
Raport de tara al Romaniei
din 2017
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• Economia Romaniei a inregistrat o ascensiune
ciclica in ultimii doi ani.

• In 2016 au fost initiate reforme ample, insa
potentialul neutilizat al fortei de munca limiteaza
cresterea economica.

• Saracia este in crestere, dar persista inegalitatile
mari in materie de venituri.

• Oferta inegala de educatie de calitate afecteaza
potentialul capitalului uman.

2



SITUATIA ECONOMICA SI PERSPECTIVE
Cresterea PIB si potentialul de crestere

• Consumul gospodariilor va ramane unul dintre
principalele motoare al cresterii.

• Din perspectiva ofertei, serviciile contribuie tot 
mai mult la cresterea economica.
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Investitii
• Romania are una dintre cele mai ridicate rate ale 

investitiilor din UE.

Pozitia externa

• Odata cu cresterea cererii interne se 
preconizeaza ca se va mari deficitul de cont
curent prin cresterea importurilor.

• Sustenabilitatea pozitiei externe a Romaniei s-
a imbunatatit in 2015.
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Piata fortei de munca

• Populatia activa continua sa se reduca. 
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• In 2016 dinamica remunerarii per salariat s-a 
accelerat reflectand contractiei pietei muncii.  
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Evolutii sociale

• Nivelul saraciei ramane printre cele mai
ridicate din UE.

• Inegalitatea veniturilor este in crestere si are 
unul dintre cele mai ridicate niveluri din UE.
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Finante publice

• Politica fiscal-bugetara a devenit prociclica in 
2016 si se preconizeaza ca deficitul public va
creste.

• 0,8% din PIB in 2015
• 2,8% din PIB in 2016
• 3,6% in 2017(previziune).
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PRIORITATILE IN MATERIE DE REFORMA
Fiscalitate

• Impactul sistemelor de impozitare si de 
asigurari sociale asupra reducerii inegalitatilor
in materie de venituri este relativ scazut.

• Ponderea muncii nedeclarate continua sa fie 
ridicata, cu efecte asupra veniturilor fiscale.
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Sustenabilitate pe termen lung

• Din cauza inrautatirii
soldului bugetar, se 
estimeaza ca rata 
datoriei publice se va
deteriora treptat.

• In lipsa unei reforme a 
sistemului de pensii, 
costurile imbatranirii
populatiei vor
deteriora dinamica
datoriei.
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PIATA FORTEI DE MUNCA, EDUCATIE SI 
POLITICI SOCIALE

Piata fortei de munca
• Mentinerea ritmului reformelor este esentiala

pentru a stimula bunastarea si cresterea
economica pe termen lung.

• Punerea in aplicare a reformelor depinde de 
un dialog social eficace, in continuare
caracterizat de un nivel scazut de negocieri
colective la nivel sectorial si de deficiente de 
natura institutionala.(Comisia Europeana,2016a)
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Forta de munca neexploatata

• Proportia tinerilor care nu sunt incadrati
profesional si nu urmeaza niciun program 
educational sau de formare (NEET) ramane ridicata.

Politicile in domeniul pietei fortei de 
munca

• In 2016, au fost adoptate masuri cuprinzatoare
pentru a imbunatatii participarea activa pe piata
fortei de munca.

• Majorarile salariului minim continua sa fie adoptate
fara aplicarea unor criterii obiective.
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POLITICI SECTORIALE

Energie
• Reformele recente au îmbunătățit eficiența 

energetică,  însă  progresele  sunt  lente  în 
domenii-cheie.

• Persistă  însă  unele  obstacole  în  calea 
concurenței în furnizarea de gaze naturale.
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RECOMANDĂRI SPECIFICE FIECĂREI ȚĂRI 
PENTRU 2016 (RST)

• Să consolideze serviciile oferite de Agenția
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă.

• Să definească, în consultare cu partenerii
sociali, criterii obiective pentru stabilirea
salariului minim.

• Să adopte legea privind egalizarea
vârstei de pensionare pentru bărbați și femei.
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STRATEGIA EUROPA 2020 (OBIECTIVE 
NAȚIONALE ȘI PROGRESE ÎNREGISTRATE)

• Obiectivul privind rata de ocupare a forței de 
muncă.

• Obiectivul privind C&D: 2 % din PIB.
• Obiectivul național privind emisiile de gaze cu 

efect de seră (GES): 19 % în 2020 comparativ cu 
2005 (în sectoarele care nu intră sub incidența
ETS).

• Obiectivul privind energia din surse regenerabile: 
obiectivul pentru 2020  privind energia din  
surse regenerabile: 24 %.
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• Eficiența energetică: reducerea consumului de 
energie. 

• Obiectivul României de  eficiență energetică
pentru anul 2020 este de 43 Mtep, exprimate
în consum de energie primară (30,3 Mtep
exprimate în consumul final de energie).

• Obiectivul privind părăsirea timpurie a școlii.
• Obiectivul privind învățământul terțiar.
• Obiectivul privind reducerea populației

expuse riscului de sărăcie sau de excluziune
socială, exprimat în număr de persoane.
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