4432.7 208961.4 209285.0 -323.6

Venituri curente                         184386.8 2211.9 182174.9 1000.0 4432.7 196422.4 196747.7 -325.3

Venituri fiscale                         113980.4 2143.9 111836.5 1000.0 4915.5 122619.4 122937.8 -318.4

Impozit pe venit, profit si castiguri 

din capital  de la   persoane juridice           
11784.4 95.0 11689.4 648.7 13099.1 13200.7 -101.6

Impozit pe  profit 10826.8 95.0 10731.8 191.7 PIB nominal (+6,51%) 11622.2 11721.7 -99.5

Alte impozite pe profit, venit si 

castiguri din capital de la persoane 

juridice

957.6 957.6 457.0 PIB nominal (+6,51%) 1476.9 1479.0 -2.1

Impozit pe venit, profit si castiguri 

din capital  de la  persoane fizice 
20893.8 67.1 20826.7 513.1 22998.0 23159.1 -161.1

Impozit pe  venit si salarii 20880.8 67.1 20813.7 513.1
Numarul mediu de salariati (+0,9%) 

Castigul salarial mediu brut (+7%)
22984.2 23146.2 -162.0

Alte impozite pe profit, venit si 

castiguri din capital 
13.0 13.0 PIB nominal (+6,51%) 13.8 12.9 0.9

Impozite si taxe pe proprietate 4059.0 4059.0 285.0

Indexare cu rata inflației cumulate din 

ultimii trei ani (16.9%), presupunând că  

80% din autoritățile locale care nu 

întregistrează arierate și pentru care 

obligativitatea indexării nu intervine vor opta 

pentru neindexare 

4480.9 4466.3 14.6

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 76163.6 1574.2 74589.4 3468.7 80897.2 80980.9 -83.7

T.V.A. 50517.4 1570.9 48946.5 1000.0 562.8

Deși majorările de accize și liberalizarea prețurilor la energie 

electrică și gaze naturale (ce implică majorări de prețuri) 

generează încasări suplimentare din TVA, impactul acestora 

ar trebui să fie inclus în proiecția deflatorului bazei 

macroeconomice relevante considerate. Prin urmare, calculul 

raportat nu reflecta decât variația consumului nominal, fără a fi 

adăugate separat veniturile suplimentare aferente 

respectivelor măsuri.

Cheltuiala cu consumul final al populatiei 

exclusiv autoconsum si piata taraneasca 

(+6,3%)

53026.0 52948.8 77.2

Accize 20269.6 3.3 20266.3 0.0

Cheltuiala cu consumul final al populatiei 

exclusiv autoconsum si piata taraneasca in 

termeni reali (+2.1%) Variatia cursului de 

schimb de referinta pt accize(+5.17%)

22241.4 22363.2 -121.8

Alte impozite si taxe generale pe 

bunuri si servicii
2110.8 2110.8

Execuția pe 2012 include circa 1.8 mld. lei venituri din taxa 

clawback.  Proiecția veniturilor pentru 2013 nu include venituri 

din această taxă.

Cheltuiala cu consumul final al populatiei 

exclusiv autoconsum si piata taraneasca 

(+6,3%)

330.4 320.4 10.0

Taxe pe utilizarea bunurilor 

autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati

3265.8 3265.8 2905.9

Punctul de pornire al extrapolării (încasările din execuția 

preliminară 2012) este ajustat eliminând veniturile 

excepționale din închirierea benzilor de frecvență de către 

operatorii de telefonie mobilă de pe parcursul anului 2012 (910 

milioane lei). 

PIB real (+1.6%) 5299.4 5348.4 -49.1

Impozit pe comertul exterior si 

tranzactiile internationale
707.4 707.4 Import de bunuri si servicii (+5.7%) 747.7 741.8 5.9

Alte impozite si taxe fiscale       372.2 372.2 PIB nominal (+6,51%) 396.4 389.0 7.4

Contributii asigurari sociale 51648.6 407.6 51241.0 -544.5

Punctul de pornire al extrapolării (încasările din execuția 

preliminară 2012 nete de impactul schemei de compensare în 

lanț a arieratelor către bugetul de stat implementate în 2012) 

este ajustat eliminând încasările CASS din pensii din 

perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2012 determinate ulterior ca 

fiind colectate conform unei prevederi legale neconstituționale 

(413 milioane lei) și adăugând transferurile compensatorii 

către persoanele afectate realizate de la 1 iunie 2012 și care 

au fost înregistrate ca venituri negative (619 milioane lei).

Numarul mediu de salariati (+0,9%) 

Castigul salarial mediu brut (+7%)
54247.9 54355.2 -107.3

Venituri nefiscale                      18757.8 68.0 18689.8 61.7
Rata medie a inflatiei prognozate pentru 

2013 (4,3%)
19555.2 19454.7 100.5

Venituri din capital                      660.4 660.4
Rata medie a inflatiei prognozate pentru 

2013 (4,3%)
688.8 687.1 1.7

Subventii 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Donatii 365.0 365.0 conform proiecției MFP 629.9 629.9 0.0

Sume primite de la UE in contul 

platilor efectuate
8139.3 8139.3 conform proiecției MFP 11220.3 11220.3 0.0

20132012
Anexa 2 
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II. Opinia Consiliului fiscal cu privire la Strategia fiscal-bugetară actualizată pe 

perioada 2013-2015 

 

Potrivit prevederilor art. 23 – literele b) și c), din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr. 

69/2010, cadrul fiscal–bugetar din strategia fiscal-bugetară (SFB) poate fi revizuit în situaţia în 

care are loc o înrăutățire semnificativă a prognozei indicatorilor macroeconomici și a celorlalte 

ipoteze care au fundamentat strategia fiscal-bugetară anterioară, respectiv în situația în care 

intervine schimbarea Guvernului, caz în care la începerea mandatului unui nou Guvern, acesta 

va face public dacă prin programul său de guvernare se încadrează în ultima strategie fiscal-

bugetară aprobată de către Parlament sau nu. În ultima situație, Ministerul Finanţelor Publice 

va elabora proiectul unei noi strategii fiscal-bugetare. Consiliul fiscal consideră că situația de 

față este conformă cu ambele eventualități statuate în articolele de lege mai sus menționate și 

că demersul Guvernului de a actualiza varianta anterioară a strategiei este unul justificat. Mai 

mult, vechea formă a strategiei și legea asociată privind plafoanele unor indicatori specificați în 

cadrul fiscal-bugetar nu au avut un parcurs procedural complet și nu au fost aprobate de 

Parlament.    

Conform art. 40, alin. (2), lit. b) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, 

Consiliului fiscal îi revine drept atribuţie „analiza şi elaborarea de opinii şi recomandări asupra 

strategiei fiscal-bugetare, precum şi evaluarea conformităţii acesteia cu principiile şi regulile 

fiscale prevăzute de lege”. În plus, în temeiul art. 40, alin. (2), lit. a), Consiliul fiscal are drept 

atribuţii „analiza şi elaborarea de opinii şi recomandări asupra prognozelor macroeconomice 

oficiale”. 

Astfel, ţinând cont de mandatul său, în conformitate cu prevederile Legii 69/2010, Consiliul 

fiscal emite următoarele opinii şi recomandări privitoare la forma actualizată a Strategiei 

fiscal-bugetare pe perioada 2013-2015 (SFBa 2013-2015): 

Respectarea regulilor fiscale prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare (LRFB) 

Date fiind argumentele menționate mai sus, singura regulă ce poate fi evaluată este cea definită  

de art. 6 lit. d) conform căreia „pentru fiecare dintre cei 3 ani acoperiți de strategia fiscal-

bugetară, rata anuală de creștere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi 

menținută sub rata anuală de creștere nominală a produsului intern brut prognozată pentru 

anul bugetar respectiv, până când soldul preliminat al bugetului general consolidat a înregistrat 

surplus în anul anterior anului pentru care se elaborează proiectul de buget”. Consiliul fiscal 

reamintește că în opinia sa cu privire la forma inițială a SFB 2013-2015 a avertizat cu privire la 

existența unei inconsistențe între prevederile articolului mai sus menționat și cele ale art. 6 lit. 
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c), în care se face referire la "cheltuielile bugetare totale eliminând asistența financiară din 

partea Uniunii Europene și a altor donatori". Această inconsistență are potențialul de a penaliza 

Guvernul pentru o performanță mai bună în ceea ce privește absorbția de fonduri europene 

prin constrângerea acestuia de a opera reduceri la alte capitole de cheltuieli, iar Consiliul fiscal 

consideră oportună o amendare a acestuia în vederea utilizării unei aceleiași definiții a 

cheltuielilor totale relevante precum cea utilizată la lit. c) a art. 6. Într-o interpretare ad litteram 

a regulii bugetare mai sus enunțate, traiectoria cheltuielilor totale nu ar respecta decât parțial 

regula fiscală,  în condițiile în care reduceri marginale ale ponderii în PIB a cheltuielilor totale nu 

ar fi consemnate decât în anii 2014 și 2015 (de la 35,73% din PIB în 2013 la 35,72% din PIB în 

2014 și la 35,7% în 2015), în timp ce în anul 2013 ar fi consemnată o creștere a ponderii în PIB a 

cheltuielilor totale (de la 35,53% în 2012 la 35,73% în 2013). Cu toate acestea, ajustând 

cheltuielile totale cu proiecțiile privind impactul asistenței financiare din partea UE și a altor 

donatori, ritmul de creștere al acestora este menținut constant sub cel al variației PIB nominal, 

iar traiectoria lor exprimată ca pondere în PIB este una de descreștere continuă (de la 34,09% 

din PIB în 2012 la 33,82% în 2013, respectiv la 33,49% și 33,23% din PIB în 2014 și 2015), ceea 

ce ar respecta spiritul regulii fiscale mai sus enunțate.   

Evaluarea cadrului macroeconomic ce fundamentează SFB 2013-2015 

Ipoteza de creștere economică ce fundamentează SFB 2013-2015 actualizată este semnificativ 

mai nefavorabilă comparativ cu cea utilizată în varianta anterioară a Strategiei, consemnând o 

revizuire descendentă și față de cea mai recentă proiecție a Comisiei Europene (din Noiembrie 

2012). Astfel, în proiecția curentă este avut în vedere un avans de 1,6% pentru  2013 (3,1% în 

varianta anterioară a SFB, respectiv 2,2% în proiecția Comisiei Europene), de 2,2% în 2014 (3,6% 

în varianta anterioară a SFB, respectiv 2,7% în proiecția Comisiei Europene), respectiv o creștere 

de 2,8% în 2015 (3,9% în varianta anterioară a SFB). Dacă la nivelul anului 2013, revizuirea 

descendentă este explicată și de efectul inerțial al dinamicii PIB mult sub așteptări de pe 

parcursul anului 2012 (avansul economiei este estimat a fi de doar 0,2%, comparativ cu ipoteza 

unei creșteri 1,7% în varianta din iunie 2012 a SFB 2013-2014), traiectoria din anii următori 

reflectă, conform SFBa, în principal o performanță așteptată mai slabă a economiei europene.  

Consiliul fiscal apreciază drept relativ realist scenariul macroeconomic avut în vedere în SFB 

2013-2015 revizuită, iar balanța riscurilor ca fiind relativ echilibrată. Cu toate acestea, în opinia 

Consiliului fiscal, traiectoria ascendentă avută în vedere pentru creșterea economică este 

condiționată pe termen mediu și lung de recuperarea întârzierilor în implementarea reformelor 

structurale, precum și de îmbunătățirea substanțială a absorbției fondurilor europene  

structurale (care ar avea efecte favorabile și pe termen scurt). În favoarea unei accelerări a 

dinamicii economice pledează însă magnitudinea substanțial mai redusă decât în anii anteriori a 
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efortului de consolidare fiscală structurală necesar în vederea atingerii obiectivului pe termen 

mediu (deficit structural de 1% din PIB). 

În ceea ce privește evoluțiile proiectate de pe piața muncii, ritmul mediu de creștere al 

numărului de salariați în intervalul 2013-2015 (de 1,3%) rămâne nemodificat comparativ cu 

varianta anterioară a strategiei, în pofida revizuirii descendente semnificative a traiectoriei de 

creștere economică pe parcursul intervalului. Deși o astfel de evoluție pare a fi validată de  

avansul peste așteptări al numărului de salariați în 2012, în condițiile unei creșteri economice 

mult sub prognozele inițiale, acest lucru poate fi interpretat și ca o creștere în avans a 

numărului de  locuri de muncă de către sectorul privat în anticiparea unor evoluții favorabile ale 

cererii agregate, a căror materializare într-o mai mică măsură (așa cum este indicat de 

proiecțiile macroeconomice recente la nivel european) ar avea potențialul să declanșeze în 

viitor acțiuni corective în vederea recuperării pierderilor de productivitate de pe parcursul 

anului 2012. Având în vedere efectul statistic inerțial asociat slujbelor nou create în 2012, 

proiecția pentru anul în curs apare drept verosimilă, însă pentru intervalul 2014-2015 Consiliul 

fiscal consideră mai prudentă o dinamică mai redusă decât în proiecția curentă. 

Consiliul fiscal apreciază faptul că ipotezele privind numărul de angajați și salariul mediu din 

sectorul public aferente anului 2013 sunt prezentate explicit în cuprinsul strategiei. Cu toate 

acestea, Consiliul fiscal constată că, în pofida recomandărilor sale anterioare, lipsește în 

continuare o prezentare explicită a acestor ipoteze la nivelul întregului orizont acoperit de SFBa 

2013-2015, deși acestea fundamentează atât traiectoriile agregatelor la nivelul întregii 

economii, cât și nivelul cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat.   

Evaluarea cadrului fiscal-bugetar în perioada 2013-2015 

SFBa 2013-2015 reafirmă angajamentul pentru procesul de consolidare fiscală în următorii 3 

ani, deficitul bugetar (metodologie cash) fiind proiectat să scadă de la 2,5% din PIB în 2012 la 

1,8% din PIB în 2014, în 2015 fiind proiectat să rămână la același nivel ca în 2014. Conform 

strategiei, reducerea de aproximativ 0,7 puncte procentuale din PIB a deficitului bugetar pe 

perioada 2012-2015 este proiectată a se efectua prin creşterea veniturilor bugetare (cu 0,9 pp 

din PIB, de la 33,0% din PIB în 2012 la 33,9% din PIB în 2014), cheltuielile bugetare fiind 

proiectate să crească în 2013 cu 0,2 pp din PIB, la 35,7% din PIB, ulterior fiind proiectate să 

ramână la acest nivel. Cifrele de mai sus încorporează însă impactul creșterii substanțiale 

așteptate a intrărilor din fonduri europene, iar ajustând pentru acestea, reducerea deficitului în 

anii 2013 și 2014 apare drept rezultat al menținerii sub ritmul de creștere a PIB a dinamicii 

cheltuielilor totale (ajustare cumulată de 0,6 pp de PIB), precum și al unei ușoare creșteri la 

nivelul ponderii în PIB a veniturilor bugetare (0,1 pp de PIB cumulat între 2012 și 2014). 
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Consiliul fiscal apreciază  că  ținta propusă  este consistentă  cu atingerea în 2014 a obiectivului 

pe termen mediu de 1% deficit structural (care ar asigura respectarea prevederilor Tratatului 

privind Stabilitatea, Coordonarea și Guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare - 

Compactul fiscal, ratificat de România în iunie 2012). Trebuie precizat că obiectivul de deficit 

structural pe termen mediu la care România trebuie să se alinieze conform statutului său de 

țară membră a UE, determinat pornind de la nivelul deficitului care stabilizează ponderea în PIB 

a stocului de datorie publică la care se adaugă o ajustare datorată încorporării unei porțiuni din 

costurile pe termen lung ale îmbătrânirii populației, a fost reevaluat ascendent de Comisia 

Europeană la 1,25% din PIB ca urmare a impactului favorabil al reformelor structurale din 

domeniul pensiilor la nivelul acestora din urmă, evaluat în contextul Ageing Report 2012. Cu 

toate acestea, având în vedere limita maximă stabilită prin Compactul fiscal, pe care România   

l-a semnat, nivelul operațional al obiectivului pe termen mediu este de 1% deficit structural. 

Efortul de ajustare structurală necesar în anii 2013 și 2014 apare ca fiind semnificativ mai redus 

decât cuantumul acestuia în perioada 2010 – 2012, nivelul său cumulat pe doi ani (circa         

0,8-1 pp de PIB) reprezentând circa jumătate din cel întreprins deja pe parcursul anului 2012. În 

plus, nivelul creșterii economice pentru anul 2012, precum și proiecția revizuită pentru anul 

2013, se traduc într-o lărgire a deficitului de cerere agregată în acești doi ani, și implicit într-o 

componentă ciclică negativă mai mare a soldului bugetar, ceea ce face ca atingerea obiectivului 

de deficit structural pentru 2014 să fie compatibilă cu un deficit efectiv (ESA95) mai ridicat – 2% 

din PIB în 2014 (corespunzător unui deficit structural de 1% din PIB), comparativ cu 1,3% în 

varianta anterioară a SFB 2013-2015 (aferent unui deficit structural de 0,7%).       

SFBa anticipează o reducere a ecartului între deficitul calculat pe baza metodologiei naționale 

(cash) și cel ESA95 (accrual), având în vedere faptul că primul va încorpora cheltuieli care au 

fost deja înregistrate în anii anteriori în execuția bugetară conform ESA95; în particular, acestea 

se referă la cuantumul obligațiilor salariale restante ale statului față de anumite categorii de 

salariați din sectorul bugetar apărute în urma unor sentințe judecătorești definitive (circa 6,4 

miliarde de lei înregistrate în sistem accrual în 2011, dar care au început a fi achitate în 2012 și 

vor continua să greveze bugetul în sistem cash într-o proporție crescătoare până în anul 2016), 

precum și la alocările de cheltuieli necesare în vederea reducerii perioadei de plată a facturilor 

la maximum 60 de zile, în conformitate cu Directiva UE 2011/7.  

Venituri și cheltuieli bugetare 

Nivelul veniturilor bugetare ca procent în PIB este proiectat în SFBa să înregistreze o creștere în 

perioada acoperită de aceasta de la un nivel efectiv de 33% din PIB în 2012 până la 33,9% din 

PIB în 2015, exclusiv pe seama îmbunătățirii prognozate a absorbției de fonduri europene post-

aderare, care este așteptată să adauge veniturilor bugetare circa 1,2% din PIB la finele anului 

2015 comparativ cu anul 2012. Evoluția principalelor categorii de impozite și taxe este așteptată 



 

17 

 

să evolueze în linie cu dinamica PIB nominal, fluctuații importante producându-se la nivelul 

componentelor “alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii” (scădere în 2013), unde nu 

mai sunt luate în calcul venituri din taxa clawback, respectiv “taxe pe utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activitățí” (scădere în 2014), având în 

vedere veniturile excepționale în 2013 din închirierea benzilor de frecvență către operatorii de 

telefonie mobilă (+2,1 miliarde lei). Veniturile nefiscale sunt preconizate a înregistra o creștere 

ușoară ca pondere în PIB începând cu anul 2014, ca urmare a intențiilor enunţate de către 

Guvern de reevaluare a nivelului redevențelor pentru exploatarea resurselor naturale începând 

cu 2014 (veniturile nefiscale sunt proiectate să crească în 2014 cu 0,2 pp din PIB, fiind factorul 

principal al scăderii proiectate a deficitului bugetar de la 2,1% din PIB în 2013 la 1,8% din PIB în 

2014). 

În opinia Consiliului fiscal, traiectoria prognozată a principalelor categorii de venituri bugetare 

apare drept elaborată pe baza menținerii coordonatelor actuale ale sistemului de taxe și 

impozite. Deși SFBa 2013-2015 afirmă intenția autorităților ca pe parcursul intervalului acoperit 

să opereze modificări substanțiale la nivelul sistemului de impozite și taxe cu impact major 

asupra veniturilor bugetare (revenirea la un TVA de 19%, reducerea TVA la producătorii de 

produse agricole de la 24% la 9%, reducerea CAS la angajator cu 5 pp, introducerea unui impozit 

pe venit venit diferențiat, cu cote mai mici de 16% pentru anumite tranșe de venituri), aceasta 

nu conține nici un fel de detalii privind momentul implementării măsurilor și nici o evaluare a 

impactului acestora. Astfel, Consiliul fiscal constată din nou existența unor carențe serioase de 

transparență în fundamentarea traiectoriei pe termen mediu a veniturilor bugetare, în 

condițiile în care o evaluare detaliată a impactului măsurilor discreționare nu este oferită decât 

pentru cele adoptate în contextul bugetului pe 2013.    

Deși în condițiile acceptării ipotezei nemodificării sistemului actual de taxe și impozite 

proiecțiile de venituri apar în general drept realiste, în opinia Consiliului fiscal o supraevaluare 

ușoară a încasărilor este aparentă la nivelul veniturilor din TVA și accize în 2014 și  2015. Chiar 

dacă o dinamică superioară celei a bazelor macroeconomice relevante poate fi justificată printr-

o potențială creștere a eficienței colectării, Consiliul fiscal își reiterează îndemnul la prudență, 

considerând riscantă includerea ex–ante a impactului măsurilor de combatere a evaziunii 

fiscale, și recomandând includerea ex-post, după ce eforturile de îmbunătățire a colectării se 

vor fi materializat.     

Deși constată un plus semnificativ de transparență în ceea ce privește fundamentarea 

evoluțiilor agregatelor fiscal-bugetare pentru primul an acoperit de SFBa 2013-2015, Consiliul 

fiscal apreciază drept necesară o prezentare mai detaliată a bazelor macroeconomice şi a 

elasticităţilor considerate pentru fiecare categorie de venituri, precum și a impactului măsurilor 
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discreționare ce afectează proiecțiile aferente restului intervalului acoperit de strategie, în 

conformitate cu principiul transparenţei statuat de art. 4 al Legii nr. 69/2010. 

Conform art. 20 alin. (2) din Legea 69/2010, Strategia Fiscal-Bugetară ar trebui să conțină și o 

analiză de senzitivitate a ţintelor fiscale la schimbările indicatorilor macroeconomici. Cu toate 

acestea, Consiliul fiscal constată lipsa acestei analize, pe care de altfel o considerăm obligatorie, 

mai ales în condițiile actuale ale unui mediu economic încă greu predictibil, atât la nivelul 

economiei europene, cât și, implicit, al economiei românești. 

În privinţa cheltuielilor bugetare, traiectoria prognozată a acestora implică o creştere de la 

35,4% din PIB în 2012 la 35,7% din PIB în 2013 şi menţinerea la acest nivel până în 2015. Cifrele 

de mai sus încorporează însă impactul creșterii substanțiale aşteptate a intrărilor din fonduri 

europene, iar ajustând pentru acestea, cheltuielile bugetare sunt proiectate să aibă un ritm de 

creştere sub ritmul de creștere a PIB (ajustare cumulată de 0,6 pp de PIB în 2013-2014 a 

cheltuielilor nete de absorbţia fondurilor europene). Această traiectorie este generată în 

principal de dinamica categoriei „asistență socială”, ca rezultat al aplicării în anii următori a noii 

scheme de indexare a pensiilor (inflația medie din anul anterior plus jumătate din creșterea 

salarială reală înregistrată în aceeași perioadă), la care se adaugă substituția programată a 

finanțării cheltuielilor de capital din resurse proprii cu finanțări din fonduri europene şi 

reducerea cheltuielilor cu subvenţiile.  

În cazul cheltuielilor cu bunuri şi servicii, SFBa proiectează o ușoară majorare a acestora ca 

pondere în PIB în 2013 la 5,98%, de la 5,89% în anul anterior, urmând ca apoi să se reducă până 

la un nivel de 5,54% din PIB în 2015. Majorarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile din 2013 

este explicată de aplicarea directivei Comisiei Europene 7/2011 privind combaterea întârzierii în 

efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale. Astfel, Guvernul va trebui să reducă perioada de 

plată a facturilor la 60 de zile, efortul financiar estimat fiind de aproximativ 3,5 miliarde de lei 

(0,54% din PIB). În opinia Consiliului fiscal, reducerea prognozată a cheltuielilor cu bunuri și 

servicii la circa 5,5% din PIB va reprezenta o provocare majoră având în vedere evoluțiile din 

anii anteriori care au consemnat depășiri frecvente ale nivelurilor din bugetul inițial și intenția 

de reducere a arieratelor bugetului general consolidat. În acest context, nivelul cheltuielilor cu 

bunuri și servicii pare subdimensionat, existând riscuri semnificative de depășire a sumelor 

prevăzute în SFBa. În opinia Consiliului fiscal, o astfel de reducere nu este posibilă fără reforme 

structurale foarte profunde, în special în sistemul de sănătate, şi fără eficientizarea sistemului 

de achiziţii publice în general.  

Dinamica cheltuielilor de personal consemnează un avans al acestora în 2013 ca procent din PIB 

la 7,4% de la 6,97% în 2012, urmând să intre apoi pe o traiectorie descendentă, nivelul 

prognozat pentru 2015 fiind de 6,94% din PIB. Nivelul cheltuielilor de personal din SFBa 

acomodează majorările determinate de revenirea la salariile din iunie 2010, dar și sumele 
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aferente obligațiilor salariale ale statului față de anumite categorii de salariați din sectorul 

bugetar apărute în urma unor sentințe judecătorești definitive. Excluzând impactul acestora din 

urmă, cheltuielile de personal sunt prevăzute a se majora în termeni nominali cu doar 2,56% în 

2014 și 2,75% în 2015. În contextul intenției declarate de menținere a numărului de salariați în 

anul 2013 la nivelul din noiembrie 2012 și în lipsa proiecțiilor privitoare la numărul de salariați 

din sectorul bugetar pentru perioada 2014-2015, Consiliul fiscal apreciază drept subevaluat 

nivelul cheltuielilor de personal, ritmul de creștere al acestora fiind mult inferior inflației medii 

prognozate. De asemenea, potrivit art. 6, litera a) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, 

“cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca procent în produsul 

intern brut, nu pot depăşi plafoanele anuale stabilite în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-

bugetară pentru primii 2 ani acoperiţi de aceasta”. Prin urmare, o majorare nominală a salariilor 

în anul 2014 peste nivelul prevăzut în SFBa poate fi susținută din punct de vedere legal doar de 

un avans peste așteptări al PIB-ului nominal.  

Cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 

sunt prevăzute a accelera semnificativ, respectiv de la 2,26% din PIB în 2012 la 4,68% din PIB în 

2015 concomitent cu reducerea cheltuielilor de capital din resurse proprii de la 3,3% în 2012 la 

2,97% din PIB în 2015, finanțarea investițiilor urmând să se realizeze preponderent din fonduri 

europene. În contextul performanței foarte slabe de până acum în ceea ce privește absorbția 

fondurilor UE, Consiliul fiscal atrage atenția asupra riscurilor semnificative la adresa țintelor 

fiscal-bugetare generate de o nerealizare a estimărilor ambițioase privind atragerea de fonduri 

europene concomitent cu utilizarea de resurse proprii pentru asigurarea continuității 

proiectelor, experiența anului 2012 fiind elocventă în acest sens.    

Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul fiscal au fost aprobate de Preşedintele 

Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în urma 

însuşirii acestora de către membrii Consiliului prin vot, în şedinţa din data de 5 februarie 2013. 

 

5 februarie 2012                                                                                         

Preşedinte Consiliul fiscal 

IONUȚ DUMITRU 
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III.  Opinia Consiliului fiscal cu privire la Strategia fiscal-bugetară pe perioada 

2014-2016 

 

Prin adresa nr. 81681/21.05.2013, Ministerul Finanțelor Publice a trimis Consiliului fiscal 

Strategia fiscal-bugetară pe perioada 2014-2016 și proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor 

unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar. Conform art. 40, alin. (2), lit. b) din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (LRFB), Consiliului fiscal îi revine drept atribuţie 

„analiza şi elaborarea de opinii şi recomandări asupra strategiei fiscal-bugetare, precum şi 

evaluarea conformităţii acesteia cu principiile şi regulile fiscale prevăzute de lege”. În plus, în 

temeiul art. 40, alin. (2), lit. a), Consiliul fiscal are drept atribuţii „analiza şi elaborarea de opinii 

şi recomandări asupra prognozelor macroeconomice oficiale”. 

Astfel, ţinând cont de mandatul său, în conformitate cu prevederile Legii 69/2010, Consiliul 

fiscal emite următoarele opinii şi recomandări privitoare la Strategia fiscal-bugetară pe 

perioada 2014-2016 (SFB 2014-2016): 

Considerații generale 

La începutul anului curent, ulterior instalării noului guvern, acesta a elaborat și aprobat o formă 

actualizată a Strategiei fiscal-bugetare 2013-2015 (SFBa 2013-2015) asupra căreia Consiliul 

fiscal și-a formulat opinia la începutul lunii februarie. Având în vedere timpul relativ scurt scurs 

între momentul respectiv și cel al formulării SFB 2014-2016, în condițiile în care evoluțiile 

macroeconomice au fost în general în linie cu așteptările, așa cum de altfel relevă și diferențele 

nesemnificative între prognozele Comisiei Europene (cea interimară din februarie 2013 și cea 

de primăvară din mai 2013), SFB 2014-2016 consemnează modificări minore comparativ cu 

parametrii avuți în vedere în varianta anterioară. În speță, proiecția veniturilor rămâne 

nemodificată, apărând însă revizuiri la nivelul unor capitole de cheltuieli bugetare din 2014 și 

2015, la care se adaugă o revizuire descendentă a țintei de deficit pentru cel din urmă an            

(-0,2 pp din PIB).     

Respectarea regulilor fiscale prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare (LRFB) 

Conform art. 6 lit. d) al LFRB, „pentru fiecare dintre cei 3 ani acoperiți de strategia                  

fiscal-bugetară, rata anuală de creștere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va 

fi menținută sub rata anuală de creștere nominală a produsului intern brut prognozată pentru 

anul bugetar respectiv, până când soldul preliminat al bugetului general consolidat a înregistrat 

surplus în anul anterior anului pentru care se elaborează proiectul de buget”. SFB 2014-2016 

respectă această regulă, în condițiile în care nivelul cheltuielilor totale ale bugetului general 

consolidat (BGC), de 35,72% din PIB în 2014, 35,50% din PIB în 2015 și 35,47% din PIB în 2016  
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se înscrie pe o traiectorie descendentă, având în vedere faptul că pentru anul curent 

construcția bugetară prevede cheltuieli totale de 35,73% din PIB. Mai mult, în cazul în care 

cheltuielile totale sunt ajustate eliminând asistența financiară din partea Uniunii Europene 

(fonduri nerambursabile post-aderare) și a altor donatori, ritmul de creștere a cheltuielilor 

bugetare se situează semnificativ sub cel al PIB, traiectoria descendentă a cheltuielilor bugetare 

fiind și mai evidentă: 33,5% din PIB în 2014, 33,0% din PIB în 2015 și 32,9% din PIB în 2016, 

comparativ cu un nivel programat de 33,8% din PIB în 2013. Consiliul fiscal reiterează 

recomandarea revizuirii regulii descrise de art. 6 lit. d) al LRFB, astfel încât aceasta să nu facă 

referire la “cheltuielile totale ale BGC”, ci la „cheltuielile bugetare totale eliminând asistența 

financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori”, o formulare revizuită având 

avantajul de a fi consistentă cu definiția utilizată în cazul regulii statuate de art. 6 lit. c) și de a 

nu penaliza Guvernul pentru o eventuală îmbunătățire a performanței privind absorbția 

fondurilor europene obligându-l să compenseze efectul acesteia prin reducerea altor cheltuieli 

bugetare.   

Conform art. 18 alin.3 din LRFB, “Limitele pentru soldul total şi cheltuielile de personal ale 

bugetului general consolidat, prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) şi b), aprobate de Parlament, 

sunt obligatorii pentru următorii 2 ani bugetari“. Ulterior elaborării variantei actualizate a SFB 

2013-2015, Parlamentul a adoptat Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor 

indicatori specificați în cadrul fiscal - bugetar. În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 1 lit. a) 

și b) ale LRFB acesta statuează drept obligatorii plafoane de  2,1% din PIB  în 2013 și 1,8% din 

PIB în 2014 pentru deficitul BGC, respectiv de 7,4% din PIB în ambii ani pentru cheltuielile de 

personal ale BGC. Parametrii bugetari aferenți primului an acoperit de SFB 2014-2016, în speță 

deficit de 1,8% din PIB și cheltuieli de personal de 7,4% din PIB, sunt conformi cu prevederile 

LRFB, respectând limitele statuate prin Legea nr. 4/2013.  

Evaluarea cadrului macroeconomic ce fundamentează SFB 2013-2015 

Ipoteza de creștere economică utilizată în fundamentarea SFB 2014-2015 este aproape 

neschimbată comparativ cu cea utilizată în SFB 2013-2015 actualizată (creșteri de 1,6%, 2,2% și 

2,8% în 2013, 2014 și, respectiv, 2015), singura modificare intervenind la nivelul anului 2015, 

unde proiecția curentă de creștere reală a PIB (2,4%) consemnează o revizuire descendentă 

comparativ cu cea anterioară de 2,8%, fără a fi precizate motivele acestei revizuiri (mai ales în 

condițiile în care proiecțiile aferente anilor 2014 și 2016 ramân nemodificate). Cu toate acestea, 

la nivelul deflatorului PIB a fost operată o revizuire simetrică de sens contrar astfel încât nu 

există nici o modificare la nivelul traiectoriei de PIB nominal considerate. Atât în 2014 cât și în 

2015 intervin modificări minore la nivelul componentelor de cheltuieli ale PIB de la o variantă la 

alta a strategiei (vezi tabelul 1), fără ca acestea să se afecteze nivelul PIB agregat la nivelul 

anului 2014 și, de asemenea, fără impact asupra proiecțiilor de venituri bugetare în vreunul din 
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ani, ceea ce este de natură să sugereze existența unor revizuiri simetrice de sens contrar la 

nivelul deflatorilor respectivelor componente. În acest context, revizuirea descendentă a 

creșterii economice prognozate pentru anul 2015 apare ca fiind motivată de impactul cumulat 

al unei dinamici mai scăzute avute în vedere pentru consumului privat (-0,4 pp la nivelul ratei 

de creștere) și al unei creșteri mai rapide a importurilor (+0,2% din PIB la nivelul ratei de 

creștere).   

Tabel 1: Ipoteze privind evoluția PIB și a componentelor de cerere 

 

Consiliul fiscal nu are obiecții majore cu privire la cadrul macroeconomic utilizat în SFB         

2014-2016 (identic cu cel din Programul de Convergență remis la începutul lunii Comisiei 

Europene), pe care-l consideră ca fiind realist din perspectiva setului de informații disponibil la 

acest moment. Cu toate acestea, Consiliul fiscal atrage atenția ca traiectoria ascendentă a 

creșterii economice este condiționată pe termen mediu și lung atât de o performanță mai bună 

în ceea ce privește absorbția fondurilor europene (așa cum este reflectată în proiecția 

bugetară), cât și de continuarea implementării de reforme structurale în economie. De 

asemenea, Consiliul fiscal evaluează balanța riscurilor ca fiind relativ echilibrată, chiar cu o 

ușoară înclinare în sensul unei creșteri economice mai ridicate decât cea prognozată la nivelul 

anului curent, având în vedere evoluția peste așteptări consemnată la nivelul primului trimestru 

al lui 2013 (estimarea semnal a INS indică creștere anuală a PIB real de 2,1% pe seria brută și de 

1,4% pe seria ajustată sezonier), revizuirea ascendentă a creșterii PIB aferente anului anterior 

(+0,7%, comparativ cu o estimare inițială de 0,3%) și posibila influență pozitivă în trimestrele 

următoare a unui producții agricole peste așteptările inițiale. Cu toate acestea, dinamica PIB la 

nivelul trimestrului I este dificil de interpretat ca fiind începutul unei reveniri de durată a 

creșterii economice, în condițiile în care indicatorii pe termen scurt oferă încă semnale 

contradictorii: contracția importurilor în condiții de apreciere reală a cursului de schimb indică 

mai degrabă o evoluție slabă a cererii agregate, dinamica creditării bancare rămâne în teritoriu 

negativ, iar accelerarea dinamicii trimestriale a vânzărilor cu amănuntul în primul trimestru a 

avut loc în condițiile unei traiectorii lunare care sugerează o decelerare la nivelul trimestrului 

următor (efect de propagare negativ). În plus, evoluția PIB excluzând agricultura (o măsură mai 

puțin volatilă a evoluției activității economice) indică o decelerare a activității economice în T1 

2013, creșterea trimestrială a acestui agregat fiind cea mai mică din ultimele cinci trimestre. De 

asemenea, problemele structurale ale principalului partener comercial al României – zona euro 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

-SFBa 2013-2015 (1) 2.2 2.8 6.0 5.4 1.7 2.1 1.4 1.3 5.6 6.7 3.2 5.1 4.3 5.7

-SFB 2014-2016 (2) 2.2 2.4 6.0 5.4 2.0 1.7 1.4 1.3 6.0 6.7 3.4 5.1 5.1 5.9

Diferență (2)-(1) 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.3 -0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 0.2

∆(%) exporturi 

reale

∆(%) importuri 

reale

D(%) PIB 

nominal

D(%) consum 

privat real

D(%) consum 

guvernamental 

real

∆(%) FBCF 

reală
∆(%) PIB real
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– sunt încă departe de fi rezolvate și reprezintă o sursă importantă de incertitudine pe întreg 

orizontul de prognoză.   

Evaluarea cadrului fiscal-bugetar în perioada 2014-2016 

SFB 2014-2016 nu modifică pentru primul an acoperit de aceasta nivelul deficitului bugetar avut 

în vedere în varianta anterioară a strategiei (1,8% din PIB), însă, față de varianta anterioară a 

SFB care prevedea menținerea deficitului bugetar la 1.8% din PIB și în 2015, are în vedere o 

reducere suplimentară a dezechilibrului bugetar cu 0,2 pp din PIB în anul 2015 (la 1,6% din PIB), 

deficitul bugetar urmând a se stabiliza ulterior la acest nivel. Din perspectiva soldului bugetar 

evaluat conform metodologiei ESA95, deficitul bugetar ar urma să scadă, de la un nivel de 2,4% 

din PIB în anul curent, la 2% în anul următor și 1,8% în 2015 și 2016. Traiectoria țintelor de 

deficit bugetar este aleasă astfel încât să asigure respectarea condiționalităților impuse de 

Compactul Fiscal, ratificat de România în iunie 2012, privind nivelul maxim al deficitului 

structural admis.  

Obiectivul de deficit structural pe termen mediu (engl. medium term objective, MTO) la care 

România trebuie să se alinieze conform statutului său de țară membră a UE este determinat 

pornind de la nivelul deficitul care stabilizează ponderea în PIB a stocului de datorie publică la 

care se adaugă o ajustare datorată încorporării unei porțiuni din costurile pe termen lung ale 

îmbătrânirii populației. Acesta a fost reevaluat ascendent pentru România de către Comisia 

Europeană la 1,25% din PIB (de la 0,7% din PIB anterior), ca urmare a impactului favorabil al 

reformelor structurale implementate în domeniul pensiilor în ultimii ani asupra costurilor 

îmbătrânirii populației, reevaluate în contextul elaborării raportului Ageing Report 2012 de 

către Comisia Europeană. Cu toate acestea, având în vedere faptul că Tratatul privind 

Stabilitatea, Coordonarea și Guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare (Compactul 

Fiscal), ratificat de România, stabilește o limită maximă de 1% din PIB pentru deficitul structural 

pentru țările cu un nivel redus al datoriei publice (semnificativ sub 60% din PIB), nivelul 

operațional al obiectivului pe termen mediu pentru România este stabilit la acest din urmă 

nivel. 

Eliminând influența preconizatei îmbunătățiri substanțiale a absorbției de fonduri europene 

nerambusabile, reducerea cu 0,5 pp a deficitului bugetar în intervalul 2014-2016 este atribuibilă 

în întregime ajustării cheltuielilor bugetare, a căror pondere în PIB este preconizată a se reduce 

cu 0,9 pp, ceea ce compensează reducerea cu 0,4 pp a ponderii în PIB a veniturilor bugetare din 

același interval, cauzată în mare parte de expirarea în 2015 a unor măsuri suplimentare de 

taxare aferente sectorului energetic și celui al exploatării resurselor naturale.   

Având în vedere ipotezele formulate pentru evoluția PIB potențial în Programul de Convergență 

– de altfel extrem de apropiate de cele ale Comisiei Europene (creștere de 2,1% la sută în 2013, 
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urmată de o accelerare la 2,6% în anul următor), traiectoria proiectată a dinamicii PIB real 

efectiv implică o lărgire continuă a deficitului de cerere (engl. output gap) până în anul 2015 

(până la un nivel de 3,1% din PIB potențial), urmată de o relativă stabilizare în 2016. În aceste 

condiții, dimensiunea componentei ciclice negative a soldului bugetar este preconizată a crește 

comparativ cu punctul de pornire, ceea ce implică faptul că ajustarea deficitului structural va fi 

superioară celei a deficitului bugetar propriu-zis. Astfel, dacă deficitul bugetar conform ESA95 

este preconizat a scădea de la 2,4% din PIB în 2013 la 1,8% din PIB în 2015 și 2016 (-0,6 pp de 

PIB), deficitul structural ar urma să scadă de la 1,6% din PIB la 1% din PIB în 2014 (nivel ce 

asigură îndeplinirea obiectivului pe termen mediu - MTO - de deficit structural de 1% din PIB), și 

suplimentar la un nivel de 0,8% din PIB în 2015 și 2016 (ajustare structurală cumulată  de 0,8 pp 

de PIB). 

Consiliul fiscal apreciază drept conservatoare ajustarea structurală suplimentară introdusă de 

SFB 2014-2016 pentru anul 2015, chiar dacă stricto sensu menținerea deficitului structural la 

nivelul de 1% din PIB preconizat a fi atins în 2014 ar fi fost suficientă din perspectiva respectării 

condiționalităților impuse de Compactul Fiscal. Motivul îl reprezintă incertitudinea inerentă 

aferentă estimării dimensiunii unei variabile neobservabile așa cum este PIB potențial și 

diferențele semnificative dintre rezultatele diverselor metodologii utilizate, ceea ce face 

oportună alegerea unui nivel al deficitului bugetar propriu-zis care să asigure atingerea MTO 

indiferent de evoluțiile ulterioare ale evaluărilor poziției ciclice ale economiei. Îndeplinirea 

obiectivului pe termen mediu din 2014 nu este asigurată decât în cazul în care și evaluările 

ulterioare ale dinamicii PIB potențial vor continua să indice aceeași traiectorie ca în prezent. 

Există însă diferențe semnificative în ceea ce privește imaginile oferite de metodologiile 

alternative utilizate de Comisia Europeană1: dacă în cazul metodei funcției de producție 

traiectoria creșterii PIB potențial este una de accelerare rapidă (de la un ritm de creștere de  

1,8% în 2012, la 2,1%  în 2013 și 2,6% în 2014), ceea ce implică o lărgire a deficitului de cerere 

de la 2,1% în 2012 la 3% din PIB potențial în 2014, filtrele univariate sugerează o dinamică mult 

mai ”netedă” (creștere a PIB potențial de 1,9% - 2% în perioada 2012 - 2014) și, în opinia 

Consiliului fiscal, mai plauzibilă, iar deficitul de cerere ar atinge un maxim de 2,8% în 2013 și ar 

intra ulterior pe o traiectorie descendentă2 (nivel de 2,5% din PIB potențial în anul 2014). Dacă 

în cazul primei metode componenta ciclică a deficitului bugetar în anul 2014 ar fi de circa 1% 

din PIB, ceea ce ar asigura îndeplinirea obiectivului pe termen mediu privind deficitul structural 

la un nivel de 2% din PIB în 2014 al deficitului bugetar propriu-zis (conform SEC 95), în cealaltă 

                                                           
1 https://circabc.europa.eu/sd/d/0417d489-a9c7-4521-876c-

abda2aae61cd/OG_2013_Spring_Final%20MSs_tables.xlsx 

2 O traiectorie similară este sugerată și de evaluarea cea mai recentă a BNR  (Raport asupra inflației din mai 2013) 

cu privire la poziția ciclică a economiei 
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situație componenta ciclică ar fi de doar 0,8% din PIB, ceea ce ar implica existența unui gap de 

consolidare fiscală structurală față de MTO (0,2 pp din PIB), decalaj care nu se poate decât lărgi 

având în vedere traiectoria de închidere a deficitului de cerere în anii următori conform 

respectivei metode de estimare a PIB potențial.  

Venituri și cheltuieli bugetare 

SFB 2014-2016 menține traiectoria veniturilor bugetare din varianta anterioară a strategiei 

(SFBa 2013-2015), asupra căreia Consiliul fiscal și-a exprimat opinia la începutul lunii februarie 

2013. Având în vedere setul de informații disponibile și menținerea relativ nemodificată a 

coordonatelor macroeconomice considerate, Consiliul fiscal consideră în continuare că 

traiectoria prognozată pe termen mediu a veniturilor bugetare este una realistă. În plus, având 

în vedere informațiile primite de Consiliul fiscal cu privire la implementarea preconizată a unor 

noi scheme de stingere a obligațiilor restante către buget în perioada 2014-2016 (scheme de tip 

swap), cu impact favorabil asupra veniturilor din TVA (dar neutru la nivelul deficitului bugetar), 

Consiliul fiscal își ridică rezervele exprimate în opinia la SFBa 2013-2015 cu privire la traiectoria 

viitoare a acestei categorii de venituri.  

 SFB 2014-2016 menționează ca direcții viitoare de modificare a sistemului de taxe și impozite 

reducerea treptată a nivelului contribuțiilor sociale aferente angajatorului și a cotei de TVA. Cu 

toate acestea, Programul de Convergență 2013-2016 trimis Comisiei Europene (proiecția 

veniturilor din acesta este corespondentul în ESA95 al celei în bază cash din SFB 2014-2016) 

admite explicit (vezi anexa nr 2b a acestuia3) faptul că proiecția curentă este elaborată  pe baza 

unui scenariu de păstrare a politicilor actuale engl. no policy change”), adică a menținerii 

coordonatelor sistemului actual de taxe și impozite. De altfel, în textul SFB 2014-2016 se afirmă 

că modificările propuse la adresa sistemului de taxe și impozite depind de creșterea gradului de 

colectare a veniturilor în viitor, fiind astfel mai degrabă un deziderat decât o decizie certă. Cu 

toate acestea, Consiliul fiscal își reiterează îndemnul la prudență și insistă asupra faptului că, din 

perspectiva respectării principiului responsabilitității fiscal - bugetare statuat de LFRB, 

evaluarea îmbunătățirii eficienței colectării taxelor și impozitelor ar trebui făcută strict ex post, 

adică după ce la finele anului se va fi constatat că veniturile bugetare au depășit estimările 

inițiale (ceea ce, caeteris paribus, ar avea drept consecință un deficit bugetar inferior țintei 

propuse) și că aceasta nu s-a datorat unei evoluții mai favorabile decât cea anticipată a bazelor 

macroeconomice relevante. Acest din urmă aspect este extrem de relevant în condițiile în care 

stabilirea țintelor nominale de deficit pornind de la obiective de deficit structural înseamnă că o 

evoluție mai favorabilă a bazelor macroeconomice (creșterii economice) va duce cel mai adesea 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/20_scps/2013/01_programme/ro_2013-

04-30_cp_en.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/20_scps/2013/01_programme/ro_2013-04-30_cp_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/20_scps/2013/01_programme/ro_2013-04-30_cp_en.pdf
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la o îmbunătățire a poziției ciclice a economiei – componentă ciclică negativă a deficitului 

bugetar mai redusă în situație de deficit de cerere, respectiv componentă ciclică pozitivă mai 

ridicată în cazul existenței unui excedent de cerere. Astfel, veniturile mai mari obținute într-o 

astfel de situație ce ar conduce la un deficit efectiv mai scăzut nu s-ar traduce într-o ajustare 

echivalentă a poziției bugetare structurale.   

În plus, Consiliul fiscal atrage atenția ca, dacă se va materializa intenția Guvernului de reducere 

a cotelor de impozitare, conform art 13 din LRFB, în cazul în care se fac propuneri de acte 

normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, acestea trebuie să îndeplinească cel 

puţin una dintre următoarele condiţii:  

a) să aibă avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului fiscal, conform căruia impactul 

financiar a fost luat în calcul în prognoza veniturilor bugetare şi nu afectează ţintele bugetare 

anuale şi pe termen mediu;  

b) să fie însoţită de propuneri de măsuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin 

majorarea altor venituri bugetare.  

Din perspectiva evaluărilor necesare mai sus menționate, Consiliul fiscal consideră cu atât mai 

oportună materializarea recomandărilor repetate ale acestuia de a include în textul strategiei 

fiscal-bugetare o prezentare explicită și  detaliată a bazelor macroeconomice şi a elasticităţilor 

considerate pentru fiecare categorie de venituri, precum și impactului defalcat pe ani al 

măsurilor discreționare cu impact asupra traiectoriilor individuale ce afectează valorile 

agregatelor proiectate, dincolo de oportunitatea acestora din perspectiva principiului 

transparenţei statuat de art. 4 al Legii nr. 69/2010. 

Conform art 20 alin (2) din Legea 69/2010, Strategia fiscal - bugetară ar trebui să conțină și o 

analiză de senzitivitate a ţintelor fiscale la schimbările indicatorilor macroeconomici. Cu toate 

acestea, Consiliul fiscal constată din nou lipsa acestei analize, obligatorie mai ales în condițiile 

actuale ale unui mediu economic greu predictibil, atât la nivelul economiei europene, cât și, 

implicit, al economiei românești. 

În privința cheltuielilor bugetare, SFB 2014-2016, comparativ cu SFBa 2013-2015, prevede unele 

realocări între capitolele cheltuieli bugetare, concomitent cu o diminuare a cuantumului 

cheltuielilor totale ale BGC în 2015, majoritatea capitolelor de cheltuieli rămânând însă 

nemodificate. Astfel, în primul an acoperit de aceasta, comparativ cu nivelurile din varianta 

anterioară a strategiei fiscal - bugetare, sunt diminuate capitolele “alte transferuri” (-501,8 mil. 

lei) și cheltuieli de capital (-8,3 mil. lei), în contrapartidă fiind crescută alocarea aferentă 

achizițiilor de bunuri și servicii (+510,1 mil. lei), fară ca totalul cheltuielilor să fie afectat. 

Reducerea cu 0,2 pp de PIB a țintei de deficit bugetar din 2015 (de la 1,8% din PIB în SFBa    
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2013-2015 la 1,6% din PIB în varianta curentă) este realizată pe seama reducerii cheltuielilor 

totale cu 1392,5 mil. lei, fiind diminuate alocările pentru capitolele “alte transferuri” (-1001,7 

mil. lei), precum și sumele alocate proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (-964,3 mil. 

lei), concomitent cu o majorare a cheltuielilor pentru bunuri și servicii cu 573,5 mil. lei. La 

nivelul anului 2016, aflat dincolo de orizontul acoperit de versiunea anterioară a Strategiei                

fiscal -bugetare (SFBa 2013-1015), însă acoperit în Raportul privind situația macroeconomică în 

anul 2013 și proiecția acesteia în perioada 2014-2016 asociat Legii bugetului de stat pe anul 

2013, reducerea țintei de deficit bugetar este propagată (-0,2 pp din PIB, de la un nivel inițial de 

1,8%  la 1,6% din PIB), fiind de asemenea realizată pe seama reducerii alocărilor aferente altor 

transferuri (în același cuantum ca în anul anterior, respectiv -1001,7 mil. lei) și proiectelor cu 

finanțare din fonduri externe nerambursabile (-1207,6 mil. lei), concomitent cu suplimentarea 

cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 739,8 mil. lei.  

Textul strategiei nu descrie însă măsurile specifice care fundamentează reducerile substanțiale 

planificate ale alocărilor pentru capitolele bugetare mai sus menționate. De asemenea, intrările 

din fonduri post-aderare și alocările pentru proiecte cu fonduri rambursabile post-aderare se 

condiționează reciproc: în condițiile în care estimările privind absorbția de fonduri europene 

nerambursabile nu se modifică, este dificil de explicat în ce măsură este posibilă reducerea 

cheltuielilor de cofinanțare și/sau a cheltuielilor neeligibile pentru finanțare europeană 

aferente proiectelor cu finanțare nerambursabile de implementat, fără ca aceasta să afecteze 

implementarea acestor proiecte și implicit obținerea alocărilor de fonduri nerambursabile     

post-aderare. În acest sens, Consiliul fiscal consideră absolut necesară includerea în textul 

strategiei a măsurilor concrete care fundamentează reducerile planificate de cheltuieli. 

Consiliul fiscal constată că, în pofida recomandărilor sale anterioare, lipsește în continuare o 

prezentare explicită a ipotezelor privind variația câștigului salarial mediu și al numărului de 

salariați din sectorul bugetar care fundamentează  traiectoria cheltuielilor de personal la nivelul 

intervalului acoperit de SFB 2014-2016, dar și ipotezele privind remunerația medie pe angajat și 

numărul de salariați la nivelul întregii economii. Nivelul cheltuielilor de personal în sectorul 

bugetar, care include în perioada 2014-2016 sumele aferente obligațiilor salariale ale statului 

față de anumite categorii de salariați din sectorul bugetar investite cu titlu executoriu în urma 

unor sentințe judecătorești definitive,  rămâne nemodificat comparativ cu varianta anterioară a 

strategiei. Eliminând influența sumelor aferente acestor titluri executorii4, anvelopa salarială 

este prevăzută a crește cu 2,76% în 2014, 2,63% în 2015 și cu doar 0,5% în 2016 (an electoral), 

valori care, în lipsa unor reduceri importante ale numărului de salariați în sectorul bugetar în 

anii următori, implică rate anuale de creștere ale salariului mediu în sectorul bugetar situate 

sub inflația medie prognozată luată în considerare în construcția bugetară (3,3% în 2014, 2,8% 

                                                           
4 Sumele bugetate sunt 900 mil. lei în 2013, circa 2,2 mld. lei în 2014 și 2015, respectiv circa 3 mld. lei în 2016 
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în 2015 și 2,5% în 2016) și substanțial inferioare celor implicite din sectorul privat5, ceea ce 

apare ca fiind puțin plauzibil. Având în vedere cele de mai sus, Consiliul fiscal își menține opinia 

anterioară potrivit căreia nivelul cheltuielilor de personal în perioada 2014-2016 apare drept 

subevaluat. 

Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul fiscal au fost aprobate de Preşedintele 

Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43,  alin (2), lit d) din Legea nr. 69/2010, în urma 

însuşirii acestora de către membrii Consiliului prin vot, în şedinţa din data de 28 mai 2013. 

 

28 mai 2013                                                                                            

Preşedinte Consiliul Fiscal 

IONUȚ DUMITRU 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Programul de Convergență 2013-2016 ia în calcul creșteri anuale ale remunerației medii pe salariat la nivelul 

întregii economii de 4,8% în 2014, respectiv de 4,4% în 2015 și 2016. 



 

29 

 

IV. Opinia Consiliului fiscal cu privire la proiectul de rectificare a bugetului 

consolidat  pe anul 2013 

 

În data de 29.07.2013, ora 10.22 PM, Ministerul Finanţelor Publice a trimis Consiliului fiscal prin 

adresa nr. 82016/09.08.2012, Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi 

Proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2013, Nota de fundamentare  și 

proiectul de OG privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, precum și Nota de 

fundamentare și proiectul de OG privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

2013,  solicitând în temeiul art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 opinia Consiliului fiscal cu 

privire la acestea. Având în vedere intenția Guvernului de a aproba respectivele documente în 

ședința de guvern din după-amiaza zilei de 30.07.2013, timpul de care Consiliul fiscal dispune 

este în mod evident insuficient pentru a permite o analiză riguroasă, acesta fiind pus în situația 

de nu putea elabora o opinie completă cu privire la documentele trimise și de a-și rezerva 

dreptul de a o completa ulterior. Consiliul fiscal se vede nevoit să reitereze recomandarea din 

ianuarie 2013, de asigurare a unei perioade de cel puțin o săptămână între momentul 

transmiterii documentației necesare de către MFP și momentul adoptării legislației relevante, 

acest interval fiind minimul necesar în vederea elaborării unei analize riguroase. În plus, 

proiectul de rectificare bugetară conține și un pachet de modificări ale Codului fiscal ce 

urmează să intre în vigoare începând cu 1 septembrie 2013, fără ca acestea să fi fost supuse 

dezbaterii publice pentru un interval de timp rezonabil, în contradicție cu spiritul prevederilor 

art. 4, alin. 1 al Codului fiscal care precizează că “prezentul cod se modifică şi se completează 

numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia”. 

Ţinând cont de mandatul său în conformitate cu prevederile Legii 69/2010, art. 40, alin. 2, lit. d), 

Consiliul fiscal constată şi emite următoarele opinii şi recomandări privitoare la proiectul de 

rectificare bugetară: 

1. Evaluarea respectării regulilor instituite de Legea 69/2010 

a. Proiectul de rectificare bugetară nu respectă regula instituită de art. 6, lit. b) al 

Legii 69/2010, potrivit căruia “soldul şi, respectiv, soldul primar al bugetului 

general consolidat, luând în considerare componentele acestuia, pentru anul 

bugetar următor, nu vor putea depăşi plafonul stabilit prin cadrul fiscal-bugetar 

din strategia fiscal-bugetară, aprobată de către Parlament”. Proiectul de 

rectificare prevede un deficit bugetar de 14,7 mld. lei, mai mare cu 1,3 miliarde 

lei decât plafonul de 13,394 mld. lei statuat de Legea 4/2013.  

b. Proiectul de rectificare bugetară nu respectă regula instituită de art. 6, lit. c) al 

Legii 69/2010, potrivit căruia “cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, 
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excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori şi 

cheltuielile de personal, luând în considerare bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetele locale, bugetele instituţiilor autofinanţate, bugetele 

fondurilor speciale şi alte bugete componente, nu vor depăşi plafonul specificat 

în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară pentru anul bugetar 

următor”. Cheltuielile totale ale BGC prevăzute de rectificare, nete de impactul 

asistenței financiare din partea UE și a altor donatori, sunt de 211,3222 mld. lei, 

depășind cu 493 milioane lei plafonul statuat prin Legea 4/2013. Cu toate 

acestea, anvelopa salarială propusă, de 46,1527 mld. lei, se încadrează în limitele 

plafonului de 46,154 miliarde lei din Legea 4/2013. 

c. Proiectul de rectificare încalcă de asemenea prevederile art. 16 al Legii 69/2010, 

potrivit căruia “cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând 

asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pot fi 

suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare numai pentru plata serviciului 

datoriei publice şi pentru plata contribuţiei României la bugetul Uniunii 

Europene”, în condițiile în care majorarea cu 493 mil. lei a cheltuielilor totale 

conform definiției din art. de lege de mai sus se datorează în principal majorării 

cheltuielilor cu bunurile și serviciile (+2503 mil. lei față de prevederile bugetului 

inițial), parțial compensat de reduceri operate în principal la nivelul cheltuielilor 

aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare (-465 mil. lei), a cheltuielilor de asistență socială (-603,7 milioane 

lei) și a altor transferuri (-480,3 mil. lei). 

În opinia Consiliului fiscal, încălcarea de către proiectul de rectificare bugetară  a regulilor  

fiscal-bugetare subminează grav credibilitatea acestora, mai ales în ceea ce privește 

nerespectarea țintei de deficit bugetar, în cazul căreia recursul la derogare reprezintă o 

premieră (revizuirea de anul trecut a țintei de deficit bugetar a fost acoperită de clauzele 

derogatorii ale Legii 69/2010). 

Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul fiscal au fost aprobate de Președintele 

Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în urma 

însușirii acestora de către membri Consiliului, prin vot, în ședința din data de 30 iulie 2013. 

 

30 iulie 2013                             

Președinte Consiliul fiscal       

IONUŢ DUMITRU             
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V. Opinia Consiliului fiscal cu privire la Raportul semestrial privind situaţia 

economică şi bugetară şi opinia Consiliului fiscal cu privire la proiectul de 

rectificare bugetară pe anul 2013 

 

Consiliul fiscal a emis o opinie preliminară asupra proiectului de rectificare bugetară în data de 

30.07.2013, însă, având în vedere timpul insuficient avut la dispoziție pentru evaluarea 

documentelor relevante, și-a rezervat dreptul de a reveni ulterior asupra acesteia. Prezenta 

opinie încorporează evaluarea Raportului semestrial cu privire la situația economică pe primele 

6 luni ale anului 2013, neacoperit de opinia emisă anterior, precum și completările la adresa 

acesteia din urmă  în ceea ce privește proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe 

anul 2013.   

1. Opinia Consiliului fiscal referitoare la Raportul semestrial privind situaţia 

economică şi bugetară 

 

În temeiul art. 40, alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, Consiliului 

fiscal îi revine drept atribuţie „evaluarea performanţelor fiscal-bugetare ale Guvernului în 

raport cu obiectivele fiscale şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, 

precum şi cu principiile şi regulile fiscale prevăzute de lege, prin analiza şi elaborarea de opinii şi 

recomandări cu privire la Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară”. 

Conform art. 29 din Legea nr. 69/2010, până la sfârşitul lunii iulie a fiecărui an, Ministerul 

Finanţelor Publice trebuia să publice pe site-ul propriu un raport semestrial cu privire la situaţia 

economică şi bugetară. 

De asemenea, conform art. 30 din Legea 69/2010, Raportul semestrial privind situaţia 

economică şi bugetară trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea, următoarele: 

a)  reanalizarea cadrului macroeconomic care a stat la baza bugetului anului respectiv, precum 

şi cele mai recente date cu privire la indicatorii macroeconomici şi identificarea tendinţelor şi 

schimbărilor semnificative faţă de situaţia estimată la finalizarea legii bugetului de stat şi a legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat; 

b) cuantificarea impactului eventualelor schimbări ale prognozei macroeconomice asupra 

ţintelor bugetare anuale şi pe termen mediu şi prezentarea măsurilor care vor fi luate; 

c) date cu privire la veniturile bugetului general consolidat, detaliat pentru fiecare categorie de 

venit, precizându-se prognoza iniţială, veniturile colectate în primele 6 luni, precum şi o 

prognoză actualizată pentru întregul an; 

d) date cu privire la cheltuielile bugetului general consolidat, detaliat în clasificaţie economică şi 

funcţională, pentru fiecare buget din componenţa bugetului general consolidat, precizându-se 
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programul aprobat, cheltuielile efectuate în primele 6 luni, precum şi o prognoză actualizată 

pentru întregul an; 

e) date cu privire la cheltuielile bugetului de stat, detaliat în clasificaţie economică, pentru 

fiecare ordonator principal de credite al bugetului de stat, precizându-se programul aprobat, 

cheltuielile efectuate în primele 6 luni, precum şi o prognoză actualizată pentru întregul an; 

f) date cu privire la soldul bugetar, atât pentru bugetul general consolidat total şi primar, cât şi 

pentru fiecare buget din componenţa bugetului general consolidat, precizându-se programul 

aprobat, rezultatul realizat în primele 6 luni, precum şi o prognoză actualizată pentru întregul 

an; 

g) date cu privire la absorbţia fondurilor primite de la Uniunea Europeană şi de la alţi donatori, 

precizându-se programul aprobat, rezultatul realizat în primele 6 luni, precum şi o prognoză 

actualizată pentru întregul an; 

h) date cu privire la plăţile restante ale bugetului general consolidat la finele trimestrului I şi 

estimări pentru semestrul I şi pentru fiecare buget din componenţa bugetului general 

consolidat; 

i) date cu privire la finanţarea deficitului bugetar şi nivelul datoriei publice; 

j) justificări pentru eventualele nerealizări ale previziunilor de venituri, precizându-se măsurile 

luate şi planificate pentru îmbunătăţirea colectării. 

 

Astfel, ţinând cont de cele precizate mai sus şi de mandatul conferit de Legea nr. 69/2010, 

Consiliul fiscal constată şi emite următoarele opinii şi recomandări: 

Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară face o analiză a celor mai recente 

date cu privire la indicatorii macroeconomici, însă nu identifică tendinţele şi schimbările 

semnificative faţă de situaţia estimată la finalizarea legii bugetului de stat şi a legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat, aşa cum solicită Legea 69/2010. În plus, nu se cuantifică impactul 

revizuirii prognozelor macroeconomice asupra ţintelor bugetare pentru anul în curs şi pe 

termen mediu şi nu oferă detalii privind măsurile care vor fi adoptate, aşa cum prevede Legea 

69/2010 la art 30 lit. b). În opinia Consiliului fiscal, o cuantificare a impactului revizuirii cadrului 

macroeconomic asupra bugetului ar fi fost necesară cu atât mai mult cu cât, deşi prognoza de 

creştere economică pentru 2013 a fost revizuită în sus, de la 1,6% la 2%, această revizuire are la 

bază în principal o evoluţie mult peste aşteptări a sectorului agricol, pe partea de ofertă, 

respectiv a exporturilor nete, pe partea de cerere, componente ale PIB la care veniturile 

bugetare nu sunt foarte senzitive. În acelaşi timp, cererea internă (consum şi investiţii) a avut o 

evoluţie foarte slabă în prima parte a anului 2013, prognozele actualizate ale analiştilor arătând 

că evoluţia acesteia ar putea fi mult sub aşteptările iniţiale în 2013, cu impact negativ asupra 

veniturilor bugetare.  

Execuţia veniturilor bugetare în primele 6 luni ale anului arată o nerealizare semnificativă, de 
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peste 6,5 miliarde lei faţă de programul aferent primului semestru (doar 93,7% realizare faţă de 

program), excluzând impactul schemelor de stingere în lanţ a unor obligaţii bugetare de tip 

swap. Cele mai mari nerealizări de venituri faţă de program au fost înregistrate în cazul sumelor 

primite de la UE (-3.347 milioane lei), impozitului pe profit (-827 milioane lei), accizelor (-713 

milioane lei), TVA (-485 milioane lei) şi veniturilor nefiscale (-467 milioane lei). 

Pe partea de cheltuieli, faţă de programul semestrial, cheltuielile totale s-au realizat în 

proporţie de 93,5%, un grad de realizare mai mare de 100% fiind înregistrat la cheltuieli de 

personal și alte cheltuieli. Un grad de realizare semnificativ sub aşteptări s-a înregistrat la 

cheltuielile de capital  (-1.471 milioane lei) şi la alte cheltuieli de natura investiţiilor (inclusiv din 

fonduri UE, -1.881 milioane lei), reflectând atât un instrument de echilibrare a deficitului 

bugetar către ţinta semestrială, dar şi o incapacitate de a absorbi fondurile europene destinate 

investiţiilor planificate.  

Pe partea de venituri fiscale, cea mai slabă performanţă s-a înregistrat la impozitul pe profit, 

încasările la acest capitol scăzând cu 5,5% faţă de semestrul I 2012, fiind cu 827 milioane lei mai 

mici decât programul semestrial. Evoluţia negativă a fost determinată atât de regularizările 

efectuate la impozitul pe profit de către băncile comerciale6, dar şi de o evoluţie foarte slabă a 

încasărilor de la agenţii economici nefinanciari (creştere de doar 0,2% faţă de aceeaşi perioadă 

a anului 2012, faţă de o creştere prognozată în bugetul iniţial pe 2013 de 8,3% faţă de 2012), 

acestea din urmă fiind influenţate negativ de performanţa financiară slabă a companiilor7. A 

doua cea mai slabă performanţă pe partea de venituri fiscale s-a înregistrat în cazul accizelor, 

încasările fiind cu 713 milioane lei mai mici decât programul semestrial (doar 93,3% grad de 

realizare), creşterea fiind de doar 4,2% comparativ cu semestrul I al anului precedent, mult sub 

creşterea de 10,4% proiectată în bugetul iniţial pentru 2013, în condiţiile în care în 2013 au fost 

majorate accizele la bere, ţigarete şi motorină şi cursul de schimb valutar luat în calcul la plata 

accizelor a fost cu 5,2%  mai mare faţă de anul 2012, sugerând astfel o scădere a consumului de 

produse accizabile şi/sau o creştere a evaziunii fiscale.   

 În cazul încasărilor din TVA, execuţia de la 6 luni arată o nerealizare de 485 milioane lei a 

                                                           
6 Contribuabilii societăţi comerciale bancare - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor - persoane 
juridice străine au obligaţia conform Codului Fiscal de a declara şi plăti impozit pe profit anual (cu depunerea declaraţiei până la 
data de 25 martie a anului următor), cu plăţi anticipate efectuate trimestrial actualizate cu indicele de inflație. Dat fiind faptul 
că anul 2012 a consemnat o pierdere agregată a sistemului bancar de 2.347 miliarde lei faţă de una de 0.786 miliarde lei în 
2011, regularizarea efectuată în prima parte a anului 2013 pentru plăţile efectuate în avans în 2012 a însemnat rambursări de 
impozit pe profit plătit în plus în 2012.  
7 Conform datelor ONRC, numărul de companii intrate în insolvenţă în primele 5 luni ale anului 2013 a fost cu +9,5% mai mare 
faţă de primele 5 luni ale anului 2012, atingând un nou maxim istoric. De altfel, conform unui studiu Coface, rata insolvenţelor - 
numărul de insolvenţe deschise raportat la numărul de companii active - în România este foarte mare, atingând în 2012 un nivel 
de 5,67%, faţă de 0,35% în Bulgaria, 0,04% în Polonia, 0,47% în Cehia, 0,1% în Slovacia şi 3,84% în Ungaria. În plus, în primele 5 
luni ale anului 2013, cifra de afaceri medie a unei companii intrate in insolvenţă era cu peste 60% mai mare decât în aceeaşi 
perioadă a anului 2012.  
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programului, veniturile nete din TVA crescând cu doar 3,3% faţă de semestrul I 2012 (cifre nete 

de impactul operaţiunilor de tip swap). Evoluţia încasărilor la TVA a fost influenţată negativ de 

scăderea consumului final al gospodăriilor populaţiei în prima parte a anului (-0,3% în termeni 

reali în primul trimestru 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior) şi de scăderea 

importurilor extra-UE (-6,0% în ianuarie - iunie 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012). În 

plus, este de remarcat faptul că deşi tendinţa de evoluţie a TVA colectat şi a celui de rambursat 

este similară, TVA încasat net de către buget are o evoluţie volatilă, indusă de volatilitatea 

lunară foarte mare a rambursărilor de TVA. Astfel, aşa cum se remarcă în graficul de mai jos, 

începând cu septembrie 2011, la fiecare sfârşit de trimestru se remarcă o scădere pronunţată a 

rambursărilor de TVA în comparaţie cu lunile anterioare, reducerea discreţionară a 

rambursărilor fiind utilizată probabil în scopul atingerii ţintelor de deficit bugetar pe 

metodologia cash. Consiliul fiscal recomandă reducerea acestei volatilităţi a rambursărilor de 

TVA, aceasta fiind de natură să influenţeze negativ lichiditatea şi situaţia financiară generală a 

companiilor beneficiare de rambursări de TVA.  

Evoluţia lunară a TVA colectat şi a TVA rambursat

 
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

Notă: Cu liniile punctate sunt mediile mobile pe 12 luni  

 

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au avut o evoluţie în linie cu aşteptările, realizându-se 

în proporţie de 99,9% faţă de programul semestrial, înregistrând o creştere cu 9,3% faţă de 

semestrul I 2012, fiind influenţate în principal de reîntregirea salariilor în domeniul bugetar, 

creşterea salariului mediu brut pe economie (cu 5,4% în semestrul I 2013 faţă de semestrul I 

2012), creşterea numărului de salariaţi (cu 2,4% în primele 5 luni ale anului 2013 faţă de aceeaşi 

perioadă a anului 2012) şi creşterea salariului minim8. Cu toate acestea, evoluţiile din ultimele 

                                                           
8 De la 700 lei la 750 lei, începând cu 01.02.2013 conform H.G. nr. 23/2013. 
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luni arată o decelerare a creşterii salariului mediu brut pe economie, în special în mediul privat, 

unde salariile brute scad în termeni reali de 3 trimestre, ceea ce face puţin plauzibilă realizarea 

aşteptărilor încorporate în bugetul iniţial pe 2013 de creştere a salariului mediu brut pe 

economie cu peste 7% în 2013. 

Creşterea anuală a salariilor brute 

 
Sursa: INS, calcule Consiliul fiscal 

 

Încasările din impozitele şi taxele pe proprietate au crescut cu 9,5% în semestrul I 2013 faţă de 

semestrul I 2012, ca urmare a actualizării valorii impozabile în cazul taxelor pe proprietate, 

gradul de realizare al programului de încasări fiind de 105,7%. Încasările din taxa pe utilizarea 

bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi au înregistrat o 

creştere foarte mare, de 163,9% în semestrul I 2013 comparativ cu semestrul I al anului 2012 

datorită încasării în luna iunie 2013 a taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare 

a frecvenţelor radio, potrivit prevederilor H.G. nr. 605/2012, iar programul de încasări s-a 

realizat în proporţie de 109,5%. 

Contribuţiile de asigurări sociale încasate la bugetul general consolidat au crescut cu 4,3% faţă 

de aceeaşi perioadă a anului precedent şi au avut un grad de realizare al programului de 

încasări de 99,8%. Creşterea a fost determinată în principal de aceeaşi factori care au influenţat 

şi evoluţia veniturilor din impozitul pe salarii. 

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au avut o evoluţie mult 

sub aşteptări, gradul de realizare al programului semestrial fiind de doar 47,6%, reflectând un 
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eşec major în absorbţia fondurilor europene. În conformitate cu datele Comisiei Europene, în 

cazul fondurilor structurale, România are de departe cea mai mică rata de absorbţie a 

fondurilor UE la nivel european în exerciţiul financiar 2007-2013, diferenţa faţă de celelalte ţări 

fiind una foarte mare. Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară prezintă date 

cu privire la absorbţia fondurilor primite de la Uniunea Europeană, precizându-se programul 

aprobat şi rezultatul realizat în primele 6 luni, dar nu prezintă şi o prognoză actualizată pentru 

întregul an, așa cum solicită Legea 69/2010. În plus, în opinia Consiliului fiscal, este absolut 

necesară şi o evaluare a potenţialului impact pe care eventualele corecţii financiare aferente 

fondurilor UE le-ar putea avea asupra bugetului în anii următori. 

Evoluţia fluxurilor financiare dintre România şi Uniunea Europeană la 30.06.2012 

     

mil. euro 

Nr rd. Denumire 
Program 

2013 

Realizat la 

30.06.2013 

Realizat 

cumulat      

2007-2013 mil. euro % 

0 A 1 2 3 4 

1 I. SUME PRIMITE DE LA BUGETUL UE (A+B) 8.707,6 2.524,0 29,0 18.045,0 

2 A. Fonduri de pre-aderare 81,1 27,7 34,1 2.656,0 

3 B. Fonduri de post-aderare, din care:  8.626,5 2.496,3 28,9 15.389,0 

4 i) Avansuri  106,7 46,6 43,7 3.802,3 

5 ii) Rambursări (inclusiv FEGA) 8.519, 8 2.449,7 28,7 11.586,7 

6 
  B1. Fonduri structurale si de coeziune, din 

care: 
5.754,7 755,5 13,1 5.128,0 

7            a) Avansuri  0,0 0,0 0,0 2.125,8 

8            b) Rambursări  5.754,7 755,5 13,1 3.002,2 

9 
B2. Fonduri pentru dezvoltare rurală și 

pescuit, din care: 
1.416,8 608,4 42,9 4.501,8 

10            a) Avansuri/prefinanțări  0,0 0,0 0,0 601,0 

11            b) Rambursări  1.416,8 608,4 42,9 3.900,8 

12 
B3. Fondul European pentru Garantare 

Agricolă (FEGA) 
1.323,6 1.082,2 81,8 4.550,9 

13 B4. Altele (post-aderare), din care:  131,4 50,2 38,2 1.208,3 

14            a) Avansuri  106,7 46,6 43,7 1.075,5 

15            b) Rambursări 24,7 3,6 14,6 132,8 

16 II. SUME PLĂTITE CĂTRE UE (C+D) 1.542,8 1.012,4 65,6 8.679,6 

17    C. Contribuția României la bugetul UE 1.477,8 952,5 64,5 8.393,0 

18    D. Alte contribuții 65,0 59,9 92,0 286,6 

19 III. Soldul fluxurilor = I - II 7.164,8 1.511,6 21,1 9.365,4 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 
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Rata absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune în ţările membre UE (%, 13 Iunie 2013) 

 
Sursa: Date curente publicate de Comisia Europeană - DG Regio

9
. Datele includ şi avansurile primite. 

 

În opinia Consiliului fiscal, raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară nu oferă 

explicaţii suficient de detaliate cu privire la justificarea nerealizării semnificative a previziunilor 

de venituri pe primele 6 luni şi nu detaliază măsurile deja adoptate, şi în mod special pe cele 

planificate pentru îmbunătăţirea colectării în semestrul II.  

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului general consolidat, acestea au fost realizate în 

proporţie de 93,5% faţă de programul semestrial, crescând în termeni nominali cu 4,8% faţă de 

aceeaşi perioadă a anului precedent (excluzând impactul schemelor de tip swap). Creşteri de 

cheltuieli au fost înregistrate faţă de primul semestru al anului 2012 la cheltuielile de personal 

(+18,0%), bunuri şi servicii (+6,8%), subvenţii (+9,3%), alte transferuri (+19%) şi dobânzi (+0,7%). 

Scăderi au fost înregistrate doar la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile     

(-19,2%), cheltuieli de capital (-9,8%) şi cheltuieli aferente programelor cu finanţare 

rambursabilă (-33,3%).  

Cheltuielile de personal au crescut cu 18% faţă de anul anterior, în primul rând ca urmare a 

reîntregirii salariilor în sectorul bugetar, consemnând o depăşire a programului semestrial cu 

0,6% (136 milioane lei). Depăşirea s-a produs în contextul în care bugetul iniţial pe 2013 avea în 

vedere finanţarea unui număr maxim de posturi în sectorul bugetar de 1.187.000, iar media 

lunară a numărului de posturi ocupate în sectorul bugetar în primele 6 luni a fost mai mare cu 

2.197 posturi (1.189.197 total posturi ocupate).  

Faţă de decembrie 2008, numărul de posturi ocupate în sectorul bugetar a scăzut până la un 

minim atins în septembrie 2012 de 1.187.070, consemnând o scădere de peste 15% (-211.152 

posturi ocupate), în principal ca urmare a introducerii regulii de 1 angajat nou la 7 plecări din 

                                                           
9 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_en.cfm  
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sistem. Cele mai mari scăderi în această perioadă au fost înregistrate în cazul autorităţilor 

executive locale (-87.119), învăţământ preuniversitar (-38.305), sistemul sanitar (-23.60410), 

Ministerul Afacerilor Interne (-12.401), Ministerul Finanţelor Publice (-5.504), Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (-3.518), Ministerul Apărării Naţionale (-3.036). Cele mai mari 

creşteri în această perioadă au fost înregistrate în cazul Secretariatului General al Guvernului 

(+4.653), Ministerul Muncii (+1.840), Ministerul Justiţiei (+1.649), Ministerul Economiei 

(+1.502). Începând cu octombrie 2012, ca urmare a relaxării regulii de 1 la 7, numărul de posturi 

ocupate în sectorul bugetar a început să crească (+2.325 în perioada septembrie 2012 - iunie 

2013), cele mai mari creşteri până în iunie 2013 fiind înregistrate la Ministerul Afacerilor Interne 

(+2.062), învăţământul preuniversitar (+1.493), Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice (+908) şi Ministerul Justiţiei (+419), iar cele mai mari scăderi fiind 

înregistrate în cazul Secretariatului General al Guvernului (-1.539), autorităţilor executive locale 

(-865) şi Ministerului de Finanţe (-413). 

În contextul acestor evoluţii, Consiliul fiscal recomandă o abordare prudentă în trecerea de la 

regula 7 la 1 la cea de 1 la 1 şi o monitorizare foarte atentă a cheltuielilor de personal lunare, 

pentru a evita o depăşire a plafonului aferent cheltuielilor de personal pentru 2013, ceea ce ar 

consemna o nouă încălcare a Legii responsabilităţii fiscale nr. 69/2010.  

Evoluţia numărului de posturi ocupate în sectorul bugetar 

 

Diferenţe sep 2012 - dec 

2008 

Diferenţe iun 2013-

sep 2012 

nr posturi % nr posturi 

TOTAL posturi, din care: -211,152 -15.1% 2,325 

I. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: -179,507 -25.8% 1,469 

1. Instituţii finanţate integral din bugetul de stat -20,560 -6.1% 13,759 

Administraţia Prezidenţială -35 -15.6% 13 

Senatul României -32 -3.9% 40 

Camera Deputaţilor -124 -6.9% 107 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -36 -7.7% 25 

Curtea Constituţională -2 -2.1% -1 

Consiliul Legislativ -21 -21.0% -3 

Curtea de Conturi 134 10.0% 28 

Consiliul Concurenţei -13 -4.2% 15 

Avocatul Poporului -18 -18.2% 5 

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii -22 -8.6% 1 

Consiliul Naţional al Audiovizualului -32 -19.3% -2 

Secretariatul  General al Guvernului  4,653 169.6% -1,539 

Ministerul  Afacerilor  Externe -487 -19.1% 145 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice 113 17.9% 908 

Ministerul Finanţelor Publice -5,504 -16.3% -413 

                                                           
10 O parte din unităţile sanitare au fost mutate în subordinea administraţiilor locale. 
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Diferenţe sep 2012 - dec 

2008 

Diferenţe iun 2013-

sep 2012 

nr posturi % nr posturi 

Ministerul Justiţiei  1,649 12.2% 419 

Ministerul Apărării Naţionale -3,036 -3.8% 171 

Ministerul Afacerilor Interne -12,401 -8.4% 2,062 

Ministerul  Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice 1,840 62.2% 26 

Ministerul Tineretului şi Sportului -535 -100.0% 171 

Ministerul  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -3,518 -32.7% -120 

Ministerul  Mediului şi Schimbărilor Climatice 33 0.8% 82 

Ministerul Transporturilor -245 -30.5% 27 

Ministerul Educaţiei, Naţionale -2,972 -27.4% -67 

Ministerul Sănătăţii -1,132 -15.3% 11,206 

Ministerul Culturii  -377 -43.4% -95 

Ministerul pentru Societatea Informaţională 62 44.6% -3 

Ministerul  Public 185 3.6% 99 

Agenţia Naţională de Integritate -34 -29.1% 2 

Serviciul de Protecţie şi Pază -129 -8.0% 20 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale -201 -6.9% 14 

Ministerul Economiei 1,502   174 

Academia Română -325 -8.7% 4 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor -6 -16.2% 0 

Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor -11 -10.8% 1 

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat -21 -17.9% 3 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 2 3.1% -2 

Consiliul Superior al Magistraturii -9 -2.5% 30 

Autoritatea Electorală Permanentă  -24 -15.9% 12 

Autoritatea Naţ. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. -3 -6.3% -3 

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 89   2 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 260   -15 

Ministerul Fondurilor Europene 227   58 

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 0   153 

2. Instituţii finanţate integral din bugetele asigurărilor sociale -2,506 -22.6% -79 

3. Instituţii subvenţionate din bugetul de stat si bugetul asig. pt. 

somaj -4,939 -12.0% -162 

4.Instituţii finanţate integral din venituri proprii, din care: -151,502 -49.8% -12,049 

- unităţi sanitare finanţate din FNUASS -140,305 -67.0% -11,929 

- unităţile de învăţământ superior de stat 214 0.3% 9 

- alte instituţii -11,411 -42.6% -129 

II. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: -31,645 -4.5% 856 

1. Instituţii finanţate integral din bugetele locale, din care: -125,424 -19.5% 628 

- învățământ preuniversitar -38,305 -11.5% 1,493 

- autorități executive locale -87,119 -28.0% -865 

2. Instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii, din 

care: 93,779 156.6% 228 

- unităţi sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale 116,701   1,259 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 
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Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 6,8% în semestrul I 2013 faţă de semestrul I 2012, 

consemnând o nerealizare a programului semestrial de 1.057 milioane lei şi ca urmare a 

amânării aplicării Directivei UE 7/2011 cu privire la combaterea întârzierii plăţilor în contractele 

comerciale11 până în august 2013. 

Cheltuielile pentru investiţii, care includ proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare, cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă, 

cheltuieli de capital şi alte transferuri de natura investiţiilor, au consemnat o scădere de 11,1% 

faţă de semestrul I 2012, reprezentând doar 74,5% din programul semestrial (cu -4.149 

milioane lei mai mici decât programul semestrial). Această nerealizare semnificativă a 

programului semestrial a fost generată de absorbţia mult sub aşteptări a fondurilor UE 

nerambursabile (68,2% realizare a programului semestrial) şi de reducerea cheltuielilor de 

capital din surse proprii (-1.471 milioane lei faţă de semestrul I 2012, 83,3% grad de realizare a 

programului semestrial). 

Reducerea cheltuielilor de investiţii publice cu 11,1% în semestrul I 2013 faţă de semestrul I 

2012 în standarde cash a fost una semnificativ mai mare în standarde ESA95 (contabilitate 

bazată pe angajamente). Astfel, conform datelor disponibile, în termeni reali, cheltuielile de 

investiţii publice în standarde ESA95 au scăzut cu 29,9% în trimestrul IV 2012, respectiv cu         

32,8% în trimestrul I 2013 faţă de aceleaşi perioade ale anilor anteriori, având astfel o 

contribuţie puternic negativă la creşterea economică. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Aceasta prevede că „în contractele între întreprinderi ar trebui să se prevadă termene de plată limitate, ca regulă generală, la 
60 de zile calendaristice”. În plus, „ar trebui să se prevadă norme specifice în ceea ce privește tranzacțiile comerciale pentru 
furnizarea de bunuri sau servicii de către întreprinderi către autoritățile publice, norme care să stabilească, în special, termene 
de plată care să nu depășească în mod normal 30 de zile calendaristice, în afara cazului în care contractul prevede în mod 
expres dispoziții contrare, care trebuie să fie justificate în mod obiectiv de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, 
dar care să nu depășească, în orice caz, 60 de zile calendaristice.” 
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Evoluţia cheltuielilor cu investiţii în termeni reali (ESA95) 

 
Sursa: INS, EUROSTAT 

 

În bugetul iniţial pentru 2013 se intenţiona o creştere a ponderii absorbţiei fondurilor UE în 

total cheltuieli de investiţii, o abordare corectă şi binevenită în opinia Consiliului fiscal, însă, 

execuţia bugetară pe primele 6 luni arată un eşec din acest punct de vedere. În acest context, 

Consiliul fiscal recomandă implementarea urgentă în legislaţie a unor criterii clare de 

prioritizare a investiţiilor publice care să favorizeze şi o trecere de la finanţare din surse proprii 

la una din fonduri europene, dublată de o bugetare a acestora pe baze multianuale.    

Evoluţia cheltuielilor de investiţii publice (% din PIB) 

 
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 
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Structura cheltuielilor de investiţii publice 

 
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

În concluzie, sub-performanţa semnificativă pe partea de venituri bugetare a fost compensată 

în primele 6 luni ale anului 2013 în principal prin reducerea cheltuielilor de investiţii, prin 

menţinerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile la un nivel mult sub nivelul programat, prin 

cheltuieli cu dobânzile sub programul semestrial şi prin cheltuieli cu asistenţa socială mult sub 

aşteptări. 

În ceea ce priveşte arieratele, după anul 2011, în care ţintele aferente acestora au fost atinse, 

arieratele având o tendinţa de scădere, ţintele aferente anului 2012 au fost ratate din nou. 

Arieratele monitorizate de către FMI (restanţe mai mari de 90 de zile) au scăzut însă decisiv în 

perioada martie - iunie 2013. Însă, dacă luăm în calcul toate restanţele, nu doar pe cele peste 

90 de zile, nivelul curent al acestora este încă ridicat, la circa 0,39% din PIB în iunie 2013. Cea 

mai mare parte a arieratelor totale sunt concentrate în bugetul asigurărilor sociale şi în cadrul 

bugetelor locale. Problema arieratelor la bugetele locale apare ca o problemă structurală 

recurentă şi reflectă în principal o lipsă de disciplină financiară şi deficienţe în aplicarea Legii 

finanţelor publice locale (Legea 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare).  

În plus, deşi restanţele peste 90 de zile aferente bugetului asigurărilor sociale par a fi eliminate, 

restanţele între 0-90 de zile aferente facturilor emise în acest sector par a se menţine ridicate.  

În plus, există facturi neplătite12 la medicamente care încă nu apar ca fiind arierate în sistem, în 

condițiile în care termenele contractuale de plată au fost prelungite la 210 zile, ele fiind practic 

plătite în momentul în care apar ca arierate peste 90 de zile, adică la peste 300 de zile de la 

emitere, ceea ce face și mai dificilă aplicarea Directivei UE nr. 7/2011. 

                                                           
12

 Situate la peste 1 mld euro echivalent conform Asociației Distribuitorilor si Retailerilor Farmaceutici din Romania (ADRFR), 

http://adrfr.ro/ro/a/60dezile.html. 
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Evoluţia restanţelor 90-360 de zile în cadrul bugetului (milioane lei) 

 
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

Evoluţia restanţelor 0-360 de zile în cadrul bugetului (milioane lei) 

 
Sursa: Ministerul Finanţelor Public 

 

În privinţa finanţării deficitului bugetar şi a nivelului datoriei publice, Raportul semestrial 

privind situaţia economică şi bugetară prezintă modul în care s-a finanţat deficitul bugetar şi s-a 

refinanţat datoria publică în prima parte a anului. Consiliul fiscal apreciază ca adecvată strategia 

pe care a adoptat-o Ministerul de Finanţe în prima parte a anului, aceasta reuşind să conducă la 

consolidarea rezervei de lichiditate şi să îmbunătăţească profilul de maturităţi al datoriei 

publice. 
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2. Completări la adresa opiniei preliminare asupra proiectului de rectificare 

bugetară pe anul 2013 

 

Proiectul de rectificare bugetară este fundamentat pe o creștere economică de 2%, avansul 

economic fiind revizuit ascendent față de proiecția inițială de 1,6%, în principal ca urmare a 

evoluției peste așteptări a activității economice din primul trimestru al anului curent și ca 

urmare a unei evoluții mult peste așteptări a agriculturii. Majorarea PIB-ului real din primele 

trei luni din 2013 a fost susținută exclusiv de cererea externă în condițiile în care consumul și 

investițiile au avut o contribuție negativă la rata de creștere economică. Indicatorii economici 

pe termen scurt (evoluția producției industriale, a cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul, 

datele privind comerțul internațional cu bunuri al României etc.) semnalează continuarea 

acestui trend și în trimestrul al doilea din 2013, ceea ce ar putea determina modificări 

suplimentare în structura avansului economic prognozat. Consiliul fiscal apreciază drept realistă 

prognoza de creștere economică pentru anul 2013, balanța riscurilor fiind înclinată pe partea 

pozitivă, respectiv înregistrarea unui avans economic mai ridicat, în condițiile în care un an 

agricol doar normal va contribui substanțial la rata de creștere economică, având în vedere 

efectul de bază semnificativ generat de producția agricolă foarte slabă din anul 2012. În sens 

negativ, ar putea contribui o deteriorare a sentimentului pe piețele financiare internaționale în 

primul rând ca urmare a temerilor cu privire la retragerea stimulului monetar în SUA, dar și ca 

urmare a unei evoluții modeste a activității economice în zona euro. Cu toate acestea, un avans 

suplimentar al PIB având drept sursă producția agricolă este puțin probabil să se regăsească 

într-o creștere direct proporțională a veniturilor bugetare având în vedere slaba fiscalizare a 

agriculturii şi experiența anilor precedenți. În plus, nota de fundamentare care însoțește 

rectificarea bugetară nu conține și o detaliere suficientă a cadrului macroeconomic, respectiv 

nu sunt precizate dinamicile anticipate la nivelul componentelor PIB, acestea fiind absolut 

necesare la realizarea unei prognoze de venituri riguros fundamentată. 

Venituri și cheltuieli bugetare  

 

Proiectul de rectificare bugetară prevede majorarea veniturilor bugetului general consolidat cu 

0,12 miliarde de lei și a cheltuielilor cu 1,43 miliarde de lei față de programul inițial, 

concomitent cu modificarea deficitului bugetar potrivit metodologiei cash de la 2,1 la sută la 2,3 

la sută din PIB, noile ținte încălcând prevederile Legii nr. 4/2013 privind aprobarea plafoanelor 

unor indicatori specificaţi în strategia fiscal-bugetară. 

Majorarea proiecţiei veniturilor bugetare se datorează exclusiv unei noi scheme de stingere „în  

lanţ” de tip swap a arieratelor bugetare. Conform acestei scheme, încă 1,12 miliarde lei vor fi  

transferaţi din bugetul de stat către bugetele locale şi către anumite companii de stat, astfel  
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încât în final aceste transferuri să conducă la stingerea unor obligaţii restante către buget,  

efectul schemei fiind unul neutru asupra deficitului bugetar. Excluzând impactul schemelor de  

compensare, veniturile bugetare sunt previzionate a scădea cu circa 1 miliard de lei ca urmare a  

impactului nefavorabil al revizuirii descendente a veniturilor din TVA (-0,89 miliarde de lei), 

impozit pe profit (-0,85 miliarde de lei), accize (-0,52 miliarde lei), venituri nefiscale (-0,39 

miliarde de lei). Un plus de venituri este prognozat la nivelul sumelor primite de la UE în contul 

plăților efectuate (+ 0,93 miliarde  lei) pe seama diminuării contribuției naționale în contextul 

continuării acordurilor României cu FMI și CE, precum și la nivelul altor impozite și taxe 

generale pe bunuri și servicii (+0,83 miliarde lei), la nivelul acestui capitol regăsindu-se 

încasările din taxa clawback, acestea nefiind incluse în estimările inițiale. Dacă la nivelul 

veniturilor din TVA și accize, motivația revizuirii descendente este reprezentată de dinamica 

nefavorabilă a consumului privat în condițiile în care avansul economic este susținut de cererea 

externă la care se adaugă și reducerea cotei de TVA la pâine, făină și grâu,  în cazul veniturilor 

din impozitul pe profit, încasările sunt influențate negativ de regularizarea plăților efectuate de 

băncile comerciale în 2012 ca urmare a înregistrării unor profituri mult mai reduse decât cele 

din 2011 (pe baza cărora s-au facut plăți anticipate indexate cu inflația în 2012). 

Consiliul fiscal își manifestă rezervele semnificative în legătură cu proiecția anumitor categorii 

de venituri bugetare, având în vedere datele disponibile privind execuția la șase luni precum și 

evoluția parametrilor macroeconomici relevanți. Astfel, dinamica încasărilor din impozitul pe 

venit, față de perioada similară a anului anterior, este previzionată a se accelera la 10,8% la 

sfârșitul anului 2013 față de 9,29% la finele primului semestru al anului curent în condițiile în 

care ritmul anualizat de majorare a salariilor în economie în luna iunie a coborât la 3,7%, 

estimarea pentru finele anului apărând astfel ca nerealistă. Evoluția ratei de creștere a salariilor 

poate fi explicată prin efectul de bază nefavorabil generat de disiparea impactului recuperărilor 

salariale din sectorul bugetar precum și a avansului foarte modest al remunerațiilor din sectorul 

privat. De altfel, estimările privind impozitul pe venit și salarii nu au fost revizuite negativ cu 

ocazia rectificării bugetare în condițiile în care ritmul de creștere a salariilor de 7% luat în 

considerare la elaborarea bugetului inițial apare drept foarte optimist în acest moment, iar 

creșterea numărului de salariați precum și măsurile discreționare adoptate nu par a fi suficiente 

pentru a compensa dinamica nefavorabilă a câștigului salarial. Același raționament este valabil 

și în cazul sumelor colectate din contribuții de asigurări, care sunt anticipate a se majora la 

finele anului 2013 cu 6,2% față de anul anterior, în timp ce rata de creștere anuală la șase luni 

este de doar 4,26%, estimarea pentru finele anului apărând de asemenea ca fiind nerealistă. 

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul fiscal apreciază că, împreună, veniturile aferente 

acestor două categorii bugetare sunt supraestimate cu circa un miliard de lei. 

De asemenea, în opinia Consiliului fiscal, există riscuri relevante în ceea ce privește încasările 

proiectate din TVA ca urmare a evoluției sub așteptări a consumului privat. În același timp 
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pierderea de venituri ca urmare a reducerii cotei standard la pâine, făină și grâu apare drept 

corect luată în considerare, Consiliul fiscal având estimări similare cu cele ale Ministerului de 

Finanțe. Totuși, Consiliul fiscal își manifestă rezervele cu privire la dimensiunea impactului 

pozitiv asupra veniturilor bugetare al măsurilor compensatorii introduse (majorarea accizelor la 

alcool, produse de lux). În plus, atingerea țintelor în ceea ce privește atragerea de fonduri 

europene apare ca o provocare majoră, ţintele fiind practic nerealiste, în contextul în care 

bugetul prevede o majorare de 52,3% față de sumele atrase în 2012, iar execuția la 6 luni relevă 

o diminuare de 5% față de aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește impozitul pe 

profit, în pofida nerealizărilor din primul semestru, datele operative aferente lunii iulie sunt mai 

favorabile, iar noua proiecție de venituri din rectificarea bugetară poate fi apreciată ca fiind 

corect fundamentată.  

În concluzie, deși avansul economic a fost revizuit ascendent la 2%, structura acestuia nu este 

de tipul tax rich (respectiv favorabilă creșterii încasărilor bugetare), iar veniturile colectate vor fi 

cel mai probabil mai reduse decât nivelul estimat inițial.        

Majorarea cheltuielilor totale cu 1,43 miliarde lei reflectă  suplimentarea schemei de  stingere 

„în lanţ” de tip swap mai sus menţionate (1,12 miliarde lei, din care  la nivelul  capitolelor 

„cheltuieli de capital” 618 milioane lei, respectiv „bunuri și servicii” 500 milioane lei) și a 

cheltuielilor totale cu 310 milioane lei. Această majorare este localizată în principal la nivelul 

cheltuielilor cu bunuri și servicii (+2 miliarde lei, alimentate parțial pe partea de venituri 

bugetare de taxa clawback) și este motivată în principal de accelerarea plății arieratelor din 

sectorul sanitar, persistența acestora reflectând lipsa de reforme în acest sector. Reduceri de 

cheltuieli sunt previzionate în principal la nivelul  categoriei „asistență socială” (–604 milioane 

lei), „cheltuieli de capital” (-439 milioane lei), „proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare” (-466 mil.  lei), în timp ce alocările aferente capitolului „alte 

transferuri” sunt diminuate cu 565 mil. lei, motivele revizuirii la nivelul acestei categorii de 

cheltuieli nefiind explicate.  

În ceea ce privește cheltuielile cu bunurile și serviciile, Consiliul fiscal a atras atenția în luna 

februarie a anului curent, în opinia asupra Strategiei fiscal-bugetare 2013-2015 actualizată 

asupra faptului că sumele alocate sunt subdimensionate, existând riscuri semnificative de 

depășire a nivelului bugetat. Suma propusă inițial era cu atât mai dificil de respectat având în 

vedere impactul aplicării directivei Comisiei Europene nr. 7/2011 privind combaterea întârzierii 

în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale, efortul financiar estimat iniţial fiind de 

aproximativ 3,5 miliarde de lei (0,54% din PIB). Astfel, Consiliul fiscal remarcă carențe serioase 

în procesul de programare bugetară, nivelurile proiectate în bugetul inițial fiind depășite 

frecvent în ultimii ani, ceea ce este de natură a afecta credibilitatea estimărilor în ceea ce 

privește traiectoria acestui capitol de cheltuieli. Chiar dacă încasările din taxa clawback, 
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neincluse în bugetul inițial sunt utilizate pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, 

dimensiunea revizuirii (+2 miliarde de lei, respectiv circa 0,3% din PIB) nu poate fi explicată doar 

de acest factor. În acest context, Consiliul fiscal recomandă bugetarea adecvată a cheltuielilor 

cu bunurile și serviciile, potrivit angajamentelor asumate, astfel încât acestea să nu mai 

reprezinte un factor de incertitudine la adresa poziției fiscale, în momentul rectificărilor 

bugetare. Pe termen mediu, eficientizarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile nu este posibilă, 

în opinia Consiliului fiscal, fără reforme structurale foarte profunde, în special în sistemul de 

sănătate, şi fără eficientizarea sistemului de achiziţii publice în general.  

De asemenea, Consiliul fiscal remarcă și existența unor rezerve la nivelul cheltuielilor cu 

dobânzile (acestea par a fi supraevaluate) în contextul reducerii semnificative a costurilor de 

finanțare înregistrată în primele 7 luni ale anului 2013. Deși amplitudinea scăderii dobânzilor 

plătite de stat în contul datoriei publice a fost una foarte amplă, influența pozitivă asupra 

cheltuielilor efective cu dobânzile va fi observată gradual, pe măsură ce datoria emisă anterior 

va ajunge la scadență, urmând a fi refinanțată în noile condiții de piață mult mai favorabile.  

În concluzie, în opinia Consiliului fiscal, atingerea noii ținte de deficit bugetar pe anul în curs 

pare a fi dependentă în mare măsură de realizarea veniturilor bugetare, acestea părând a fi 

optimiste, riscurile fiind înclinate pe partea negativă, respectiv încasări mai reduse decât cele 

preconizate prin proiectul de rectificare bugetară care trebuie compensate printr-un control 

foarte strict al cheltuielilor, precum și prin întărirea eforturilor de îmbunătăţire a colectării 

veniturilor bugetare. 

Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul fiscal au fost aprobate de Președintele 

Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în urma 

însușirii acestora de către membrii Consiliului, prin vot, în ședința din data de 12 august 2013. 

 

12 August 2013                        

Președinte Consiliul fiscal  

IONUŢ DUMITRU                                                        
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ANEXA I - Execuţia bugetară în 
primele 6 luni ale anului 2013 vs. 
programul semestrial 
  

Program 6 luni 
2013 fără 

influențe swap 
(mn RON) 

Execuție 6 luni 
2013 fără 

influențe swap 
(mn RON) 

Sem 1 
2013/Sem 

1 2012 

Diferențe față de 
program la 6 luni 

2013 fără influențe 
swap (mn RON) 

Grad 
realizare 
program 

(%) 

1 2 3 4=2-1 5=2/1 

VENITURI TOTALE                103,812                   97,300      5.1% -6,513 93.7% 

Venituri curente               96,793                   94,254      5.6% -2,540 97.4% 

Venituri fiscale                  60,495                   58,464      7.3% -2,031 96.6% 

Impozitul pe profit, salarii, venit și câștiguri din 
capital 

             18,261                   17,264      4.2% -997 94.5% 

Impozitul pe profit                6,236                     5,409      -5.5% -827 86.7% 

Impozitul pe salarii și venit              11,360                   11,351      9.3% -10 99.9% 

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 
                  665                        504      9.5% -161 75.8% 

Impozite și taxe pe proprietate                2,590                     2,737      9.5% 147 105.7% 

Impozite și taxe pe bunuri și servicii              39,652                   38,178      8.0% -1,475 96.3% 

TVA              24,456                   23,971      3.3% -485 98.0% 

Accize              10,682                     9,969      4.2% -713 93.3% 

Alte impozite și taxe pe bunuri si servicii                   956                        698      -20.8% -258 73.0% 

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 
bunurilor sau pe  desfășurarea de activități  

               3,009                     3,295      163.9% 286 109.5% 

Impozitul pe comerțul exterior și tranzacțiile 
internaționale (taxe vamale) 

                  343                        313      -5.2% -30 91.1% 

Alte impozite și taxe fiscale                   198                        217      12.6% 19 109.5% 

Contribuţii de asigurări               26,645                   26,603      4.3% -42 99.8% 

Venituri nefiscale                9,654                     9,187      -1.0% -467 95.2% 

Venituri din capital                   325                        286      -2.3% -39 88.0% 

Donaţii                   308                          48      -66.5% -260 15.6% 

Sume primite de la UE in contul plaţilor efectuate şi 
prefinanţare 

               6,386                     3,039      -1.3% -3,347 47.6% 

Sume încasate în contul unic (bugetul de stat)                      -        -                 327      74.2% -327   

CHELTUIELI TOTALE            111,449                 104,173      4.8% -7,276 93.5% 

Cheltuieli curente            102,825                   97,338      6.0% -5,487 94.7% 

Cheltuieli de personal              22,960                   23,097      18.0% 136 100.6% 

Bunuri şi servicii              17,663                   16,606      6.8% -1,057 94.0% 

Dobânzi                6,959                     6,325      0.7% -634 90.9% 

Subvenţii                3,380                     3,335      9.3% -46 98.7% 

Transferuri - Total               50,738                   47,286      1.3% -3,452 93.2% 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice  
                  661                        212      64.9% -449 32.1% 

Alte transferuri                 6,949                     6,346      19.0% -603 91.3% 

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
               7,086                     5,205      -19.2% -1,881 73.5% 

Asistenţă socială              34,609                   34,042      1.6% -567 98.4% 

Alte cheltuieli                1,432                     1,481      16.4% 49 103.4% 

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare 
rambursabilă 

                  575                        445      -33.3% -130 77.4% 

Cheltuieli de capital                8,623                     7,152      -9.8% -1,471 82.9% 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent 

                     -        -                 317      -8.3% -317   

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -              7,086      -              6,629      -2.4% 458 93.5% 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, calcule Consiliul fiscal 
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PIB, milioane lei  

Execuţie 
2012 

Program 
iniţial 2013 

Rectificare 
2013 

       
587499 623300 626200 

       

  
Buget 
iniţial 
2013 

Swap 
planificat 

2013 

Buget 
iniţial 

2013 fara 
swap 

Rectificare 
I 2013 

Swap 
suplimentar 
rectificare 

Rectificare 
I 2013 fără 

swap 

R1 - Buget 
iniţial 2013 

R1 - Buget 
iniţial 2013 

Execuţie 
semestrul I 

2013/Execuţie 
semestrul I 

2012 

Rectificare I 
2013/Execuţie 

2012 (fără 
swap) ANEXA II 

Cu swap Fără swap 

  1 2 3=1-2 4 5 6=4-5 7=4-1 8=6-3 9 10 

VENITURI TOTALE     209285.0 1000.0 208285.0 209406.6 1118.0 207288.6 121.6 -996.4 4.90% 8.56% 

Venituri curente  196747.6 1000.0 195747.6 195935.0 1118.0 193817.0 -812.6 -1930.6 5.32% 6.60% 

Venituri fiscale     122965.3 1000.0 121965.3 122468.1 1118.0 120350.1 -497.2 -1615.2 6.84% 7.55% 

Impozitul pe profit, salarii, venit şi 
câştiguri din capital 36359.9   36359.9 35293.9   35293.9 -1066.0 -1066.0 4.19% 8.19% 

Impozitul pe profit 11721.8   11721.8 10869.8   10869.8 -852.0 -852.0 -5.50% 1.03% 

Impozitul pe salarii şi venit 23146.2   23146.2 23146.2   23146.2 0.0 0.0 9.29% 10.80% 

Alte impozite pe venit, profit şi 
câştiguri din capital 1491.9   1491.9 1277.9   1277.9 -214.0 -214.0 9.52% 31.52% 

Impozite şi taxe pe proprietate 4493.8   4493.8 4493.8   4493.8 0.0 0.0 9.54% 10.67% 

Impozite şi taxe pe bunuri şi 
servicii 80980.7 1000.0 79980.7 81519.5 1118.0 79401.5 538.8 -579.2 7.97% 6.50% 

 TVA 52948.8 1000.0 51948.8 53175.0 1118.0 51057.0 226.2 -891.8 2.32% 4.31% 

Accize 22363.2   22363.2 21843.2   21843.2 -520.0 -520.0 4.24% 7.83% 

 Alte impozite şi taxe pe bunuri şi 
servicii 956.2   956.2 1788.8   1788.8 832.6 832.6 -20.83% -14.07% 

Taxa pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau pe  
desfăşurarea de activităţi  

4712.5   4712.5 4712.5   4712.5 0.0 0.0 164.01% 44.14% 

Impozitul pe comerţul exterior (taxe 
vamale) 741.8   741.8 741.8   741.8 0.0 0.0 -5.16% 4.88% 

Alte impozite şi taxe fiscale 389.1   389.1 419.1   419.1 30.0 30.0 12.58% 14.29% 

Contribuţii de asigurări  54355.3   54355.3 54428.2   54428.2 72.9 72.9 4.26% 6.20% 

Venituri nefiscale 19427.0   19427.0 19038.7   19038.7 -388.3 -388.3 -0.78% 4.27% 
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Buget 
iniţial 
2013 

Swap 
planificat 

2013 

Buget 
iniţial 

2013 fără 
swap 

Rectificare 
I 2013 

Swap 
suplimentar 
rectificare 

Rectificare 
I 2013 fără 

swap 

R1 - Buget 
iniţial 2013 

R1 - Buget 
iniţial 2013 

Execuţie 
semestrul I 

2013/Execuţie 
semestrul I 

2012 

Rectificare I 
2013/Execuţie 

2012 (fără 
swap) 

 Cu swap Fără swap 

  1 2 3=1-2 4 5 6=4-5 7=4-1 8=6-3 9 10 

Venituri din capital 687.1   687.1 687.1   687.1 0.0 0.0 -2.19% 5.27% 

Donatii 629.9   629.9 630.7   630.7 0.8 0.8 -45.65% 42.43% 

Sume de la UE în contul plăţilor 
efectuate*) şi prefinanţări 11220.2   11220.2 12153.8   12153.8 933.6 933.6 -1.09% 52.32% 

CHELTUIELI TOTALE 222679.2 1000.0 221679.2 224106.7 1118.0 221988.7 1427.5 309.5 4.40% 7.91% 

Cheltuieli curente 205009.7 1000.0 204009.7 206258.2 500.0 204758.2 1248.5 748.5 5.52% 9.11% 

Cheltuieli de personal 46154.0   46154.0 46152.7   46152.7 -1.3 -1.3 18.10% 13.12% 

Bunuri şi servicii 37262.9   37262.9 39766.8 500.0 39266.8 2503.9 2003.9 6.86% 15.36% 

Dobânzi 11383.0   11383.0 11362.9   11362.9 -20.1 -20.1 0.74% 6.09% 

Subvenţii 5229.8   5229.8 5242.9   5242.9 13.1 13.1 9.27% -14.36% 

Transferuri - Total  103990.2 1000.0 102990.2 102568.5   101568.5 -1421.7 -1421.7 0.88% 7.61% 

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  1632.8 850.0 782.8 1692.4   842.4 59.6 59.6 3.00% 3.50% 

Alte transferuri  12265.7 150.0 12115.7 11785.4   11635.4 -480.3 -480.3 15.27% 12.54% 

Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile 

17311.2   17311.2 16845.7   16845.7 -465.5 -465.5 -18.33% 27.45% 

Asistenţă socială 69979.4   69979.4 69375.7   69375.7 -603.7 -603.7 1.54% 3.47% 

Alte chltuieli 2801.1   2801.1 2869.3   2869.3 68.3 68.3 16.45% -3.31% 

Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă 

782.9   782.9 976.8   976.8 193.9 193.9 -36.87% -39.50% 

Cheltuieli de capital 17669.5   17669.5 17848.5 618.0 17230.5 179.0 -439.0 -9.20% -7.85% 

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -13394.2   -13394.2 -14700.0   -14700.0 -1305.9 -1305.9 -2.37% -0.50% 

 

 



51 

 

 

Principalele modificări ale cheltuielilor şi veniturilor bugetare în urma rectificării bugetare (fără impactul schemelor 

de tip swap), mn lei 
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VI. Opinia Consiliului fiscal cu privire la proiectul celei de-a doua rectificări 

bugetare pe anul 2013 

 

În data de 28.10.2013, Ministerul Finanţelor Publice a trimis Consiliului fiscal prin adresa nr. 

82490, proiectul celei de-a doua rectificări a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2013, solicitând opinia Consiliului fiscal în baza art. 40, alin. (2) din Legea nr. 

69/2010. În temeiul acestui articol de lege, Consiliului fiscal îi revine drept atribuţie „analiza şi 

elaborarea de opinii şi recomandări, atât înainte de aprobarea de către Guvern, cât şi înainte de 

transmiterea către Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificărilor bugetare, cât şi 

asupra altor iniţiative legislative care pot avea un impact asupra volumului cheltuielilor 

bugetare, precum şi evaluarea conformităţii acestora cu principiile şi regulile fiscale prevăzute 

de prezenta lege”. 

1. Considerații generale 

Comparativ cu parametrii aprobați în contextul primei rectificări bugetare, proiectul curent de 

rectificare prevede o reducere a veniturilor estimate ale bugetului general consolidat cu 3,4 

miliarde lei şi a cheltuielilor cu 2,2 miliarde lei, ținta de deficit bugetar fiind revizuită ascendent 

la 15,90 miliarde lei (mai mare cu 1,2 miliarde lei ori 0,2 pp din PIB), respectiv 2,54% din PIB 

(evaluat la 625,6 miliarde lei).  

La nivelul elementelor individuale de venituri ale bugetului general consolidat, cea mai mare 

revizuire descendentă se regăsește la nivelul veniturilor nefiscale (-1,65 mld. lei, respectiv 0,2% 

la PIB). Revizuirea cumulată la nivelul veniturilor fiscale (-1,8 mld. lei) are drept surse principale 

estimarea unor încasări mai mici la nivelul accizelor (- 901 mil. lei), urmate de TVA (-365 mil. lei) 

și impozitul pe venitul persoanelor fizice (-308 mil. lei). 

Eliminând influența schemelor de compensare în lanț a arieratelor bugetare (în sumă de 2,12 

mld. lei, a căror repartiție pe categorii de cheltuieli a suferit unele modificări comparativ cu cea 

avută în vedere la nivelul primei rectificări bugetare), diminuarea cheltuielilor totale se 

datorează în principal reducerilor operate la nivelul achizițiilor de bunuri și servicii (-744 mil. 

lei), asistenței sociale (-556 milioane lei), utilizării rezervelor existente la nivelul cuantumului 

bugetat al cheltuielilor cu dobânzile (-477 milioane lei), reducerii componentei alte transferuri  

(-446 mil. lei), precum și diminuării  cheltuielilor aferente programelor cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile (-287 mil. lei). Cheltuielile de investiții, care cuprind cheltuielile de 

capital, cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă, proiecte cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile postaderare și alte transferuri de natura investițiilor, scad la 

rectificare cu -1,2 mld. lei față de nivelul aferent rectificării bugetare anterioare. 

Consiliul fiscal are în continuare rezerve serioase cu privire la posibilitatea de a realiza ținta de 
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final de an pentru veniturile din fondurile europene post-aderare, în condițiile în care, cu trei 

luni înainte de finele acestuia, nivelul intrărilor (5,03 mld. lei) reprezintă mai puțin de jumătate 

din suma estimată pentru întreg anul (12,15 mld. lei), iar estimările guvernamentale cu privire 

la performanța de absorbție au fost sistematic mai mari decât realizările.  

2. Evaluarea respectării regulilor fiscal-bugetare 

Opinia formulată de Consiliul fiscal cu prilejul primei rectificări bugetare a consemnat încălcarea 

regulilor (prin derogare) cu privire la rectificările bugetare statuate de art. 6 lit. b) şi c) și art. 16 

ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 (LRF). Deși rectificarea curentă, prin 

reducerile de cheltuieli operate pentru a compensa parțial revizuirea descendentă a estimărilor 

privind încasările bugetare readuce nivelul cheltuielilor totale (exclusiv asistența financiară din 

partea Uniunii Europene și a altor donatori) în limitele plafonului de cheltuieli prevăzut de 

Legea 4/2013 și restabilește astfel respectarea regulii statuate de art. 6 lit. c), aceasta 

consemnează o nouă încălcare a art. 6 lit b) al Legii 69/2010, potrivit căruia “soldul şi, respectiv, 

soldul primar al bugetului general consolidat, luând în considerare componentele acestuia, 

pentru anul bugetar următor, nu vor putea depăşi plafonul stabilit prin cadrul fiscal-bugetar din 

strategia fiscal-bugetară, aprobată de către Parlament”. Astfel, proiectul de rectificare prevede 

un deficit bugetar de 15,9 mld. lei, mai mare cu 2,5 miliarde lei (0,4% din PIB) decât plafonul de 

13,394 mld. lei statuat de Legea 4/2013, deviația față de plafonul legal crescând cu încă 1,2 mld. 

lei față de cea deja consemnată cu prilejul primei rectificări bugetare. În plus, dacă majorarea 

de deficit cash efectuată cu prilejul primei rectificări bugetare nu atrăgea după sine, conform 

evaluării guvernamentale, o majorare a țintei de deficit bugetar conform ESA95 (relevant din 

perspectiva relației cu Uniunea Europeană), acest lucru nu se mai întâmplă acum, ratarea 

obiectivului inițial de deficit ESA95 de 2,4% din PIB fiind probabil inevitabilă. În opinia Consiliului 

fiscal, este esențial ca rezultatul execuției bugetare din 2013 să asigure încadrarea în limita de 

3% din PIB  (chiar cu o marjă suficient de confortabilă pentru a putea acomoda potențiale 

revizuiri ulterioare de date13) statuată de Pactul de Stabilitate și Creștere, astfel încât să poată fi 

evitată declanșarea unei noi proceduri de deficit excesiv. 

În opinia Consiliului fiscal, la doar două luni distanță de finele exercițiului bugetar, necesitatea 

de a compensa impactul asupra deficitului al unei revizuiri foarte ample a estimărilor de 

venituri ridică provocări importante. Cu toate acestea, Consiliul fiscal atrage atenția că la 

momentul operării primei rectificări bugetare existau deja suficiente elemente de natură să 

indice faptul că estimarea veniturilor bugetare pentru finalul anului era una lipsită de prudență, 

Consiliul fiscal avertizând Guvernul în acest sens în opinia emisă de acesta cu privire la Raportul 

                                                           
13 A se vedea cazul anului 2012 în care cifra inițială de deficit bugetar în standarde ESA95 a fost de 2.9%, ceea ce a 

determinat luarea deciziei de către Comisia Europeană de scoatere a României din procedura de deficit bugetar 

excesiv, pentru ca recent, ca urmare a revizuirii datelor, deficitul bugetar aferent anului 2012 să fie crescut la 3.0% 

din PIB. 
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semestrial asupra execuției bugetare și la prima rectificare bugetară. Modul în care s-a 

desfășurat procesul bugetar din acest an – ambele rectificări bugetare aducând majorări ale 

țintei de deficit, în condițiile existenței unei interdicții legale explicite și a unor suficiente indicii, 

în baza execuției bugetare la finele primelor 6 luni, cu privire la probabilitatea ridicată a 

realizării unor venituri bugetare mult inferioare estimărilor revizuite, pune sub semnul întrebării 

relevanța regulilor bugetare și angajamentul față de respectarea disciplinei fiscale. Eficiența 

unei reguli fiscale este determinată de gradul de constrângere pe care-l exercită asupra modului 

de formulare a politicii fiscal-bugetare. Ușurința cu care regulile fiscale au putut fi în mod 

repetat eludate în acest an (prin recursul la derogare față de regulile instituite de art. 6 lit. b) cu 

privire la deficitul bugetar, respectiv art. 6 lit. c) și art. 21 cu privire la nivelul cheltuielilor 

publice), alături de încălcările consemnate și în anii ce s-au scurs de la adoptarea Legii 

responsabilității fiscale în 2010 (ale regulilor statuate de art. 6 lit. c) și art. 21), pune în evidență 

slăbiciunea constrângerilor exercitate de regulile fiscale din LRF și ridică dubii serioase asupra 

angajamentului față de respectarea în viitor a regulilor fiscale ce vor fi instituite prin preluarea 

în legislația națională a prevederilor Tratatului privind  Stabilitatea, Coordonarea și Guvernanța 

în cadrul Uniunii Economice și Monetare (Compactul fiscal).  

Dincolo de impactul asupra rezultatului execuției bugetare din acest an, revizuirea substanțială 

a estimărilor de venituri bugetare alterează substanțial perspectivele pentru bugetul aferent 

anului 2014, orice proiecție având în mod necesar drept punct de plecare realizările curente. În 

consecință, în opinia Consiliului fiscal, sunt necesare măsuri discreționare suplimentare 

semnificative pentru a asigura încadrarea în limitele plafonului de deficit bugetar pentru anul 

viitor (cu atât mai mult cu cât veniturile bugetare din anii 2012 și 2013 au fost afectate favorabil 

de încasările temporare din închirierea benzilor de frecvență către operatorii de telefonie 

mobilă). 

Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul fiscal au fost aprobate de președintele 

Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în urma 

însușirii acestora de către membrii Consiliului, prin vot, în ședința din data de 30 octombrie 

2013. 

 

30 Octombrie 2013         

Președinte Consiliul fiscal                                                             

IONUŢ DUMITRU 
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Rectificare I 

- Program 

initial 

Rectificare II 

- Program 

initial 

Rectificare II - 

Rectificare I 

1 2 3=1-2 4 5 6=4-5 7 8 9=7-8 10=6-3 11=9-3 12=9-6

VENITURI TOTALE    209285,0 1000,0 208285,0 209406,6 2118,0 207288,6 205964,3 2118,0 203846,3 -996,4 -4438,7 -3442,3

Venituri curente 196747,6 1000,0 195747,6 195935,0 2118,0 193817,0 192284,0 2118,0 190166,0 -1930,6 -5581,6 -3651,0

Venituri fiscale    122965,3 1000,0 121965,3 122468,1 2118,0 120350,1 120569,9 2118,0 118451,9 -1615,2 -3513,5 -1898,3

Impozitul pe profit, salarii, 

venit si castiguri din capital 36359,9 0,0 36359,9 35293,9 0,0 35293,9 34921,0 34921,0 -1066,0 -1439,0 -373,0

Impozitul pe profit 11721,8 0,0 11721,8 10869,8 0,0 10869,8 10805,0 10805,0 -852,0 -916,8 -64,8

Impozitul pe salarii si venit 23146,2 0,0 23146,2 23146,2 0,0 23146,2 22838,1 22838,1 0,0 -308,1 -308,1

Alte impozite pe venit, profit 

si castiguri din capital 1491,9 0,0 1491,9 1277,9 0,0 1277,9 1277,9 1277,9 -214,0 -214,0 0,0

Impozite si taxe pe 

proprietate 4493,8 0,0 4493,8 4493,8 0,0 4493,8 4452,8 4452,8 0,0 -41,0 -41,0

Impozite si taxe pe bunuri si 

servicii 80980,7 1000,0 79980,7 81519,5 2118,0 79401,5 80214,1 2118,0 78096,1 -579,2 -1884,6 -1305,4

 TVA 52948,8 1000,0 51948,8 53175,0 2118,0 51057,0 52810,0 2118,0 50692,0 -891,8 -1256,8 -365,0

Accize 22363,2 0,0 22363,2 21843,2 0,0 21843,2 20942,1 20942,1 -520,0 -1421,1 -901,1

 Alte impozite si taxe pe 

bunuri si servicii 956,2 0,0 956,2 1788,8 0,0 1788,8 1622,9 1622,9 832,6 666,7 -165,9

Taxa pe utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizarii bunurilor 

sau pe  desfasurarea de 

activitati 4712,5 0,0 4712,5 4712,5 0,0 4712,5 4839,1 4839,1 0,0 126,6 126,6

Impozitul pe comertul 

exterior (taxe vamale) 741,8 0,0 741,8 741,8 0,0 741,8 591,8 591,8 0,0 -150,0 -150,0

Alte impozite si taxe fiscale 389,1 0,0 389,1 419,1 0,0 419,1 390,1 390,1 30,0 1,0 -29,0

Contributii de asigurari 54355,3 0,0 54355,3 54428,2 0,0 54428,2 54325,2 54325,2 72,9 -30,1 -103,0

Venituri nefiscale 19427,0 0,0 19427,0 19038,7 0,0 19038,7 17389,0 17389,0 -388,3 -2038,0 -1649,7

Venituri din capital 687,1 0,0 687,1 687,1 0,0 687,1 607,1 607,1 0,0 -80,0 -80,0

Donatii 629,9 0,0 629,9 630,7 0,0 630,7 631,9 631,9 0,8 2,0 1,2

Sume de la UE in contul platilor 

efectuate*) si prefinantari 11220,2 0,0 11220,2 12153,8 0,0 12153,8 12441,4 12441,4 933,6 1221,2 287,6

Operatiuni financiare 0,0 6,0 -6,0 6,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

Sume incasate in contul unic, la 

bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CHELTUIELI TOTALE 222679,2 1000,0 221679,2 224106,7 2118,0 221988,7 221864,4 2118,0 219746,4 309,5 -1932,8 -2242,3

Cheltuieli curente 205009,7 1000,0 204009,7 206258,2 1500,0 204758,2 204108,8 1600,0 202508,8 748,5 -1500,9 -2249,4

Cheltuieli de personal 46154,0 0,0 46154,0 46152,7 0,0 46152,7 46152,0 46152,0 -1,3 -2,1 -0,8

Bunuri si servicii 37262,9 0,0 37262,9 39766,8 500,0 39266,8 39522,6 1000,0 38522,6 2003,9 1259,8 -744,2

Dobanzi 11383,0 0,0 11383,0 11362,9 0,0 11362,9 10885,3 10885,3 -20,1 -497,7 -477,6

Subventii 5229,8 0,0 5229,8 5242,9 0,0 5242,9 5213,8 5213,8 13,1 -16,0 -29,1

Transferuri - Total 103990,2 1000,0 102990,2 102568,5 1000,0 101568,5 101073,2 600,0 100473,2 -1421,7 -2517,0 -1095,3

Transferuri intre unitati ale 

administratiei publice 1632,8 850,0 782,8 1692,4 850,0 842,4 1448,7 450,0 998,7 59,6 215,9 156,3

Alte transferuri 12265,7 150,0 12115,7 11785,4 150,0 11635,4 11338,7 150,0 11188,7 -480,3 -927,0 -446,7

Proiecte cu finantare din 

fonduri externe 

nerambursabile 17311,2 0,0 17311,2 16845,7 0,0 16845,7 16558,3 16558,3 -465,5 -752,9 -287,4

Asistenta sociala 69979,4 0,0 69979,4 69375,7 0,0 69375,7 68819,4 68819,4 -603,7 -1160,0 -556,3

Alte cheltuieli 2801,1 0,0 2801,1 2869,3 0,0 2869,3 2908,1 2908,1 68,3 107,0 38,8

Cheltuieli aferente 

programelor cu finantare 

rambursabila 782,9 0,0 782,9 976,8 0,0 976,8 896,3 896,3 193,9 113,4 -80,5

Cheltuieli de capital 17669,5 0,0 17669,5 17848,5 618,0 17230,5 17755,6 518,0 17237,6 -439,0 -431,9 7,1

Operatiuni financiare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Plati efectuate in anii precedenti 

si recuperate in anul curent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -13394,2 0,0 -13394,2 -14700,0 0,0 -14700,0 -15900,0 -15900,0 -1305,9 -2505,9 -1200,0

Rectificare 

II

Influenta 

schemei de 

compensare 

actualizate

Rectificare 

II fara swap

Niveluri ajustate pentru impactul swap-

urilor

Program 

initial 2012

Influenta 

schemei de 

compensare 

(swap)

Program 

initial 

2012 fara 

swap

Rectificare I

Influenta 

schemei 

de 

compens

are 

actualizat

Rectificare I 

fara swap

Anexa 1 

             Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 
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Graficul 1: Principalele modificări ale cheltuielilor şi veniturilor bugetare față de prima rectificare (fără 
impactul schemelor de tip swap), mil lei 
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Graficul 2: Principalele modificări ale cheltuielilor şi veniturilor bugetare față de programul inițial (fără 
impactul schemelor de tip swap), mil lei 
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VII.  Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat, Legea 

bugetului de asigurări sociale pentru anul 2014 și Strategia fiscal bugetară 2014-

2016 actualizată 

 

În data de 7.11.2013, Consiliul fiscal a primit de la Ministerul Finanţelor Publice (MFP) adresa 

nr. 82615, prin care i se solicită, în baza art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 (LRF), formularea 

opiniilor privind proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2014, raportul privind situaţia 

macroeconomică pentru anul 2014 şi proiecţia acesteia în perioada 2015-2017, proiectul legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 şi expunerea de motive aferentă, precum 

și pentru Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 revizuită, expunerea de motive și 

legea asociată a plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar. Cu toate acestea, 

o parte din documentele necesare elaborării opiniei Consiliului fiscal (în speță Raportul privind 

situația macroeconomică în anul 2014 și proiecția acesteia în perioada 2015-2017 și ultima 

versiune a proiecției BGC pentru intervalul 2015-2017) nu au parvenit acestuia decât în ziua de 

12.11.2013, iar textul actualizat al Strategiei fiscal-bugetare (SFB) a fost primit abia în cursul zilei 

de 13.11.2013.  

Având în vedere intenția Guvernului de a aproba documentele mai sus menționate în ședința 

din 14.11.2013 (ceea ce implică un interval de timp insuficient pentru elaborarea unei analize 

riguroase), Consiliul fiscal se află în imposibilitatea de a elabora o opinie completă cu privire la 

SFB 2014-2016 actualizată și își rezervă dreptul de a reveni ulterior cu o completare a opiniei. 

Consiliul fiscal se vede nevoit să reia recomandarea formulată în opiniile anterioare cu privire la 

necesitatea asigurării unui interval de cel puțin o săptămână între momentul transmiterii către 

Consiliul fiscal a documentației necesare de către MFP și momentul adoptării legislației 

relevante în ședința de Guvern, un astfel de interval fiind minimul necesar pentru elaborarea 

unei analize riguroase. În plus, asigurarea unui astfel de interval ar fi consistent cu respectarea 

principiului transparenței statuat în Legea 69/2010, conform căruia „guvernul şi autorităţile 

publice locale au obligaţia de a face publice şi de a menţine în dezbatere un interval de timp 

rezonabil toate informaţiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor 

fiscale şi bugetare, rezultatelor acestora şi a stării finanţelor publice centrale şi, respectiv, 

locale”. 

În temeiul art. 40, alin. (2), lit. d) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare (LRF) nr. 69/2010, 

Consiliului fiscal îi revine drept atribuţie şi „analiza și elaborarea de opinii și recomandări, atât 

înainte de aprobarea de către Guvern, cât și înainte de transmiterea către Parlament, asupra 

legilor bugetare anuale”. Astfel, ţinând cont de mandatul său, în conformitate cu prevederile 
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Legii 69/2010, Consiliul fiscal emite următoarele opinii şi recomandări privitoare la proiecţia 

bugetară pentru 2014 și extensia acesteia pentru intervalul 2015-2016: 

Legea responsabilităţii fiscal-bugetare (LRF) nr. 69/2010 permite revizuirea cadrului fiscal-

bugetar din Strategia fiscal-bugetară (SFB) în situația în care are loc „înrăutățirea semnificativă a 

indicatorilor macroeconomici și a celorlalte ipoteze care au fost utilizate la elaborarea SFB”. Cu 

toate acestea, traiectoria de creștere economică ce fundamentează proiecția bugetară în 

intervalul 2014-2016 nu consemnează revizuiri semnificative – valorile proiectate pentru 

creșterea economică de 2,2% în 2014, 2,5% în 2015 și respectiv, 3% în 2016 nu diferă de cele 

avute în vedere în varianta cea mai recentă a SFB 2014-2016 (mai 2013) decât la nivelul anului 

2015, când proiecția anterioară indica 2,4%. Motivația revizuirii proiecției bugetare o reprezintă 

așadar modificarea descendentă substanțială a traiectoriei agregatelor de venituri bugetare, 

având în vedere performanța semnificativ sub așteptări aferentă punctului de pornire al 

proiecției (anul 2013): în pofida unei prognoze revizuite a PIB superioare celei inițiale pentru 

anul 2013 (2,2% comparativ cu 1,6%), venituri semnificativ mai mici decât cele proiectate au 

fost obținute în condițiile în care avansul economic a avut o compoziție diferită de cea avută în 

vedere inițial (exporturi nete în loc de absorbție internă, cu impact negativ asupra veniturilor 

bugetare), iar eficiența colectării s-a deteriorat. Evoluțiile mai sus menționate au determinat de 

altfel o acomodare parțială a acestora în revizuirea ascendentă a țintei de deficit pentru anul 

2013 (de la 2,1% din PIB la 2,5% din PIB în bază cash, respectiv de la 2,4% din PIB la 2,6% din PIB 

conform ESA95), revizuire asupra căreia Consiliul fiscal s-a pronunțat în contextul opiniilor cu 

privire la rectificările bugetare. Actualizarea curentă a SFB nu este așadar decât o manieră de a 

acomoda din punct de vedere al literei Legii 69/2010 încălcările regulilor fiscale deja produse pe 

parcursul anului curent și nu servește dezideratului de a ancora așteptările agenților economici 

prin asigurarea unei conduite predictibile a politicii fiscal-bugetare.  

Revizuirea țintei de deficit pentru anul 2013 a avut loc concomitent cu reevaluarea traiectoriei 

PIB potențial de către Comisia Europeană (dacă în versiunea din primăvară a proiecției acesteia 

și în ultima actualizare a Programului de Convergență ritmul de creștere a PIB potențial era 

evaluat la 2,1% în 2013 și 2,6% în 2014, reevaluarea indică valori de 1,6% în 2013 și 1,8% în 

2014), ceea ce implică o revizuire descendentă a valorii absolute a componentei ciclice 

(negative) a soldului bugetar (cu 0,3 pp. de PIB în 2013, respectiv cu 0,5 pp. de PIB în 2014). 

Astfel, dimensiunea consolidării fiscale structurale aferente anului 2013 este mai mică cu 0,4 

pp. de PIB față de planul iniţial (0,7 pp. de PIB comparativ cu 1,1 pp. de PIB), diferența fiind 

explicată în proporții aproximativ egale de revizuirea țintei de deficit efectiv și reevaluarea 

dimensiunii componentei ciclice a acestuia. Nivelul curent al deficitului bugetar structural (de 

2% din PIB) implică un efort de consolidare de circa 1% din PIB în următorii doi ani în vederea 

respectării angajamentului de a atinge obiectivul pe termen mediu (MTO) descris de un nivel al 

deficitului structural de 1% din PIB în 2015.  
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Consiliul fiscal nu are obiecții semnificative cu privire la scenariul macroeconomic ce 

fundamentează proiecția bugetară. Orice proiecție macroeconomică comportă riscuri, însă 

apreciem că balanța acestora pentru anul viitor este una relativ echilibrată. 

Proiectul de buget pentru anul 2014 țintește un deficit de 14,49 miliarde lei, respectiv 2,2% din 

PIB. Nivelul deficitului conform ESA95 este evaluat de asemenea la un nivel de 2,2%, având în 

vedere faptul că nivelul bugetat al anvelopei salariale include o tranșă de 25% din cuantumul 

aferent titlurilor executorii asociat obligațiilor salariale istorice ale statului (2,06 miliarde, 

respectiv 0,3% din PIB), totalul acestora fiind deja inclus în execuția bugetară conform ESA95 

încă din 2011 (conform principiilor contabilității bazate pe angajamente), ceea ce este de 

natură să conducă la o apropiere semnificativă a valorilor deficitelor cash și ESA95. Din 

perspectiva regulilor fiscale, evaluarea acestora este irelevantă, având în vedere faptul că legea 

bugetară vine la pachet cu actualizarea SFB și cu legea asociată plafoanelor unor indicatori 

specificați în cadrul fiscal bugetar.  

Programul de convergență elaborat de Guvern vedea posibilă atingerea MTO încă din anul 2014 

cu prețul unui efort de ajustare evaluat la 0,6 pp. din PIB. În condițiile unei reduceri echivalente 

a deficitului efectiv (de 0,4 pp. de PIB, de la 2,4% la 2% din PIB în Programul de Convergență, 

respectiv de la 2,6% la 2,2% din PIB în proiecția bugetară curentă), revizuirea descendentă a 

traiectoriei PIB potențial implică dimensiuni mai mici în valoare absolută ale componentei 

ciclice (negative) a soldului bugetar și, pe cale de consecință, o reevaluare descendentă a 

dimensiunii efortului de ajustare structurală asociat, de la 0,6 pp. la 0,3 pp. de PIB, atingerea 

MTO fiind amânată pentru anul 2015. 

Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate pentru 2014 la un nivel de 216,81 mld. lei 

(32,92% din PIB), din care 850 de milioane de lei revin unui nou swap implementat în vederea 

stingerii obligațiilor bugetare restante, cu impact echivalent pe venituri și pe cheltuieli. 

Excluzând impactul swap-urilor din 2013-2014, veniturile sunt prognozate să crească cu 12,11 

miliarde de lei, respectiv 5,94%, comparativ cu nivelul estimat pentru finele anului 2013, nivel 

care include venituri temporare de 2,1 miliarde de lei aferente închirierii benzilor de frecvență 

operatorilor de telefonie mobile. Dincolo de impactul unor măsuri fiscale cunoscute (în speță 

majorarea accizelor la tutun de la 1 aprilie și transferul suplimentar a 0,5 pp. din contribuția de 

pensii achitate de angajat către pilonul 2 de pensii, ambele conform calendarelor pre-

anunțate), proiecția de venituri reflectă adoptarea unui pachet de măsuri discreționare în 

cuantum de 4,27 mld. lei ce include: 

 acciză suplimentară de 7 cenți pe litrul de carburant (impact evaluat de Guvern la +2,28 

mld. lei, din care pe accize 1,84 mld. lei, iar pe TVA 0,44 mld. lei); 
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 abandonarea practicii utilizării cursului de referință EUR/RON de la 1 octombrie anunțat 

de Banca Centrală Europeană și indexarea nivelului utilizat în 2013 cu rata inflației medii 

la nivelul lunii septembrie 2013 (4,77%) (impact evaluat de Guvern la +1,1 mld. lei, din 

care 0,89 mld. lei pe accize și 0,21 mld. lei pe TVA); 

  lărgirea bazei de impozitare pentru impozitele pe proprietate pentru companii  prin 

includerea structurilor speciale (impact evaluat de Guvern la 0,49 mld. lei); 

 indexarea în două tranșe a salariului minim lunar până la 900 lei (impact evaluat de 

Guvern la +344 milioane lei, din care +300 milioane lei pe contribuții sociale și +44 

milioane lei pe impozit pe venit și salarii);  

 majorarea redevențelor pentru resursele minerale, altele decât petrol și gaze, cu 25% 

(impact evaluat de Guvern la +50 de milioane lei la nivelul veniturilor nefiscale). 

Consiliul fiscal apreciază drept realiste estimările de venituri suplimentare, cu excepția 

impactului lărgirii bazei de impozitare a impozitului pe proprietate pentru companii, unde se 

află în imposibilitatea de a se pronunța în condițiile în care parametrii măsurii nu sunt încă 

foarte clari. Pe baza datelor disponibile din bilanţurile companiilor din România, lărgirea bazei 

de impozitare pentru impozitele pe proprietate prin includerea structurilor speciale şi, în 

consecinţă, impozitarea  tuturor construcţiilor aflate în bilanţurile companiilor, pare a avea un 

impact mult mai mare decât cel luat în calcul de către Guvern în construirea bugetului.  

Consiliul fiscal deplânge faptul că din nou un pachet semnificativ de modificări ale Codului fiscal 

urmează să intre în vigoare fără ca acestea să fi fost supuse un interval de timp rezonabil 

dezbaterii publice, în contradicție cu spiritul prevederilor art. 4 alin. 1 al Codului fiscal care 

precizează că „prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de 

regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia”, şi fără un studiu de impact al 

măsurilor respective. De asemenea, Consiliul fiscal atrage atenția asupra dificultăților de 

interpretare ale noii reguli de transformare a nivelului accizelor (definit în euro) în monedă 

națională, în special în ceea ce privește proiecția încasărilor din accize în anii următori. Implicit, 

nivelul cursului EUR/RON utilizat pentru transformare în 2014 este 4,5223 X 1,0477= 4,7380 

EUR/RON. Este ușor de imaginat o situație în care cursul de schimb publicat de Banca Centrală 

Europeană la 1 octombrie 2014 ar avea valoarea, de exemplu, de 4,47 EUR/RON, mai apreciat 

decât nivelul de la 1 octombrie 2012 (4,5223, folosit în calculul accizelor în 2013), dar mai 

depreciat decât cel de la 1 octombrie 2013 (4,4585, curs inferior celui anterior și care atrage 

conform noii reguli indexarea cu inflația) și perfect consistent cu ipoteza de curs mediu utilizat 

în fundamentarea bugetului pe 2014 (4,45). Dacă pentru 2015 calculul accizelor în lei s-ar 

realiza la acest curs, aceasta ar implica, ceteris paribus, o diminuare a veniturilor din accize cu 

4,47/4,7380 X 100-100 = -5,65% comparativ cu nivelul acestora proiectat pentru 2014, pierderi 
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de venituri având loc pentru orice curs situat în intervalul (4,4585, 4,7370), deci și pentru valori 

ale cursului mai depreciate chiar față de nivelul de la 1 octombrie 2012 utilizat în pentru 

transformare în 2013. Consiliul fiscal invită Ministerul Finanțelor Publice să clarifice ipotezele 

folosite în construcția proiecției de accize pentru 2015, în condițiile în care nivelul acestora este 

proiectat să crească cu 5,9% în anul respectiv.  

Concluzionând, Consiliul fiscal apreciază drept realiste proiecțiile de venituri aferente anului 

2014, apreciind că acestea sunt consistente cu dinamicile bazelor macroeconomice relevante și 

cu impactul evaluat al măsurilor discreționare (a se vedea în acest sens și Anexa III), cu 

rezervele legate de lipsa de precizie cu privire la parametrii impozitării structurilor speciale. De 

asemenea, având în vedere intenția declarată a autorităților de a micșora nivelul contribuțiilor 

sociale pe parcursul anului 2014, Consiliul fiscal constată că impactul unei asemenea măsuri nu 

se regăsește în proiecția bugetară curentă pentru 2014 şi nici în cea pe termen lung (ceteris 

paribus, impactul net anualizat al unei reduceri cu 5 pp. procentuale a CAS la angajator ar 

implica un deficit mai mare cu circa 0,5 - 0,6% din PIB). Consiliul fiscal apreciază că adoptarea 

unei asemenea măsuri, deși în mod cert dezirabilă din perspectiva mediului de afaceri, nu este 

posibilă în condițiile respectării angajamentului de consolidare fiscală asumat (ce incumbă din 

tratatele europene) fără identificarea unor măsuri compensatorii de dimensiuni echivalente 

(deci de amploare), reprezentate fie de majorări/extinderi de bază de impozitare în cazul altor 

taxe și impozite, fie de reducerea unor cheltuieli. În opinia Consiliului fiscal, o reducere de 

amploare a cotelor legale de CAS, necesară din perspectiva reducerii poverii fiscale pe muncă, 

poate fi realizată în măsura în care se reduc/elimină diferenţele actuale foarte mari de 

tratament fiscal între diverse forme de venituri (salarii, drepturi de autor, persoane fizice 

autorizate, microîntreprinderi etc.). Alternativ, Guvernul poate analiza posibilitatea 

angajamentului ferm pentru o traiectorie multianuala de implementare graduală a unor 

reduceri de contribuții sociale (ex. 0,5 – 1 pp. pe an), care ar putea fi mai ușor compensate cu 

măsuri discreționare echivalente ori eventual, acoperite ex-ante de o îmbunătățire a gradului 

de colectare, reflectat în încasări bugetare mai mari  (și implicit în deficite mai mici)  decât cele 

programate, identificate cu prilejul evaluării de la jumătatea anului a politicii fiscale (în speță în 

contextul analizei asociate Raportului semestrial privind situația economică și bugetară). Un 

astfel de plan multi-anual ar avea avantajul de a ancora așteptările agenților economici și, în 

ipoteza acumulării de credibilitate, ar putea produce efecte favorabile în economie încă înainte 

de implementarea efectivă a măsurilor. 

În ceea ce privește cheltuielile, proiectul de buget prevede un nivel 231,298 mld. lei (din care 

850 milioane lei revin unei noi scheme de compensare a obligațiilor bugetare restante), mai 

mari cu 4,87% comparativ cu anul anterior (ajustând nivelul cheltuielilor pentru cuantumul 

swap-urilor incluse în anii 2013 și 2014), în principal pe seama cheltuielilor aferente proiectelor 

cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pro-aderare (+3,7 mld. lei, respectiv 22,3%, în 
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condițiile în care Guvernul anticipează o creștere a intrărilor anuale de fonduri europene cu 

circa 2,4 miliarde lei). Ritmul de creștere proiectat al cheltuielilor din 2014, dar și cel din 2015 și 

2016 (4,25% în 2014, 3,85% în 2015 și 5,18% în 2016, în lipsa ajustării agregatelor cu cuantumul 

swap-urilor în anii 2013 și 2014), respectă regula statuată de art. 6 lit. d) a LRF 69/2010, 

conform căreia „pentru fiecare dintre cei trei ani acoperiți de SFB, rata anuală de creștere a 

cheltuielilor totale ale BGC va fi menținută sub rata anuală de creștere nominală a PIB 

prognozată pentru anul bugetar respectiv, până când soldul preliminat al BGC a înregistrat 

surplus în anul anterior anului pentru care se elaborează proiectul de buget”, în condițiile în care 

evoluția PIB nominal este descrisă de rate de creștere de 5,27% în 2014, 5,09% în 2015 și 5,5% 

în 2016. În contextul clarificării ipotezelor cu privire la majorările salariale și a indexării 

pensiilor, Consiliul fiscal nu are rezerve cu privire la traiectoria prognozată a cheltuielilor, 

identificând totuși o ușoară supraestimare la nivelul cheltuielilor cu dobânzile (nivelul acestora 

implică existența unui stoc-tampon ce poate fi utilizat în cazul unei nerealizări a veniturilor 

programate ori al apariției unor cheltuieli neașteptate). Consiliul fiscal remarcă includerea 

recentă în textul Raportului privind situaţia macroeconomică pentru anul 2014 şi proiecţia 

acesteia în perioada 2015-2017 a unor grafice care reprezintă evoluția în timp a ponderii 

diverselor agregate de cheltuieli în deficitul bugetar (vezi pagina 10, paginile 57-60) și apreciază 

plusul de transparență, însă avertizează totodată că respectivele ponderi nu au nici o relevanţă 

pentru evaluarea priorităţilor guvernamentale în alocarea resurselor, cu atât mai mult cu cât, 

pe măsură ce consolidarea fiscală va progresa și soldul bugetar se va apropia în mod inevitabil 

de echilibru, acestea au în mod inerent tendința să crească pentru orice agregat de cheltueli 

bugetare, fără ca acest fenomen să aibă vreo semnificaţie economică. Relevantă ar fi 

evidențierea ponderii agregatelor de cheltuieli în totalul cheltuielilor ori în totalul veniturilor 

bugetare, eventual compararea acestora cu nivelul din alte ţări europene aflate în acelaşi stadiu 

de dezvoltare (peer-countries). 

În ceea ce privește evoluțiile pe termen mediu, atingerea obiectivului pe termen mediu (de 1% 

din PIB deficit structural) conform calendarului agreat cu Comisia Europeană  implică o ajustare 

structurală semnificativă în 2015 (de 0,7 pp. de PIB), echivalentă unei reduceri cu 0,8 % din PIB 

a deficitului efectiv, până la un nivel de 1,4% din PIB (cash și ESA95). Cu toate acestea, sunt 

dificil de identificat măsurile efective ce determină o ajustare structurală de o asemenea 

dimensiune în 2015 pornind de la proiecția bugetară curentă, cu atât mai mult cu cât ajustări de 

dimensiuni echivalente în trecut nu au putut fi implementate decât în condițiile introducerii 

unor pachete de măsuri discreționare pe partea de venituri bugetare (creşteri de taxe ori 

introducerea unora noi, lărgiri a bazelor de impozitare) sau a unor reducerii semnificative de 

cheltuieli, în special în zona investițiilor publice. Astfel, ajustările structurale provin în ceea cea 

mai mare din  componentele: 
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 „alte transferuri” (-0,16% din PIB); reducerea provine din alocări mai mici cu 474 

milioane de lei comparativ cu nivelul bugetat pentru 2014, iar nivelul din 2015 apare ca  

inexplicabil de mic, în condițiile în care aceste alocări sunt proiectate să crească atât 

înainte de acest moment (eliminând impactul swap-urilor din 2012 și 2013 asupra 

acestei componente creșterile ar fi de 842,3 milioane lei în 2012, respectiv 636,1 

milioane lei), cât și după (în 2016 și 2017 creșterile sunt de 241,5 milioane lei și, 

respectiv, de  700,7 milioane lei); 

 „asistență socială” (-0,17% din PIB, în condițiile în care avansul nominal al agregatului, 

de 3,5%, este inferior celui avut în vedere pentru PIB nominal, 5,1%): dacă diminuarea 

proiectată a cuantumului cheltuielilor cu indemnizația de șomaj este în linie cu ipoteza 

accelerării creșterii economice, este dificil de explicat de ce rata de creștere preconizată 

a cheltuielilor BASS este de doar 4,1%, în condițiile în care aplicarea algoritmului de 

indexare curent (conform Legii pensiilor amendată în ianuarie 2013) ar genera o 

indexare a punctului de pensie cu 5%, provenită din suma inflației medii proiectate 

pentru anul 2013, 4,1%, căreia i se adaugă jumătate din creșterea salarială reală 

proiectată pentru 2013, în speță 1,8%); 

 „proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare”, al cărui avans 

nominal, de doar 996,1 milioane lei, este substanțial inferior intrărilor suplimentare 

prognozate din fonduri post-aderare (+2,2 mld. lei), ceea ce duce la diminuarea 

deficitului prognozat cu diferența dintre acestea. De altfel, un asemenea fenomen (plus 

de intrări de fonduri post-aderare însoțit de un avans inferior al cheltuielilor cu 

proiectele cu finanțare din fonduri nerambursabile post-aderare) nu se înregistrează 

nici înainte de 2015, nici în proiecția evoluțiilor ulterioare acestui an.  

Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul fiscal au fost aprobate de Preşedintele 

Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în urma 

însuşirii acestora de către membrii Consiliului prin vot, în şedinţa din data de 14 noiembrie 

2013. 

 

 

14 noiembrie 2013 

Președinte Consiliul fiscal 

IONUŢ DUMITRU 
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ANEXA I    - milioane lei 

  
Impact 
bugetar Categoria de venit 

Măsuri de politică fiscală: 4268,7   

Modificarea formulei de indexare a accizei cu 
inflaţia (4.75%) 1106,8 

Impact total pe venituri, 
din care: 

  892,6 Accize 

  214,2 TVA 

Majorarea accizei la carburanţi cu 7 euro cenţi 
pe litru 2279,9 

Impact total pe venituri, 
din care: 

  1838,6 Accize 

  441,3 TVA 

Baza de impozitare a companiilor pentru 
impozitele pe propietate care va fi lărgită 
pentru a fi incluse structurile speciale 488,0 

Impozite şi taxe pe 
proprietate 

Majorarea redevenţelor pentru resurse 
minerale, altele decât petrol şi gaze cu 25% 50,0 Venituri nefiscale                       

Creşterea salariului minim de la 800 lei/lună 
la 850 lei/lună începand cu luna ianuarie 2014 
şi la 900 lei/lună în luna iulie 2014 344 

Impact total pe venituri, 
din care: 

  300 Contribuţii 

  44 Impozit pe  venit şi salarii  
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ANEXA II 

Proiecţie 
2014 

(aferentă 
SFB 2014 - 

2016) 

Proiecţie 
2013 

(rectificare 
II 2013) 

Proiect 
buget 
2014 

Proiect 
buget 
2014 / 
SFB 
2014 

Proiect 
buget 2014 

/ 
Rectificare 

II 2013 
SFB 
2014 

Rectifica
re II 2013 

Proiect 
buget 
2014 

Proiect 
buget 2014 -

SFB 2014 

Proiect buget 
2014 - 

Rectificare II 
2013 PIB 660600 625617 658683 

 

Fara swap 
Fara swap, variatie 

procentuala Fara swap, procent in PIB Fara swap, procent in PIB 

 

1 2 3 8=7-1 9=7-4 10 11 12 13=12-10 14=12-11 

VENITURI  TOTAL                    223769,3 203846,3 215958,3 -3,49% 5,94% 33,87% 32,58% 32,79% -1,09% 0,20% 

Venituri curente                          208299,0 190166,0 200481,2 -3,75% 5,42% 31,53% 30,40% 30,44% -1,10% 0,04% 
Venituri fiscale                          128468,0 118451,9 125312,2 -2,46% 5,79% 19,45% 18,93% 19,02% -0,42% 0,09% 

Impozit pe venit, profit şi câştiguri 
din capital  de la   persoane juridice 13879,0 12070,0 12710,0 -8,42% 5,30% 2,10% 1,93% 1,93% -0,17% 0,00% 

Impozit pe  profit  12343,8 10805,0 11378,0 -7,82% 5,30% 1,87% 1,73% 1,73% -0,14% 0,00% 

Alte impozite pe profit, venit şi                       
câştiguri din capital de la persoane juridice 1535,2 1265,0 1332,0 -13,24% 5,30% 0,23% 0,20% 0,20% -0,03% 0,00% 

Impozit pe venit, profit şi câştiguri 
din capital  de la  persoane fizice  24662,9 22851,0 24014,9 -2,63% 5,09% 3,73% 3,65% 3,65% -0,09% -0,01% 

Impozit pe  venit şi salarii  24649,3 22838,1 24000,9 -2,63% 5,09% 3,73% 3,65% 3,64% -0,09% -0,01% 

Alte impozite pe profit, venit şi 
câştiguri din capital  13,6 12,9 14,0 3,24% 8,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Impozite şi taxe pe proprietate 4665,7 4452,8 5040,7 8,04% 13,20% 0,71% 0,71% 0,77% 0,06% 0,05% 

Impozite şi taxe pe bunuri şi 
servicii 84069,4 78096,1 82512,6 -1,85% 5,66% 12,73% 12,48% 12,53% -0,20% 0,04% 

T.V.A. 55864,0 50692,0 53771,6 -3,75% 6,08% 8,46% 8,10% 8,16% -0,29% 0,06% 

Accize 23644,7 20942,1 24102,0 1,93% 15,09% 3,58% 3,35% 3,66% 0,08% 0,31% 

Alte impozite şi taxe generale pe 
bunuri şi servicii 1940,9 1622,9 1807,1 -6,90% 11,35% 0,29% 0,26% 0,27% -0,02% 0,01% 

Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 2619,8 4839,1 2831,9 8,10% -41,48% 0,40% 0,77% 0,43% 0,03% -0,34% 

Impozit pe comerţul exterior şi 
tranzacţiile internaţionale 785,5 591,8 623,0 -20,69% 5,27% 0,12% 0,09% 0,09% -0,02% 0,00% 

Alte impozite şi taxe fiscale        405,5 390,1 411,0 1,36% 5,35% 0,06% 0,06% 0,06% 0,00% 0,00% 

Contribuţii asigurări sociale 58199,6 54325,2 57779,0 -0,72% 6,36% 8,81% 8,68% 8,77% -0,04% 0,09% 

Venituri nefiscale                       21631,4 17389,0 17390,0 -19,61% 0,01% 3,27% 2,78% 2,64% -0,63% -0,14% 

Venituri din capital                       731,4 607,1 621,0 -15,09% 2,29% 0,11% 0,10% 0,09% -0,02% 0,00% 

Subvenţii  0,0 0,0 0,0 - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Donaţii 337,7 631,9 14,6 -95,68% -97,69% 0,05% 0,10% 0,00% -0,05% -0,10% 

Sume primite de la UE în contul 
plăţilor efectuate 14401,2 12441,4 14841,5 3,06% 19,29% 2,18% 1,99% 2,25% 0,07% 0,26% 

Sume încasate în contul unic la 
bugetul de stat 0,0 0,0 0,0   

 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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CHELTUIELI  TOTAL             235957,4 219746,4 230448,4 -2,33% 4,87% 35,72% 35,12% 34,99% -0,73% -0,14% 

Cheltuieli curente                           217087,8 202508,8 212652,8 -2,04% 5,01% 32,86% 32,37% 32,28% -0,58% -0,08% 

Cheltuieli de personal    48663,0 46152,0 47786,1 -1,80% 3,54% 7,37% 7,38% 7,25% -0,11% -0,12% 

Bunuri şi servicii 36971,2 38522,6 39361,5 6,47% 2,18% 5,60% 6,16% 5,98% 0,38% -0,18% 

Dobânzi  12218,4 10885,3 11223,5 -8,14% 3,11% 1,85% 1,74% 1,70% -0,15% -0,04% 

Subvenţii                                   5801,0 5213,8 5742,3 -1,01% 10,14% 0,88% 0,83% 0,87% -0,01% 0,04% 

Total transferuri incluse în bugetul 
general consolidat 112594,8 100473,2 107262,3 -4,74% 6,76% 17,04% 16,06% 16,28% -0,76% 0,22% 

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice                              2211,1 998,7 549,1 -75,17% -45,02% 0,33% 0,16% 0,08% -0,25% -0,08% 

Alte transferuri                               10815,5 11188,7 11817,1 9,26% 5,62% 1,64% 1,79% 1,79% 0,16% 0,01% 

Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile postaderare 22879,7 16558,3 20250,9 -11,49% 22,30% 3,46% 2,65% 3,07% -0,39% 0,43% 

Asistenţă socială 73927,3 68819,4 71512,7 -3,27% 3,91% 11,19% 11,00% 10,86% -0,33% -0,14% 

Alte cheltuieli 2761,2 2908,1 3132,5 13,45% 7,72% 0,42% 0,46% 0,48% 0,06% 0,01% 

Fonduri de rezervă                                         107,0 365,7 197,0 84,11% -46,13% 0,02% 0,06% 0,03% 0,01% -0,03% 

Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă 732,4 896,3 1080,1 47,47% 20,51% 0,11% 0,14% 0,16% 0,05% 0,02% 

Cheltuieli de capital                      18869,5 17237,6 17795,6 -5,69% 3,24% 2,86% 2,76% 2,70% -0,15% -0,05% 

Împrumuturi acordate                   0,0 0,0 0,0 - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rambursări de credite externe şi 
interne 0,0 0,0 0,0 - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 
recuperate în anul curent şi EXIMBANK 0,0 0,0 0,0 - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)        -12188,1 -15900,0 -14490,0 18,89% -8,87% -1,85% -2,54% -2,20% -0,35% 0,34% 
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ANEXA III

Rectifica

re II 2013

Influenta 

celor doua 

scheme de 

compensare

Rectificare 

II 2013 

(fara 

swap)

Influenta  

schemei de 

compensare 

2014

Masuri de 

politica 

fiscala 2014

Explicatii Baze macroeconomice relevante*

Proiectie 

venituri 

2014 CF

Venituri BGC 

prevazute in 

proiectul de 

buget 2014 

(contin swap-

uri)

Diferente

1 2 3 = 1-2 4 5 6 7 8=3*7+4+5 9 10=9-8

VENITURI  TOTAL                   205964,3 2118,0 203846,3 850,0 4268,7 217177,6 216808,3 369,2

Venituri curente                         192284,0 2118,0 190166,0 850,0 4268,7 201699,8 201331,2 368,6

Venituri fiscale                         120569,9 2118,0 118451,9 850,0 3918,7 126290,2 126162,2 128,0

Impozit pe venit, profit si castiguri 

din capital  de la   persoane juridice           
12070,0 12070,0 12707,3 12710,0 -2,7

Impozit pe  profit 10805,0 10805,0 PIB nominal (+5,28%) 11375,5 11378,0 -2,5

Alte impozite pe profit, venit si 

castiguri din capital de la persoane 

juridice

1265,0 1265,0 PIB nominal (+5,28%) 1331,8 1332,0 -0,2

Impozit pe venit, profit si castiguri 

din capital  de la  persoane fizice 
22851,0 22851,0 44,0 24352,3 24014,9 337,4

Impozit pe  venit si salarii 22838,1 22838,1 44,0

Majorarea salariului minim ar trebui sa se regaseasca in 

proiectia privind dinamica castigului salarial, motiv pentru care 

nu va fi considerata in mod separat in exercitiul de prognoza.

Numarul mediu de salariati (+1,33%) 

Castigul salarial mediu brut (+5,17%)
24338,7 24000,9 337,8

Alte impozite pe profit, venit si 

castiguri din capital 
12,9 12,9 PIB nominal (+5,27%) 13,6 14,0 -0,4

Impozite si taxe pe proprietate 4452,8 4452,8 488,0
Mentinerea taxelor locale la nivelul actual la care se adauga 

impactul extinderii bazei de impozitare
4940,8 5040,7 -99,9

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 80214,1 2118,0 78096,1 850,0 3386,7 83248,2 83362,6 -114,4

T.V.A. 52810,0 2118,0 50692,0 850,0 655,5

Deși majorările de accize (ce implică majorări de prețuri) 

generează încasări suplimentare din TVA, impactul acestora 

ar trebui să fie inclus în proiecția deflatorului bazei 

macroeconomice relevante considerate. Cu toate acestea, din 

informatiile disponibile la acest moment, majorarile de accize 

nu au fost incluse in deflatorul de consum iar calculul va 

include atat variatia consumului nominal cat si veniturile 

suplimentare aferente respectivelor măsuri.

Cheltuiala cu consumul final al populatiei 

exclusiv autoconsum si piata taraneasca 

(+4,74%)

54602,1 54621,6 -19,5

Accize 20942,1 20942,1 2731,2

Indexarea accizelor cu rata medie a inflatiei oct 2012-sept 

2013 (+4.77%) si acciza suplimentara pentru produse 

energetice utilizate drept combustibil pentru motor de 0.07 

euro/litru

Cheltuiala cu consumul final al populatiei 

exclusiv autoconsum si piata taraneasca in 

termeni reali (+1,75%) 

24039,6 24102,0 -62,4

Alte impozite si taxe generale pe 

bunuri si servicii
1622,9 1622,9

Sunt incluse incasarile din taxa clawback. Conform proiectiei 

MFP
1807,1 1807,1 0,0

Taxe pe utilizarea bunurilor 

autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati

4839,1 4839,1

Punctul de pornire al extrapolării (proiectia de încasări din 

rectificarea a doua din 2013) este ajustat eliminând veniturile 

excepționale din închirierea benzilor de frecvență de către 

operatorii de telefonie mobilă incasate pe parcursul anului 

2013 (2100 milioane lei). 

PIB real (+2,2%) 2799,4 2831,9 -32,6

Impozit pe comertul exterior si 

tranzactiile internationale
591,8 591,8 Import de bunuri si servicii (+6,6%) 630,9 623,0 7,9

Alte impozite si taxe fiscale       390,1 390,1 PIB nominal (+5,28%) 410,7 411,0 -0,3

Contributii asigurari sociale 54325,2 54325,2 300,0

Punctul de pornire al extrapolării (proiectia acestei categorii 

bugetare din a doua rectificare bugetara a anului 2013 ) este 

ajustat adaugand transferurile compensatorii catre pensionari 

in contul sumelor colectate conform unei prevederi legale 

neconstituționale. Aceste transferuri au fost inregistrate ca 

venituri negative, afectand negativ executia pe primele 9 luni 

din 2013 (cu 796 milioane de lei). De asemenea, majorarea 

salariului minim ar trebui sa se regaseasca in proiectia privind 

dinamica castigului salarial, motiv pentru care nu va fi 

considerata in mod separat in exercitiul de prognoza.

Numarul mediu de salariati (+1,33%) 

Castigul salarial mediu brut (+5,17%)
58019,7 57779,0 240,6

Venituri nefiscale                      17389,0 17389,0 50,0

Conform proiecției MFP. Veniturile sunt prognozate a se 

majora intr-un ritm inferior ratei medii a inflatiei prognozate 

pentru anul viitor

17390,0 17390,0 0,0

Venituri din capital                      607,1 607,1
Rata medie a inflatiei prognozate pentru 

2013 (2,4%)
621,7 621,0 0,7

Subventii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Donatii 631,9 631,9 conform proiecției MFP 2,8 14,6 -11,8

Sume primite de la UE in contul 

platilor efectuate
12441,4 12441,4 conform proiecției MFP 14853,3 14841,5 11,8

2013 2014
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