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 Cuvânt înainte 

 

 Declanşarea pandemiei Sars-Cov 2 la începutul anului 2020 cu efecte agravante în 

România, a  reprezentat un eveniment cu ample implicaţii în viaţa de fiecare zi punând o 

amprentă puternică asupra percepţiilor referitoare la ansamblul societal. Din perspectiva 

activităţii de analiză şi previziune economică lucrurile nu au stat diferit, în condiţiile în care 

prognozele elaborate  după apariţia Covid-19 au avut un orizont mai apropiat, în conformitate cu 

cerinţele Comisiei Europene adaptate situaţiei de criză. În această situaţie, activitatea de 

monitorizare permanentă a indicatorilor la nivel macroeconomic dar şi microeconomic a 

reprezentat o adevărată provocare profesională.  În anul 2020 activitatea Comisiei Naţionale de 

Strategie şi Prognoză s-a axat pe găsirea metodelor care să asigure  o consistenţă şi  acurateţe cât 

mai ridicate într-un climat marcat de incertitudini cu privire la nivelul economiei româneşti de 

rezilienţă şi de adaptare la restricţiile impuse. În toată această perioadă, au fost depuse eforturi 

pentru a obţine bune rezultate în activitatea de prognoză şi a furniza materiale fundamentate din 

punct de vedere economic tuturor actorilor decizionali, instituţiilor financiare internaţionale dar 

şi publicului larg. Din analizele noastre şi reflexiile instituţiilor cu care colaborăm rezultă că am 

reuşit să ne conectăm la realităţile economice la nivel global, european şi naţional, să utilizăm 

întregul set de instrumente moderne de predicţie avute la dispoziţie, precum şi să analizăm   

datele statistice din domeniul economico-social furnizate de instituţiile de profil interne şi 

internaţionale, ceea ce  a imprimat prognozelor noastre un grad sporit de realism şi moderaţie.   

Cu siguranţă se poate afirma că anul 2020 va rămâne un an de referinţă pentru gândirea 

economică care va influenţa în categoric şi modul de construcţie al prognozelor 

macroeconomice. Din elementele sale, care au influenţat negativ activitatea  economică din 

România, se pot extrage lecţii valoroase care ne vor ajuta să ne perfecţionăm şi rafinăm metodele 

dar să ne şi diversificăm aria de analiză astfel încât să sprijinim activ procesul decizional  în 

formularea politicilor publice din sfera economică. 

 

Cristian Nicolae Stănică 

Preşedinte 

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză 
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SECŢIUNEA I: Cadrul instituţional şi atribuţiile Comisiei Naţionale de Strategie şi 

Prognoză 

I.1. Cadrul instituţional al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză 

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) este organizată şi funcţionează în baza 

Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 (r) privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 

Strategie şi Prognoză, şi a Hotărârii Guvernului nr. 604/2020 pentru aprobarea numărului de 

posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.  

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză este organ de specialitate al administraţiei 

publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi 

coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora studii si prognoze pe termen scurt, mediu 

si lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, 

sinteze macroeconomice, de a fundamenta orientările strategice de dezvoltare economico-socială 

şi măsurile de politică economică proiectate de Guvern, în concordanţă cu Programul de 

guvernare. 

În cursul anului 2020, CNSP a parcurs o serie de transformări ale activităţii specifice, în 

scopul evitării suprapunerii de competenţe între CNSP şi alte ministere în ceea ce priveşte 

implementarea proiectelor de infrastructură şi a schemelor de ajutor de stat. 

 Astfel, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 

privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, mecanism specific de finanţare în domeniul investiţiilor 

publice şi Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor 

balneare au trecut din gestiunea CNSP în gestiunea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

şi Administraţiei. De asemenea, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 1/2020, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a preluat de la CNSP schema 

de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România constituită 

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor 

de stat privind sprijinirea industriei cinematografice. 

Totodată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind 

parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice, au fost 

predate, în diverse etape de elaborare, următoarele proiecte strategice de investiţii către 

instituţiile competente, respectiv: 
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1. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a preluat de la CNSP  

Autostrada Târgu-Neamţ - Iaşi; Autostrada Ploieşti - Braşov, Autostrada Bucureşti - Craiova - 

Calafat - Drobeta Turnu-Severin - Lugoj; linia ferată de mare viteză Bucureşti - Craiova/Sofia - 

Timişoara/Belgrad - Cluj/Budapesta; Extinderea reţelei de metrou prin realizarea magistralei 

M7; Construirea aeroportului Bucureşti Sud; Linia ferată de mare viteză Ploieşti - Buzău - 

Focşani - Bacău - Paşcani - Iaşi - Suceava - Siret (Vicşani); Molurile nr. 3 şi 4 din Portul 

Constanta Sud; Operarea de servicii în parteneriat public-privat, în domeniul sănătăţii, în cadrul 

unui pachet compus din spitale CFR; Amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie. 

2. Ministerul Sănătăţii a preluat de la CNSP Clinica Multifuncţională "Dr. Calistrat 

Grozovici" corp A şi corp B; Construirea şi operarea unei bănci naţionale de sânge, plasmă 

umană şi celule stem; Spitalul Regional Timişoara; Spitalul Regional Brăila-Galaţi; Spitalul 

Regional Târgu Mureş. 

3. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a preluat de la CNSP Complexul 

hidrotehnic Turnu Măgurele - Nicopole pe fluviul Dunăre; Centrala hidroelectrică cu acumulare 

prin pompaj Tarniţa - Lăpuşteşti; Construcţia unei fabrici de mijloace de transport electrice; 

Construirea unui sistem de resorturi de lux la Marea Neagră - New Costineşti; Un nou complex 

turistic pentru schi în masivul Făgăraş. 

4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a preluat de la CNSP Finalizarea canalului 

magistral Siret - Bărăgan. 

5. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a preluat de la CNSP 

Complexul Medical Carol Davila-Universitary Medical City. 

 Ulterior concretizării şi semnării tuturor protocoalelor şi proceselor verbale de predare-

preluare, a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 

Strategie şi Prognoză care modifică şi stabileşte atribuţiile instituţiei astfel reorganizate. 

Adoptarea acestui act normativ a introdus patru schimbări fundamentale în ceea ce priveşte 

organizarea şi funcţionarea CNSP, după cum urmează : a) asigurarea independenţei CNSP în 

ceea ce privește realizarea prognozelor, pentru asigurarea calității acestora; b) eliminarea tuturor 

acelor dispoziții care se referă la gestionarea schemelor de ajutor de stat, finanțări și coordonarea 

parteneriatului public privat, pentru revenirea la obiectul principal de activitate; c) desființarea 

Consiliului de Programare Economică şi d) întărirea capacității instituționale a CNSP. 

Comisia Națională de Strategie și Prognoză trebuie să fie o autoritate publică 

independentă în ceea ce privește prognoza și evaluarea macroeconomică și sectorială, astfel încât 

să sprijine activitatea Guvernului în fundamentarea corectă a politicilor economice cu asigurarea 
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calității prognozelor macroeconomice. De asemenea, în domeniul prognozei macroeconomice, 

CNSP trebuie să realizeze o analiză comparativă între propriile prognoze cu prognozele 

macroeconomice realizate de Comisia Europeană. 

Analizele, prognozele și rezultatele cercetării realizate de CNSP trebuie realizate periodic 

și publicate înainte de fundamentarea politicilor economice, astfel încât acestea din urmă să se 

bazeze pe o analiză a costului social ex ante și să întărească în acest mod legitimitatea 

Guvernului în ceea ce privește politicele economice pe care le promovează.  

Analizele, studiile, opiniile şi recomandările CNSP trebuie să constituie un suport pentru 

Guvern şi Parlament la elaborarea strategiei fiscal-bugetare și a legilor bugetare anuale, 

concomitent cu avizele și analizele Consiliului Fiscal. De asemenea, CNSP trebuie să acorde 

suport la elaborarea programului de convergență și a programului național de reformă, precum și 

a strategiilor naționale în domeniul economic. 

În elaborarea instrumentelor de politici publice, CNSP trebuie să colaboreze instituțional 

cu Ministerul Finanțelor Publice și alte ministere economice, cu Banca Națională a României și 

Consiliul Fiscal. De asemenea, CNSP trebuie să amelioreze cooperarea cu Comisia Europeană și 

să fixeze o colaborare cu alte institute de prognoză din UE și din afara spațiului UE.  

Pentru a deveni o organizație publică organizată în mod eficient, CNSP trebuie să se 

focalizeze asupra pregătirii resursei umane și managementului cunoașterii. Formarea 

profesională continuă constituie o prioritate și o activitate permanentă. Pentru viitor este necesar 

să se investească semnificativ în metodologia de cercetare, analiza economică și prognoză, 

apelând la proiecte cu finanțare europeană și schimb de informații cu institute de prognoză din 

străinătate.  

Sub aspect tehnic-legislativ actul normativ a modificat domeniul de activitate, funcțiile și 

competențele/atribuțiile CNSP, potrivit principiului specializării capacității de folosință. În acest 

sens, toate acele activități care au creat din CNSP un vehicul de gestionat scheme de ajutor de 

stat, finanțări/grant-uri sau o structură de coordonare pentru parteneriate public-privat au fost  

eliminate. În acest mod, actul normativ a fost pus în acord cu prevederile legale  în vigoare prin 

care finanțările făcute de CNSP au fost transferate altor autorități publice. Totodată, a fost lărgită 

aria de cooperare a CNSP cu Ministerul Finanțelor Publice și alte ministere economice, cu Banca 

Națională a României, Consiliul Fiscal și Comisia Europeană, cu orice altă autoritate publică ce 

își fundamentează politica pe o prognoză economică, precum și cu institutele de cercetare.  

De asemenea, s-a operat o ajustare semnificativă a structurilor interne și teritoriale ale 

CNSP, care a condus corelativ la o diminuare substanțială a numărului de posturi. 
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Funcţional, în sprijinul asigurării realizării obiectivului principal al instituţiei, a fost 

aprobată Hotărârea Guvernului nr. 604/2020 pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii 

organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză având structura prezentată în  

anexa 1 în finalul prezentului Raport. 

 

 I.2. Atribuţiile Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză 

 Atribuţiile conferite CNSP prin actul normativ sus-menţionat, sunt după cum urmează: 

1. elaborarea prognozelor privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, 

mediu şi lung, în corelare cu politicile publice în domeniul economic decise de Guvernul 

României, precum şi pe baza tendinţelor din economia naţională şi cea mondială; 

2. participarea la elaborarea de strategii şi programe de dezvoltare naţionale, sectoriale sau 

regionale, fundamentează orientările strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare; 

3. participarea la elaborarea şi actualizarea anuală a documentelor programatice pe care 

România trebuie să le pregătească în calitate de ţară membră a Uniunii Europene, precum 

Programul de convergenţă şi Programul naţional de reformă; 

4. participarea la reuniunile grupurilor de experţi ale Comisiei Europene şi Organizaţiei pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică, constituite în domeniul propriu de competenţă; 

5. participarea la toate activităţile legate de procesul de adoptare a monedei euro şi asigură 

suport conform rolului şi competenţelor sale; 

6. participarea la activitatea Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială, în 

concordanţă cu decizia prim-ministrului; 

7. realizarea de analize şi previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget şi strategiei 

fiscal-bugetare, în concordanţă cu cerinţele Ministerului Finanţelor Publice; 

8. efectuarea de evaluări şi prognoze cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor 

publice, inclusiv pe bază de modele specifice, având responsabilitatea transmiterii 

rezultatelor la Ministerul Finanţelor Publice; 

9. evaluarea şi elaborarea de prognoze privind produsul intern brut potenţial, output-gap şi 

deficitul structural, care vor fi utilizate de Ministerul Finanţelor Publice în procesul bugetar; 

10. analizarea periodică a situaţiei economice interne, inclusiv pe bază de anchete proprii de 

conjunctură, în scopul evidenţierii unor riscuri sau disfuncţii în evoluţia unor sectoare ori 

activităţi economice; 

11. analizarea evoluţiilor şi politicilor din domeniul productivităţii şi al competitivităţii; 

12. efectuarea de analize cu privire la riscurile interne şi externe ce pot afecta evoluţia economiei 

româneşti; 
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13. efectuarea de studii şi analize privind perspectivele economiei mondiale, evidenţiind 

principalele tendinţe şi posibilele lor efecte în economia României; 

14. elaborarea şi utilizarea de modele macroeconomice pentru fundamentarea şi asigurarea 

coerenţei prognozelor şi scenariilor de dezvoltare; 

15. elaborarea şi/sau dezvoltarea de modele şi metode econometrice pentru evaluarea efectelor 

reformelor structurale şi a politicilor publice, precum modele de echilibru general şi 

structurale; 

16. armonizarea  metodelor şi tehnicilor de prognoză, precum şi cadrul legislativ din domeniul 

său de activitate cu reglementările şi recomandările Uniunii Europene; 

17. evaluarea impactului fondurilor structurale şi al altor surse financiare externe atrase asupra 

indicatorilor macroeconomici; 

18. participarea la evaluările ex ante, în media res şi ex post ale impactului politicilor publice la 

nivel macroeconomic şi sectorial prin metodologii specifice; 

19. elaborarea de analize şi prognoze cu privire la convergenţa reală şi nominală a României; 

20. realizarea de analize şi prognoze cu privire la impactul economico-social al fondurilor 

europene în România, prin utilizarea de modele macroeconomice specifice; 

21. elaborarea de analize şi prognoze cu privire la echilibrul energetic; 

22. analizează impactul politicilor financiare, monetare şi bugetare asupra economiei reale; 

23. analizarea  şi prognozarea evoluţiei şi efectelor procesului inflaţionist asupra echilibrelor la 

nivel macroeconomic; 

24. efectuarea de analize şi prognoze cu privire la evoluţia pieţelor financiare; 

25. efectuarea de previziuni pe termen scurt, mediu şi lung privind activitatea de comerţ exterior 

şi balanţa de plăţi externe; 

26. efectuarea de analize şi prognoze privind evoluţia principalelor sectoare de activitate din 

economie, cum ar fi industrie, agricultură, transport, comerţ, comunicaţii, precum şi altele; 

27. elaborarea de prognoze şi analize referitoare la piaţa muncii şi sistemul de asigurări sociale; 

28. elaborarea de analize şi prognoze privind evoluţia în profil teritorial a principalilor indicatori 

economico-sociali; 

29. efectuarea de analize privind impactul programelor locale de dezvoltare asupra creşterii 

economice; 

30. formularea de răspunsuri la solicitărilor autorităţilor publice prin efectuarea de prognoze, la 

cerere; 

31. formularea, la cerere, puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, înainte de 

a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului; 
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32. transmiterea, în domeniul propriu de competenţă, împreună cu Secretariatul General al 

Guvernului, punctul de vedere referitor la propunerile legislative, întrebările şi interpelările 

adresate de parlamentari, circumscrise problematicii economico-sociale, la solicitarea 

acestuia; 

33. participarea la monitorizarea modului de realizare a programului de guvernare; 

34. asigurarea managementului şi implementării de proiecte cu asistenţă financiară 

nerambursabilă din surse interne şi externe ce privesc întărirea capacităţii instituţionale 

proprii, precum resursa umană, metode de cercetare şi prognoză, dezvoltarea capacităţii de 

formulare a politicilor economice, organizare şi evaluare; 

35. editarea de reviste şi buletine informative în domeniul său de activitate; cheltuielile legate de 

tipărirea şi difuzarea buletinelor informative se suportă, în condiţiile legii, din bugetul 

Comisiei şi din alte surse; 

36. asigurarea şi participarea la formarea profesională a personalului din administraţia publică 

centrală şi locală pe problematica circumscrisă domeniului său de activitate; 

37. asigurarea, în condiţiile legii, formării profesionale a personalului din aparatul propriu; 

38. organizarea controlului financiar preventiv şi monitorizarea execuţiei bugetare; 

39. elaborarea proiectului bugetului anual al Comisiei, precum şi programului de investiţii al 

instituţiei. 

  

SECŢIUNEA II: Principalele activităţi desfăşurate 

II.2. Activităţi şi rezultate ale Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză 

II.2.1. Prognozele pe termen scurt, mediu şi lung realizate în anul 2020 

Obiectivul principal al activităţii de prognoză al CNSP îl reprezintă elaborarea de 

prognoze pe termen scurt, mediu şi lung cu un grad ridicat de predictibilitate. Rezultatele 

prognozelor sunt publicate pe site-ul CNSP. 

a) Prognozele pe termen scurt, respectiv evoluţiile lunare sau trimestriale ale unor 

indicatori macroeconomici, se realizează ca etapă pregătitoare a prognozelor pe termen mediu. În 

cadrul prognozelor pe termen scurt se include şi prognoza privind puterea de cumpărare a 

funcţionarilor publici, bazată pe evoluţia câştigurilor salariale pentru această categorie şi 

realizată în cadrul „exerciţiului de prognoză” al Eurostat. Această prognoză se referă la perioada 

iunie an precedent – iunie an curent şi necesită prognoza lunară a câştigurilor salariale şi a 

inflaţiei în anul curent. 
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 În acest cadru, în Direcţia generală de analize şi prognoze financiare şi sectoriale s-a 

dezvoltat în anul 2020 - atât ca sferă de analiză, cât şi din punct de vedere al prezentării - 

Prognoza pe termen scurt în industrie, care reprezintă o prognoză trimestrială pentru 

activitatea industrială bazată pe o anchetă de conjunctură proprie, desfăşurată la agenţii 

economici din industrie. Specific este faptul că ancheta de conjunctură a CNSP, spre deosebire 

de cele ale Institutului Naţional de Statistică se bazează pe evaluări cantitative, ceea ce permite 

proiecţia evoluţiei trimestriale a indicatorilor macroeconomici. 

 Cele 4 anchete de conjunctură din anul 2020 au avut la bază un eşantion de 498 agenţi 

economici reprezentând rezultatul unei rate de sondaj de 13,31% şi furnizând o rată de acoperire 

de circa 65%. Chestionarul folosit asigură evidenţierea tendinţelor de manifestare a unui număr 

de 14 indicatori în cadrul sectorului industrial. Important de menţionat este faptul că, din datele 

comunicate de agenţii economici în cadrul acestui chestionar, se obţin informaţii pentru doi 

indicatori care nu sunt urmăriţi statistic, respectiv: stocurile de materii prime şi gradul de 

utilizare a capacităţilor de producţie. 

 Datele şi informaţiile obţinute sunt utilizate în cadrul modelului economico-matematic de 

prognoză trimestrială în domeniul industriei, care oferă ca rezultantă dinamica principalilor 

indicatori: producţie, productivitate, cerere, stocuri.  

 Rezultatele prognozelor în sectorul industrial, realizate pe baza anchetelor de conjunctură 

sunt publicate pe site-ul CNSP. 

 În urma implementării proiectului Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, de evaluare şi 

formulare de politici macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu UE a Comisiei 

Naţionale de Prognoză pe parcursul anului 2020 s-a realizat lucrarea „Prognoza 

macroeconomică pe termen scurt”, în cadrul direcţiei generale sus-menţionate. Prognoza pe 

termen scurt s-a realizat folosind macromodelul economiei româneşti, respectiv blocul adiţional 

al estimărilor trimestriale, fiind utilizate premisele teoretice şi metodologice Box and Jenkins 

(1976). Datorită faptului că datele prezintă fenomene de ciclicitate şi periodicitate, pentru 

estimările trimestriale s-au folosit modelele cu medii mobile (ARIMA), cu sezonalitate. 

Indicatorii trimestriali prognozaţi cu ajutorul acestei metode sunt: produsul intern brut, cheltuiala 

de consum a gospodăriilor populaţiei, consumul guvernamental, formarea brută de capital fix, 

importul de bunuri, exportul de bunuri, indicele preţurilor de consum, cursul de schimb lei/euro, 

veniturile bugetare şi cheltuielile bugetare.  
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 Ca în fiecare an, în lunile martie şi septembrie, au fost elaborate prognozele 

indicatorilor macroeconomici pentru notificarea fiscală, care include prognoza venitului 

naţional brut şi prognoza formării brute de capital fix din sectorul public şi sectorul privat. Aceşti 

indicatori sunt incluşi în raportarea către Eurostat a deficitului guvernamental şi a nivelului 

datoriei de către INS, în concordanţă cu Regulamentul Consiliului nr. 479/2009 cu 

amendamentele ulterioare. 

 A fost realizată şi prognoza indicatorilor macroeconomici prezentată la reuniunea 

ACOR  care revizuieşte prognoza resurselor proprii ale bugetului comunitar pentru anul în curs 

(2020) şi face prognoza acestora pentru anul următor (2021), în urma unui proces de comparare a 

prognozei CE a bazelor resurselor proprii (TVA, VNB) cu cea a statelor membre UE. 

 b) Prognoza pe termen mediu reprezintă activitatea principală, aceasta constituind şi 

baza pentru proiectele de buget. 

În anul 2020 s-au realizat 4 prognoze macroeconomice pe termen mediu (de iarnă - în 

luna februarie, varianta preliminară de primăvară - aprilie 2020, de vară - august 2020, 

preliminară de toamnă pentru rectificarea bugetară - noiembrie 2020). Aceste prognoze cuprind, 

în general, evoluţia principalilor indicatori macroeconomici pentru anul curent şi următorii 4 ani, 

dar dat fiind contextul special marcat de izbucnirea pandemiei Sars-2-COVID 19 şi gradul ridicat 

de incertitudine, perioada prognozată a fost restrânsă. Astfel, prognoza de iarnă a cuprins 

evoluţia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioda 2019-2023; în prognoza 

preliminară de primăvară estimările au acoperit doar anul 2020; prognozele de vară şi respectiv 

de toamnă au acoperit perioada 2020-2021. 

 Indicatorii macroeconomici pentru care sunt realizate estimări sunt: produsul intern brut, 

valoarea adăugată brută pe ramuri de activitate, consumul privat, consumul guvernamental, 

formarea brută de capital fix, exportul şi importul de bunuri şi servicii, câştigul salarial brut, net 

şi real, populaţia ocupată, numărul de salariaţi (sector bugetar şi sector concurenţal), efectivul 

salariaţilor, numărul de şomeri BIM şi  rata şomajului BIM, rata de ocupare, rata de activitate, 

numărul de şomeri înregistraţi la sfârşitul perioadei şi rata şomajului înregistrat, venitul naţional 

brut, indicatorii de sustenabilitate pe termen lung a sistemului de pensii, drepturile de pensii 

acumulate (ADL), PIB potenţial, output-gap, producţia industrială pe total şi pe 33 ramuri, 

volumul lucrărilor de construcţii pe total, pe elemente de structură şi pe tipuri de construcţii, 

export fob, import cif şi sold balanţă comercială pe total şi pe defalcat pe Intra/Extra UE, contul 

curent al balanţei de plăţi, preţuri de consum, preţurile producţiei industriale, costul în 

construcţii, curs de schimb leu-euro şi leu-dolar american. 
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 Principalele prognoze sunt elaborate, în general, odată cu cele ale Comisiei Europene. Ele 

sunt sincronizate cu procedurile anuale de supraveghere a ciclului economic, cunoscut sub 

numele de Semestrul European.  

 La nivelul statelor membre şi implicit şi în cazul României au avut loc discuţii bilaterale 

cu reprezentanţii Comisiei Europene, cu scopul de a discuta diferenţele între prognozele 

naţionale şi prognozele Comisiei Europene, identificarea factorilor care au dus la aceste diferenţe 

şi a specificităţilor fiecărui stat membru care ar aduce modificări prognozelor. În anul 2020 s-au 

desfăşurat discuţiile bilaterale telefonice cu reprezentanţii Comisiei Europene, din partea CNSP 

fiind asigurată participarea la nivel de Preşedinte şi personal de conducere.  

c) Prognozele sectoriale au în general acelaşi orizont de timp ca şi prognozele pe termen 

mediu. În anul 2020 s-au elaborat o serie de astfel de prognoze dintre care sunt de menţionat: 

 Prognoza producţiei industriale; 

 Prognoza activităţii de transport; 

 Prognoza echilibrului energetic; 

 Prognoza energiei electrice; 

 Prognoza indicilor valorii producţiei agricole; 

 Prognoza comerţului exterior. 

 Având în vedere cerinţele semestrului european şi ale Programului de Convergenţă, 

CNSP a elaborat în anul 2020, ca în fiecare an,  şi prognoza produsului intern brut la puterea 

de cumpărare standard (PCS)  şi a convergenţei reale.  

 d) Prognoza în profil teritorial este elaborată ulterior principalelor prognoze la nivel 

naţional (iarnă, primăvară, toamnă) şi se referă atât la cele 42 de judeţe, cât şi la cele 8 regiuni de 

dezvoltare. Această prognoză are caracter singular în România şi se bazează pe o metodologie 

specifică, elaborată în cadrul CNSP, care beneficiază de informaţiile oferite de compartimentele 

regionale. 

La nivel de regiune şi judeţ se prognozează indicatori privind creşterea economică 

(produsul intern brut şi valoarea adăugată brută pe ramuri, produsul intern brut pe cap de 

locuitor) şi indicatori privind forţa de muncă (populaţia ocupată, câştigul salarial, numărul de 

salariaţi, numărul de şomeri, rata şomajului). Rezultatele prognozelor în profil teritorial, atât 

varianta de primăvară, cât şi cea de toamnă, au fost valorificate de MFP şi ANAF, fiind publicate 

şi pe site-ul CNSP. 
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Realizarea prognozei în profil teritorial în cazul produsului intern brut reprezintă un proces 

dificil, necesitând o estimare proprie pentru doi ani anteriori intervalului de prognoză, dat fiind 

lipsa datelor statistice. 

În luna decembrie 2020 s-a elaborat Proiecţia principalilor indicatori economico–sociali în 

profil teritorial, 2020 – 2021. Departamentele regionale au contribuit la estimarea indicatorilor 

macroeconomici la nivel teritorial pe baza datelor statistice disponibile şi ţinând cont de 

contextul economic la nivel regional, naţional şi internaţional. Astfel pe baza metodelor de 

regionalizare a produsului intern brut (ascendentă, descendentă şi mixtă) a fost estimată valoarea 

produsului intern brut pe judeţe şi regiuni. Totodată au fost realizate prognoze şi pe indicatorii 

care caracterizează piaţa forţei de muncă şi veniturile salariale pe regiuni de dezvoltare şi pe 

judeţe (populaţia ocupată civilă medie, numărul mediu de salariaţi, numărul de şomeri 

înregistraţi la sfârşitul anului, rata şomajului înregistrat la sfârşitul anului, câştigul salarial mediu 

brut, câştigul salarial mediu net). 

Din perspectiva evoluţiei convergenţei regionale şi teritoriale s-au calculat şi prognozat 

următorii indicatori: indici de disparitate regionali, indici de disparitate faţă de media naţională, 

indici de disparitate faţă de Regiunea Vest, atât pentru produsul intern brut pe locuitor cât şi 

pentru câştigul salarial. 

 e) La solicitarea diverşilor beneficiari a fost elaborată şi  Prognoza pe termen lung 

(orizont 2040) care a avut în vedere un număr mai mic de indicatori, respectiv produsul intern 

brut, valoarea adăugată brută pe ramuri de activitate, populaţia activă, numărul de salariaţi, 

câştigul salarial mediu brut. Rezultatele acestei prognoze sunt valorificate atât în discuţiile în 

grupuri de lucru ale Comitetului de Politici Economice (în principal, Ageing Working Group) în 

contextul evaluării sustenabilităţii finanţelor publice pe termen lung, cât şi la fundamentarea 

prognozelor sectoriale pe termen lung.  

 II.2.2. Elaborarea documentelor programatice 

In anul 2020, CNSP a participat la elaborarea Raportului privind situaţia economică şi 

bugetară pe primele şase luni ale anului 2020, care, conform Legii responsabilităţii fiscal-

bugetare, trebuie realizat până la sfârşitul lunii iulie a fiecărui an, cu prezentarea evoluţiilor 

macroeconomice recente ale economiei româneşti. În acelaşi context, CNSP a contribuit la 

realizarea Raportului privind execuţia bugetară pe anul 2019. 
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De asemenea, au fost estimaţi principalii indicatori macroeconomici din Scrisoarea-cadru 

privind  contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 

şi a estimărilor pentru anii 2021-2024, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii 

principali de credite (produsul intern brut, consum privat, consum guvernamental, formarea brută 

de capital fix, export şi import de bunuri şi servicii, număr de şomeri înregistraţi la sfârşitul 

anului). 

 Un alt document programatic la care CNSP şi-a adus contribuţia a fost Programul de 

Convergenţă. Acesta reprezintă un program multianual care fundamentează şi evidenţiază 

calitatea şi consistenţa politicilor macroeconomice de creştere şi stabilitate economică şi 

bugetară, dar şi a perspectivelor de convergenţă reală şi nominală a statelor membre care nu au 

aderat la moneda euro. Capitolele aflate în responsabilitatea CNSP, sunt cele referitoare la 

evoluţiile macroeconomice, respectiv: 

- ipoteze privind economia la nivel global;  

- evoluţii macroeconomice recente în România;  

- evoluţii ciclice, respectiv estimarea PIB potenţial şi a output-gap;  

- scenariul de dezvoltare pe termen mediu; balanţe sectoriale;  

- comparaţia cu varianta precedentă a programului de convergenţă, respectiv riscuri pentru 

economie; 

- sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice. 

 În contextul crizei pandemice, Programul de Convergenţă a fost elaborat pe partea de 

prognoză macroeconomică doar pentru anul 2020. 

De asemenea, CNSP şi-a adus şi contribuţia la actualizarea anuală a Programului 

Naţional de Reformă (PNR) 2020. Documentul include reformele pe termen lung şi reformele 

pe termen scurt şi mediu, dar propune şi reforme noi, derivate din specificul obiectivelor 

Strategiei Europa 2020 şi al documentelor aferente. 

II.2.3. Elaborarea Studiului de ţară privind politicile economice pentru România, de 

către Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) 

 În anul 2018, CNSP a fost desemnată să reprezinte interesele României în cadrul 

demersurilor de efectuare a Studiului de ţară privind politicile economice "Economic review". 

Realizarea "Studiului de ţară privind politicile economice" reprezintă una din condiţiile principale 

pentru aprobarea candidaturii României la OCDE.  
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 La începutul anului 2020, CNSP s-a implicat în organizarea ultimei misiuni a OCDE în 

România în vederea finalizării studiului, ce ar fi trebuit să aibă loc în perioada 6-7 februarie: a 

transmis ministerelor draftul de raport de ţară, ca bază pentru discuţiile cu reprezentanţii OCDE, a 

centralizat comentariile la draftul de studiu primite de la ministere (Ministerul Economiei, 

Ministerul Muncii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Justiţiei), a asigurat comunicarea cu 

ministerele în vederea stabilirii programului întâlnirilor la nivel înalt pe parcursul misiunii, a 

comunicat permanent cu reprezentanţii OCDE în vederea organizării activităţilor de la preluarea 

delegaţiei de la aeroport, asigurarea transportului de la un minister la altul şi înapoi la aeroport la 

sfârşitul misiunii.  

 În 5 februarie 2020, OCDE a decis anularea misiunii ca urmare a demiterii Guvernului, 

dat fiind faptul că discuţiile trebuiau să aibă loc la nivel de ministru/SS. Toate acţiunile legate de 

studiu au rămas la stadiul primirii draftului Economic review. CNSP a menţinut contactul cu 

reprezentanţii OCDE. Ca urmare a schimbării calendarului de activităţi, din cauza izbucnirii 

epidemiei de Covid, reluarea misiunii şi finalizarea studiului s-a amânat pentru anul 2021. 

 Alte activităţi ale CNSP în relaţia cu OECD au fost: discuţii bilaterale pe baza fişei de ţară 

pregătite de OCDE în contextul Covid 19, participarea la OCDE Working Group on Short-Term 

Economic Prospects (STEP) în perioada 18-19 mai şi respectiv 3-4 noiembrie, discuţii în vederea 

pregătirii OCDE Economic outlook din lunile Iunie şi respectiv decembrie, ce include şi 

proiecţiile privind evoluţia economiei româneşti. 

II.2.4. Gestionarea modelelor macroeconomice pentru îmbunătaţirea calităţii 

prognozelor pe termen mediu 

Activitatea de modelare în cadrul CNSP a constat în actualizarea bazelor de date şi 

rularea modelelor care stau la baza fundamentării prognozelor macroeconomice, precum şi a 

determinării impactului diverselor măsuri economice stabilite  de Guvern. În anul 2020, în cadrul 

Direcţiei de Strategie şi Modelare au fost utilizate : 

 Modelul european de estimare şi prognoză a PIB potenţial, de natură structurală este 

bazat pe funcţia de producţie Cobb-Douglas şi agreat la nivelul Uniunii Europene. 

Complexitatea modelului este dată în principal de faptul că metodele şi tehnicile de 

estimare a elementelor componente ale PIB potenţial (cum ar fi de exemplu 

productivitatea totală a factorilor, rata şomajului care nu conduce la accelerarea salariilor) 

trebuie alese în aşa fel încât să se asigure un tratament egal la nivelul tuturor celor 27 de 

state membre. 
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 Modelul economiei româneşti, cunoscut sub denumirea Modelul Dobrescu este un 

model macroeconometric, organizat în 8 secţiuni, şi anume: 

- Ocupare, capital, venituri din muncă;  

- Funcţia de producţie macroeconomică şi output-gap; 

- Absorbţia internă şi comerţ exterior; 

- Preţuri, curs de schimb, alte variabile monetare; 

- Bugetul general consolidat (BGC) şi datoria publică; 

- Balanţa de plăţi şi datoria externă; 

- Structura sectorială a economiei; 

- Consumul de energie primară şi emisiile de CO2. 

 Modelul PROST  (Pension Reform Options Simulation Toolkit - PROST) este format 

dintr-un set de instrumente care permit simularea mai multor opţiuni de reformă a 

pensiilor, fiind folosit de către Banca Mondială. Cu ajutorul acestui set de instrumente 

sunt modelate contribuţiile şi drepturile la pensii, alături de veniturile şi cheltuielile din 

sistem, pentru o lungă perioadă de timp în viitor. În plus, modelul este util în luarea 

deciziilor în materie de politici publice bazate pe dovezi clare, reunind astfel analiza 

cantitativă şi calitativă ale regimurilor de pensii. 

Modelul utilizează date particulare fiecărei ţări, oferite de către Comisia Europeană, şi 

generează proiecţii ale populaţiei, care, combinate cu ipotezele economice, sunt 

întrebuinţate pentru a prognoza volumele viitoare de contributori şi beneficiari ai 

sistemului de pensii, fluxurile de venituri şi cheltuieli şi balanţele fiscale. 

 Rezultatele modelul PROST sunt utilizate de MFP şi CNSP pentru evaluarea 

sustenabilităţii pensiilor pe termen lung şi concluziile se prezintă în grupul de specialitate 

al ECOFIN şi în Programul de Convergenţă. 

 Modelul HEROM este utilizat la calculul impactului ex-ante şi ex-post al absorbţiei 

fondurilor europene. Modelul este unul structural, bazat pe fundamente  

micro-economice: latura ofertei include principalele mecanisme prin care Fondurile 

Structurale şi de Coeziune influenţează potenţialul productiv (externalităţi directe asupra 

output-ului). Sunt incluse, de asemenea externalităţi indirecte ale factorilor de producţie 

(capital şi forţă de muncă). 
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 II.2.5 Studiile de analiză şi impact 

 O activitate importantă a CNSP o reprezintă realizarea studiilor de analiză şi impact. 

Astfel, în anul 2020, CNSP a elaborat următoarele studii/analize: 

 Fundamentarea creşterii salariului minim pentru anul 2021 şi suţinerea acesteia în cadrul 

reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social din data de 24 noiembrie 

2020; 

 Elaborarea şi fundamentarea punctului de vedere al CNSP cu privire la proiectul de 

Directivă privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană; 

 Evaluarea impactului macroeconomic al fondurilor europene alocate României prin 

Cadrul Financiar Multianual 2021-2027; 

 Evaluarea impactului macroeconomic europene alocate României prin PNRR 2021-

2026, versiunea I 2020; 

 Analiza evoluţiilor preţurilor; 

 Aplicarea metodologiei şi determinarea coeficientul de ajustare/revizuire a preţurilor 

contractului de achiziţie publică/sectorială pentru anul 2021; 

 Situaţia plăţilor restante şi a arieratelor din economia românească în perioada 2015 – 

2019 şi semestrul I 2020; 

 Studiu privind situaţia agenţilor economici pe ramuri CAEN, în funcţie de numărul 

mediu de salariaţi în anul 2018, respectiv 2019; 

 Analiza indicatorilor financiari pe regiuni şi judeţe în anul 2018, respectiv 2019; 

 Evoluţii şi previziuni ale indicatorilor monetari în anul 2020; 

 Demografia societăţilor; 

 Analiza deficitului comercial; 

 Riscuri asupra comerţului internaţional în contextul Coronavirusului; 

 Analiza relaţiilor comerciale cu Italia; 

 Relaţiile comerciale ale României cu Franţa; 

 Situaţia schimburilor comerciale cu Austria; 

 Analiza relaţiilor comerciale cu Israel; 
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 Evoluţia, în context pandemic a unor sectoare industriale precum: fabricarea 

autovehiculelor de transport rutier, industria alimentară, industria textilă şi de confecţii, 

fabricarea produselor farmaceutice; 

 O serie de analize comparative România şi UE în ceea ce priveşte: situaţia exploataţiilor 

agricole; îngrăşăminte şi pesticide utilizate în agricultură; agricultura ecologică; 

productivitatea muncii în agricultură; 

 Sistemul de irigaţii în România; 

 Dotarea tehnică a sectorului agricol; 

 Volumul de lemn exploatat în anul 2019; 

 Analiza evoluţiei comerţului şi serviciilor în anul 2019;  

 Evoluţia energiei termice pe judeţe şi regiuni; 

 Activitatea unităţilor sanitare în anul 2019; 

 Utilităţile publice de interes local în anul 2019; 

 Schimbările climatice şi impactul asupra sănătăţii oamenilor; 

 Fundamentarea proiecţiei PIB/locuitor la PPC pe termen mediu pentru România. 

 Elaborarea, în coordonarea cabinetului Preşedintelui CNSP, cererii de asistenţă tehnică 

prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale în vederea creşterii capacităţii de 

modelare în cadrul instituţiei; 

 Realizarea de analiză în profil teritorial, respectiv prezentarea progreselor economico-

sociale din ultimii 10 ani pentru judeţele Argeş, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea;  

 Prezentarea evoluţiilor economico-sociale lunare în cadrul judeţelor României (serie 

lunară începând cu realizările lunii iulie 2020). 
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II.2.6. Creşterea vizibilităţii şi prestigiului profesional al instituţiei 

În anul 2020, CNSP a participat la elaborarea documentelor-suport pentru discuţiile cu 

diverse agenţii de rating: Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch, cu agenţii de audit (Due Diligence) 

care fac monitorizarea situaţiei economice şi sociale în scopul estimării potenţialului 

investiţional al României. În cadrul întâlnirilor au fost abordate teme de interes privind creşterea 

economică, consumul, investiţiile, câştigul salarial, număr salariaţi, număr şomeri şi rata 

şomajului, creşterea potenţială, factori de risc extern şi intern privind creşterea economică. De 

asemenea, s-au dat curs solicitărilor de analizare şi transmitere comentarii la materialele pregătite 

de alte entităţi internaţionale precum Economist Intelligence Unit, Scope Ratings, ACRA, etc., a 

fost actualizat Prospectul de emisiune de titluri de stat pe pieţele internaţionale cu evoluţiile 

macroeconomice interne la zi. În acelaşi timp, pe tot parcursul anului 2020, CNSP a asigurat 

participarea la la discuţii cu reprezentanţii agenţiilor de rating şi ai investitorilor şi s-a continuat 

colaborarea cu Consensus Economics din Londra, prin furnizarea periodică a previziunilor cu 

privire la economia României pentru o serie de indicatori macroeconomici. 

 II.2.7. Participarea la grupuri de lucru la nivel european 

La nivelul procesului de decizie la nivelul Uniunii Europene se înscrie şi reprezentarea 

României în cadrul Comitetului de Politici Economice, în grupurile de lucru subordonate care 

au atribuţii la nivel tehnic. Aceasta constituie, pe lângă consultările şi negocierile din timpul 

realizării prognozelor de primăvară şi toamnă ale ECFIN, principalele activităţi de reprezentare 

ale CNSP în relaţia cu structurile CE. Grupurile de lucru în care CNSP a asigurat reprezentarea 

în anul 2020 sunt următoarele (precizăm că începând cu luna martie 2020, pe tot parcursul 

anului, participarea a fost asigurată în format tele-întâlnire): 

 Ageing Working Group care se ocupă cu sustenabilitatea finanţelor publice pe 

termen lung din perspectiva constrângerilor demografice, precum şi cu calculul 

indicatorului ADL (accrual to date liabilities); 

 Output-gap Working Group care stabileşte metodologia de estimare a PIB potenţial 

(şi a output-gap), precum şi a semielasticităţii în vederea determinării componentei 

ciclice a deficitului bugetar;  
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 LIME (Lisbon Methodology) care are ca principale atribuţii stabilirea detaliilor 

metodologice cu privire la evaluarea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, 

precum şi a monitorizării dezechilibrelor din economiile statelor membre. În cadrul 

şedintei din luna martie, reprezentantul RO în cadrul grupului de lucru a formulat o 

serie de comentarii la Raportul de ţară 2020 al CE. De asemenea în luna noiembrie 

CNSP a formulat o serie de observaţii legate de evoluţiile indicatorilor 

macroeconomici avuţi în vedere în analiza aprofundată pregătită de CE pentru RO; 

 Energy and Climate Change Working Group care se ocupă cu impactul economic 

şi social al politicilor din domeniul energiei şi al schimbărilor climatice; 

În cadrul şedinţelor Comitetului de Politici Economice, desfăşurate în anul 2020, 

reprezentanţii CNSP, alături de cei din MFP, au formulat comentarii pe diversele documente 

discutate în cadrul reuniunilor, cele mai importante fiind susţinute în cadrul şedinţelor din luna 

mai, în runda de consultări cu statele membre pentru modificarea conţinutului textului 

Recomandărilor CE pentru România, din lunile august şi septembrie în cadrul discuţiilor privind 

viitorul Semestrului European în contextul Mecanismului European de Redresare și Reziliență 

(RRF) şi din luna decembrie cu privire la adoptarea concluziilor Consiliului referitoare la 

Raportul privind Mecanismul de Alertă 2021. 

 II.3. Implementare programe guvernamentale 

III.3.1. Programul guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" are ca obiect facilitarea 

accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la 26 de ani şi care sunt 

cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale, şi după caz, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.  De 

asemenea, programul poate fi accesat şi de persoane cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani, dacă 

acestea sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau 

specializare profesională. 

 Conform informaţiilor primite de la CEC Bank – banca prin care se derulează acest 

program - de la debutul programului şi până la sfârşitul anului 2020 au fost aprobate aproape 

6.496 solicitări de creditare repartizate astfel: 76 pentru solicitanţi până la 18 ani, 2.667 pentru 

solicitanţi între 18 – 26 ani şi 3.753 pentru solicitanţi peste 26 de ani, însumând o valoare de 

credit de 227.226.079 lei. 
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 În ceea ce priveşte principalele cheltuieli pentru care au fost solicitate finanţări în cadrul 

Programului  au fost: taxe şcolare, inclusiv cursuri de formare/reconversie profesională; servicii 

medicale; modernizare/renovare locuinţe; achiziţionare de calculatoare şi laptop-uri. Au 

fost  solicitate şi acordate credite pentru toate nivelurile de studii,  respectiv: liceale, universitare, 

postuniversitare  de specializare/reconversie profesională. 

 III.3.2.Programul guvernamental "gROwth – Contul individual de economii Junior  

Centenar" 

 Programul guvernamental "gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar" 

are ca principal obiectiv asigurarea de către stat a unui sprijin financiar pentru toţi copiii din 

România, astfel încât, atunci când aceştia vor împlini vârsta de 18 ani să aibă într-un cont o sumă 

de bani suficientă pentru educaţie, pregătire profesională sau pentru orice alte necesităţi vor avea. 

 Începând din anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 

lei anual până la vârsta de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în cont în anul respectiv de către 

părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor să fie de minimum 1.200 lei. Sumele depuse în contul 

individual de economii Junior Centenar, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt 

purtătoare de dobândă. A doua modalitate de sprijin constă în acordarea de la buget a unei 

dobânzi de 3% pe an, dobândă stimulativă şi constantă până la vârsta de 18 ani. 

 Este de subliniat că s-a prevăzut ca de acest program să beneficieze şi copiii ocrotiţi prin 

serviciile publice specializate, caz în care şi depunerea minimă de 1200 lei va fi de la buget. 

Practic aceşti copii vor primi în contul deschis pe numele lor 1800 lei anual, până la împlinirea 

vârstei de 18 ani. 

În cursul anului 2020  CNSP a plătit suma de 3.489 mii lei reprezentând prima de stat şi 

dobânda pentru un număr de 5501 deponenţi. 

SECŢIUNEA III: Activităţi suport 

 III.1. Resurse umane 

Asigurarea unor prognoze macroeconomice predictibile presupune existenţa resurselor 

umane adecvate, atât din punct de vedere numeric, cât mai ales din punct de vedere calitativ.  

În vederea realizării atribuţiilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007(r), privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, modificată şi 

completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 59/2020, a fost aprobată Hotărârea 

Guvernului nr. 604/2020 care prevede că numărul maxim de posturi este de 114 exclusiv 

demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia. 
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Având în vedere reorganizarea CNSP, s-au organizat serviciile şi compartimentele 

Direcţiei modelare şi conturi naţionale, Direcţiei Strategii şi Prognoze Regionale, Direcţiei 

analize şi prognoze financiare, Direcţiei Prognoze Sectoriale şi Relaţii Internaţionale, Serviciul 

Juridic şi Resurse Umane şi Direcţia Economică, care au asigurat funcţionarea în bune condiţii a 

compartimentelor, serviciilor şi direcţiilor de specialitate şi au menţinut calitatea activităţii de 

prognoză. 

În anul 2020, CNSP a funcţionat cu un număr maxim de posturi de 114, exclusiv 

demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia,  conform prevederilor Hotărârii Guvernului 

nr. 604/2020 pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei 

Naţionale de Strategie şi Prognoză. 

Din totalul de 119 posturi aprobate, la data de 31.12.2020, 89 posturi erau efectiv ocupate, 

iar 30 posturi erau vacante. În anul 2020, din numărul total de angajaţi 90% erau funcţionari 

publici şi 10% reprezentau personal contractual.  

Din punct de vedere al studiilor absolvite, circa 94% din personal era cu studii superioare, 

respectiv 84 de persoane. Din acestea, 4 au doctoratul iar 35 persoane au absolvit programe de 

master. 

Structura personalului după studiile absolvite 

Studii superioare de lungă durată 

din care cu: 

 

84 

          - doctorat 4 

          - masterat 35 

Studii medii 5 

 

      Structura personalului pe grupe de vârstă 

Grupe de vârstă Număr persoane 

≤ 30 ani 0 

31 – 40 ani 16 

41 – 50 ani 36 

≥ 51 ani 37 
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Şi în anul 2020, fluctuaţia personalului a fost redusă şi datorită prevederilor Legii nr. 

55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19. La sfârşitul anului 2020, personalul cu o vechime de 10 ani şi peste, în instituţie, reprezenta 

peste 50% din totalul personalului. 

În anul 2020, salarizarea personalului s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii - cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative. 

Pentru asigurarea îndeplinirii misiunii, scopului şi obiectivelor instituţiei în sfera resurselor 

umane, în cursul anului 2020, în cadrul perfecţionării profesionale, s-a pus accent, în continuare, 

pe dezvoltarea aptitudinilor şi cunoştinţelor personalului responsabil cu implementarea 

prevederilor legale referitoare la funcţia publică. 

III.2. Cheltuielile bugetare 

Execuţia bugetară (anexa 2) la data de 31.12.2020 a CNSP a fost în sumă totală de 23.573 

mii lei. În structura bugetului ponderea cheltuielilor au reprezentat-o cheltuielile de personal, 

respectiv aproximativ 46%, urmate de subvenţii pentru programe guvernamentale, respectiv 

aproximativ 45%, cheltuielile cu bunuri şi servicii, cheltuieli aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate, dobânzi şi cheltuieli de capital, în total, fiind în proporţie de aproximativ 8%. 

III.3. Activitatea în domeniul juridic 

 În anul 2020, pe rolul instanțelor de judecată au fost înregistrate un număr de  24 de 

dosare în care CNSP este parte, din care: 

- litigii funcționari publici   -  5 dosare din care 3 dosare au fost soluționate pe fond, iar  

2 dosare sunt în curs de soluționare pe fond; 

- litigii având ca obiect “obligația de a face” în care reclamante sunt unități 

administrativ-terioriale beneficiare a contractelor de finanțare încheiate în cadrul 

mecanismului de finanțare -FDI- 16 dosare. Până la această dată nici unul din dosare 

nu a fost soluționat pe fond, întrucât au întâmpinat dificultăți în stabilirea competenței 

teritoriale și materiale a instanțelor de judecată, astfel că deși înregistrate în anul 2020 

încă se află în stadiul de declinare a competenței sau în unele cauze (două dosare) a 

fost declarat conflictul negativ de competență; 

- litigii personal contractual – 1 dosar; 
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- litigii privind obligația de a face – drepturi asimilate salariilor – 1 dosar, cauză în 

care a fost declarat conclict negativ de competență, astfel că se află în suspendare 

până la stabilirea competenței instanței de către Curtea de Apel București; 

- litigii privind achizițiile publice – contestație atribuire – 1 dosar, în care judecarea 

cauzei este suspendată, în urma admiterii în principiu a excepției de 

neconstituționalitate a  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2020, urmând ca 

judecata să fie reluată după soluționarea excepției de neconstituționalitate. 

   III.4. Activitatea de audit intern 

 Activitatea de audit intern s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activităţii de audit public intern, ale Codului privind conduita etică a auditorului intern şi pe baza 

planului de audit public intern pentru anul 2020, aprobat de către preşedintele CNSP. Planul 

anual de audit public intern aferent anului 2020 a fost aprobat în data de 12.12.2019. Planul 

iniţial a fost revizuit de 2 ori pe parcursul anului, respectiv, în data de 25.02.2020 şi în 

13.11.2020. 

 Planul iniţial a prevăzut 4 misiuni de asigurare - regularitate şi 1misiune de follow-up.  

 Prima revizuire a planului a survenit datorită modificării legislaţiei, respectiv, apariţia 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, întrucât o misiune planificată a trebuit anulată 

în contextul transferului Fondului de Dezvoltare şi Investiţii (FDI) către Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administratiei.  

 A doua revizuire a planului a fost necesară în contextul situaţiei epidemiologice generate 

de virusul SARS-CoV-2, a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea afectelor pandemiei de 

COVID-19 şi a instituirii unor măsuri referitoare la desfăşurarea activităţii salariaţilor CNSP în 

regim de telemuncă.  

În anul 2020, la nivelul CNSP au fost realizate 2 misiuni de asigurare-regularitate, care 

au vizat domenii ca achiziţiile publice şi resurse umane.  

 Gradul de realizare a planului de audit public intern este de 100%.  

 Principalele recomandări  formulate ca urmare a derulării celor 2 misiuni de audit public 

intern au fost : 
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 Organizarea activităţii de achiziţii publice la nivelul instituţiei, în conformitate cu 

prevederile Codul administrativ şi a legislaţiei specifice, respectiv Hotărârii Guvernului 

nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, 

 Elaborarea unei proceduri operaţionale pentru întocmirea Programului anual al 

achiziţiilor publice, care să descrie întregul proces de elaborare si actualizare a 

Programului anual al achiziţiilor publice, desemnarea responsabililor cu această 

activitate, precum şi tipurile de documente utilizate, 

 Asigurarea ordonatorului de credite şi a tuturor angajaţilor implicaţi (consilieri achiziţii, 

consilieri juridici, persoane împuternicite cu bun de plată, persoane care certifică 

realitatea, regularitatea şi legalitatea, controlor financiar preventiv, persoane care au 

atribuţii în lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor), că nu angajează instituţia în 

cheltuieli nerealiste, care pot fi considerate neeligibile, nesusţinute de documente 

justificative în conformitate cu legislaţia aplicabilă achiziţiilor publice, care încalcă 

principiile şi regulile bugetare în domeniul finanţelor publice, precum şi legea 

contabilităţii,  

 Emiterea procedurilor operaţionale scrise şi formalizate pentru toate activităţile  

procedurabile privind resursele umane, 

 Întocmirea documentelor, respectiv a fişelor de post cu respectarea cerinţelor obligatorii, 

prin asumarea tuturor părţilor implicate, respectiv ocupantul postului, precum şi cel 

obligat, în condiţiile legii să întocmească respectiva fişă de post.  

 Recomandările formulate ca urmare a efectuării misiunilor de audit public intern au fost 

de natură să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, precum şi 

procesele de guvernanţă, iar activitatea de audit intern să devină un partener de bază al 

managementului, în obţinerea de rezultate cât mai bune în condiţii de siguranţă sporită.  

 În anul 2020, CNSP a elaborat norme proprii privind exercitarea activităţii de audit 

public intern; acestea au primit aviz favorabil de la Secretariatul General al Guvernului – organul 

ierarhic superior şi au fost aprobate de către preşedintele CNSP, prin ordin administrativ. 
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Anexa 1 

Structura organizatorică 

a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză 

 



 

26 

 

 


