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Cuvânt înainte
În anul 2021, deşi constrângerile dictate de pandemie au fost în
continuare prezente generând o serie de disfuncţionalităţi pe toate
palierele socio-economice, economia României a reuşit să depăşească
aceste obstacole şi să înregistreze o creştere economică robustă de
5,9%. Această performanţă, susţinută de sectoarele industriei, agriculturii
şi serviciilor, a fost posibilă datorită măsurilor guvernamentale bine ţintite
pentru a sprijini activitatea economică, a oferi compensaţii materiale
acelor domenii grav afectate de criza sanitară, cum ar fi HoReCa,
asigurând în acelaşi timp condiţii sanitare adecvate pentru a limita
răspândirea virusului. Campania de vaccinare a debutat încă de la
începutul anului 2021 ceea ce s-a concretizat într-o relaxare a restricţiilor
în perioada verii, dar ultimul trimestru a fost caracterizat de o
recrudescenţă a cazurilor din valul patru când s-a instituit accesul în
spaţiile comerciale non – alimentare, în hoteluri şi restaurante etc. doar
pe baza certificatului verde.
Incertitudinea mediului economic şi social caracteristică anului
2021 a creat dificultăţi în procesul predicţiilor macroeconomice la nivel
internaţional, observându-se ajustări repetate ale scenariilor. În acest
context, activitatea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP)
s-a confruntat cu o serie de provocări. Elaborarea prognozelor la nivel
naţional şi teritorial, contribuţiile la elaborarea Programului de
Convergenţă, a Planului Naţional de Reformă etc. au fost extrem de
laborioase având în vedere faptul că pe lângă efectele induse de
pandemie, economia românească s-a confruntat, mai ales a doua
jumătate a anului, şi cu apariţia unor fenomene perturbatoare precum
creşterea preţurilor pentru materialele de construcţii, pentru produsele
energetice, agroalimentare şi alte materii prime, dar şi unele dificultăţi în
procesele de aprovizionare. Toate aceste aspecte au fost minuţios
analizate şi cuantificate atât prin prisma evoluţiilor la nivel internaţional
cât şi naţional pentru o bună fundamentare şi consistenţă a estimărilor
pe termen mediu pentru principalii indicatori macroeconomici.
La nivel guvernamental, anul 2021 a fost marcat şi de depunerea
la Comisia Europeană a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al
României care a fost aprobat la 27 septembrie 2021. CNSP a fost
implicată în evaluarea impactului acestui Plan asupra economiei
româneşti până la orizontul anului 2026 luând în considerare cei 6 piloni
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care privesc: 1. Tranziţia verde; 2. Transformarea digitală; 3. Creșterea
inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii; 4. Coeziunea socială și
teritorială; 5. Sănătatea, precum și reziliența economică, socială și
instituțională în scopul, printre altele, al creșterii nivelului de pregătire
pentru situații de criză și a capacității de reacție la criză; 6. Politicile
pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și
competențele. Rezultatul acestei activităţi importante, realizată în
colaborare cu Ministerul Fondurilor şi Investiţiilor Europene, s-a
concretizat prin includerea în acest document programatic a unui capitol
care prezintă trei scenarii ipotetice, respectiv: I. absorbția integrală a
granturilor și a împrumuturilor astfel: a) utilizarea graduală a granturilor în
perioada 2021-2026; b) utilizarea a 25% din împrumuturi în 2021-2024 și
75% în 2025-20263 II. absorbția integrală a granturilor și parțială a
împrumuturilor astfel: a) utilizarea graduală a granturilor în perioada
2021-2026 b) utilizarea graduală a aproximativ 33% din împrumuturi în
perioada 2022-2026 III. absorbția integrală a granturilor fără accesarea
împrumuturilor
Un alt aspect demn de remarcat pentru activitatea anului 2021, a
fost finalizarea, sub coordonarea CNSP, a primului Studiu economic de
ţară, elaborat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OCDE). Realizarea acestui studiu a fost una din etapele
premergătoare în vederea obţinerii statutului de ţară candidată pentru
România la OCDE. În 25 octombrie 2021, principalele recomandări ale
"Studiului de ţară privind politicile economice" au fost dezbătute în cadrul
Comitetului de Analiză Economică şi Dezvoltare (Economic
Development Review Committee) al OCDE. Având în vedere succesul
acestui exerciţiu, membrii Departamentului Economic al OCDE au
manifestat dorinţa de continuare a colaborării cu CNSP. De asemenea,
reprezentanţii OCDE au reiterat faptul că există un interes real de
sprijinire a eforturilor României în ceea ce priveşte reformele socioeconomice prin identificarea instrumentelor de politici adecvate pentru
susţinerea unei creşteri economice solide, incluzive pe baze sustenabile.
Acest lucru arată intenţia de consolidare instituţională creată deja printrun efort conjugat şi susţinut şi consider că experienţa OCDE este
deosebit de necesară României mai ales acum când se vor demara
proiectele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă dar şi cele din
Cadrul Financiar Multi-anual 2021-2027.
Tot în anul 2021, CNSP a demarat discuţii cu experţi din cadrul DG
Reform în vederea derulării unui proiect de asistenţă tehnică care
vizează construcţia a două modele macroeconomice (un model
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econometric adaptat structurii economiei româneşti şi un model de
echilibru general). Ambele modele macroeconomice au menirea de a
asigura instrumente moderne de lucru adaptate cerinţelor CNSP pentru
a furniza prognoze pe termen scurt, mediu şi lung cu acurateţe sporită şi
a evalua impactul fondurilor europene din cadrul PNRR şi din Cadrul
Financiar Multianual 2021-2027 precum şi a reformelor structurale
asupra economiei româneşti.
Ca o rezoluţie a finalului de an 2021, mi-am propus să întăresc şi
să dezvolt capacitatea instituţională a CNSP în anii care urmează iar
analizele/studiile şi evaluările de impact precum şi prognozele pe termen
scurt, mediu şi lung realizate, să se sprijine pe utilizarea celor mai noi
mijloace de cuantificare calitativă şi cantitativă pentru a acorda un suport
bazat pe cercetare economică ştiinţifică decidenţilor în luarea celor mai
bune măsuri de politici şi de reforme.

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.
CNSP este organ de specialitate al administratiei publice centrale,
cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al
Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora
studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi 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.
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;
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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 primministrului;
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;
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;
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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 economicosocial 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;
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;
8

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. 1. Activităţi şi rezultate ale Comisiei Naţionale de Strategie şi
Prognoză
II. 1.1 Prognozele pe termen scurt, mediu şi lung realizate în anul
2021
Obiectivul principal al activităţii de prognoză al Comisiei Naţionale
de Strategie şi Prognoză 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.
Direcţia generală de analize şi prognoze financiare şi
sectoriale desfășoără o activitate amplă în ceea ce privește
elaborarea previziunilor pe termen scurt. În acest sens, în anul 2021 a
realizat 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.
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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 2021 au avut la bază un
eşantion de 509 agenţi economici reprezentând rezultatul unei rate de
sondaj de 13,56% şi furnizând o rată de acoperire de circa 60%.
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 și 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 2021 a fost elaborată 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 (2021) şi elaborează
prognoza acestora pentru anul următor (2022), în urma unui proces de
comparare a prognozei CE a bazelor resurselor proprii (TVA, Deşeuri
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 2021 au fost realizate 4 prognoze macroeconomice pe
termen mediu (de iarnă – pentru proiectul de buget pentru anul 2021 în
luna ianuarie, varianta de primăvară - aprilie 2021, de vară - august
2021, de toamnă pentru rectificarea bugetară - noiembrie 2021). Aceste
prognoze cuprind, în general, evoluţia principalilor indicatori
macroeconomici pentru anul curent şi următorii 4 ani. Astfel, prognoza
de iarnă şi cea de primăvară a cuprins evoluţia principalilor indicatori
macroeconomici pentru perioda 2020-2024, în timp ce prognozele de
vară şi respectiv de toamnă au acoperit perioada 2021-2025.
Indicatorii macroeconomici pentru care sunt realizate estimări sunt:
produsul intern brut, valoarea adăugată brută pe ramuri de activitate,
impozitele nete pe produs, 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, 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, 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 2021 s-au desfăşurat discuţiile bilaterale în format virtual cu
reprezentanţii Comisiei Europene, participarea din partea CNSP fiind
asigurată la nivel de Preşedinte şi personal de conducere.
c) Prognoza echilibrului energetic realizată în luna iulie 2021 a
avut la bază ipoteze şi reguli decelate în urma analizei relaţiilor istorice
între resurse energetice şi utilizări ale acestora şi corespunde evoluţiei
economice reflectate de Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici
2021-2024 - Prognoza de primăvară 2021. Balanţa energiei primare se
întocmeşte cu date anuale, furnizate în cea mai mare parte de către
Institutul Naţional de Statistică (INS). Formatul balanţei energiei primare
utilizează elemente caracteristice publicaţiei INS referitoare la resursele
şi utilizările energiei în România. Cele mai importante dintre acestea sunt
divizarea economiei pe ramuri şi împărţirea cantităţilor de energie pe
purtători de energie.
Datele statistice, pe baza cărora au fost estimate resursele
energetice în anul 2021, au fost următoarele: principalele resurse de
energie primară; balanţa energiei electrice; resursele de combustibili
solizi şi destinaţiile acestora; balanţa ţiţeiului; gaze naturale; consum de
combustibili pentru producerea energiei electrice.
d) Prognoza în profil teritorial este elaborată ulterior principalelor
prognoze la nivel naţional (primăvară, toamnă) şi se referă atât la cele 41
de judeţe plus Municipiul Bucureşti, 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).
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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 februarie 2021 s-a elaborat Proiecţia principalilor indicatori
economico – sociali în profil teritorial, 2020 – 2024, iar în luna decembrie
2021 a fost finalizată varianta de toamnă pentru perioada 2021-2025, a
prognozei în profil teritorial.
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. Rezultatele prognozelor în profil teritorial sunt de
asemenea publicate pe site-ul CNSP.
e) 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 indicilor valorii producţiei agricole;
• Prognoza comerţului exterior.
II. 1.2 Elaborarea documentelor programatice
a) În anul 2021, CNSP a participat la elaborarea Raportului privind
situaţia economică şi bugetară pe primele şase luni ale anului 2021,
care, conform Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, trebuie realizat până
la sfârşitul lunii iulie a fiecărui an, cu prezentarea evoluţiilor
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macroeconomice recente ale economiei româneşti. În acelaşi context,
CNSP a contribuit la realizarea Raportului privind execuţia bugetară pe
anul 2020.
De asemenea, au fost estimaţi principalii indicatori macroeconomici
din Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de
elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii
2023-2025, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii
principali de credite (produsul intern brut, consum privat, consum
guvernamental, formarea bruta de capital fix, export şi import de bunuri
şi servicii, număr de şomeri înregistraţi la sfârşitul anului).
b) 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; a output-gap şi a
componentei ciclice pentru determinarea soldului structural;
- 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.
c) De asemenea, CNSP şi-a adus şi contribuţia la actualizarea
anuală a Programului Naţional de Reformă (PNR) 2021. 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.
d) O activitate de importanţă deosebită a reprezentat-o participarea
la elaborarea şi actualizarea Raportului privind bugetul de stat pe
anul 2022 şi proiecţia acestuia pe anii 2023-2025, respectiv capitolele
privind:
cadrul
macroeconomic
intern;
evoluţii
şi
tendinţe
macroeconomice interne 2021-2025; potenţiale riscuri fiscal-bugetare ale
bugetului pe anul 2022 şi orizontul 2023-2025.
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e) În conformitate cu prevederile privind elaborarea Strategiei
fiscal - bugetare, CNSP şi-a adus contribuţia, realizând următoarele
capitole: Evoluţii macroeconomice recente ale economiei româneşti;
prognoza macroeconomice pe termen mediu 2022-2024; potenţiale
riscuri asociate perspectivei economice; diferenţe faţă de varianta
anterioară a Strategiei.
f) CNSP a participat la elaborarea Raportului privind acțiunile
întreprinse la recomandarea Consiliului Uniunii Europene pentru
ajustarea deficitului bugetar în urma declanșării procedurii de deficit
excesiv pentru România. Au fost evidenţiate realizările la zi din 2021
privind produsul intern brut, sectorul extern, indicatori sectoriali, indicatori
privind forţa de muncă, inflaţia.
g) Direcţiile de specialitate au contribuit la fundamentarea celor
două Note de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2021
(lunile iulie şi noiembrie 2021).
II. 1.3 Elaborarea Studiului de ţară privind politicile economice
pentru România, de către Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OCDE)
În anul 2018, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză 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.
În vederea finalizării studiului, în luna iunie 2021 reprezentanţii
OCDE au transmis un set de chestionare pentru o serie de ministere.
CNSP a centralizat răspunsurile primite la chestionare şi le-a direcţionat
către OCDE şi a organizat, la solicitarea reprezentanţilor OCDE întâlniri
între aceştia şi reprezentaţii MFP, BNR, Ministerului Muncii, Ministerului
Justiţiei şi Ministerului Investiţiilor.
În perioada 22-24 septembrie 2021 a avut loc ultima misiune a
experților OCDE (în format virtual). Cu acest prilej au fost discutate cu
partea română concluziile provizorii ale proiectului de Studiu, propunerile
de recomandări avute în vedere și comentariile RO pe document.
În data de 25 octombrie 2021 a avut loc, în format virtual,
reuniunea Comitetului de Analiză Economică și de Dezvoltare (EDRC) a
OCDE. Delegaţia României a fost formată din reprezentanţi ai
Cancelariei Prim-Ministrului şi ai Secretariatului General al Guvernului,
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Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, Băncii Naţionale a
României, Ministerului Finanţelor, Muncii, Justiţiei, Transporturilor,
Educaţiei şi Mediului.
Ţările examinatoare ale studiului pentru România au fost stabilite
inițial în cadrul agendei ca fiind Cehia şi Marea Britanie, ca state
raportoare; ulterior, în cadrul reuniunii, au manifestat aprecieri cu privire
la studiu o mare parte a membrilor EDRC, prin care cele mai prezente
voci au fost cele ale Comisiei Europene, Franța, Grecia, Ungaria,
Danemarca, SUA, Japonia, Finlanda, Norvegia, Italia, Germania, Suedia
precum și Costa Rica. Delegaţia României a avut o serie de intervenţii
punctuale pe domeniile acoperite de studiu.
Studiul este unul aprofundat, utilizând o varietate de surse şi a fost
redactat într-un context dificil dominat de pandemie, făcând cadrul mai
dificil, imprevizibil și provocator. Studiul reprezintă un instrument util,
care aduce o valoare adăugată ridicată factorilor de decizie politică,
oferind recomandări utile în domeniile de o importanță deosebită pentru
România. Lansarea oficială a studiului în România, cu participare la cel
mai înalt nivel atât din partea OCDE cât şi a României a fost stabilită
pentru luna ianuarie 2022.
Alte activităţi ale CNSP în relaţia cu OECD au fost: participarea la
OCDE Working Group on Short-Term Economic Prospects (STEP) în
perioada 6-7 mai şi, respectiv, 9-10 noiembrie, discuţii în vederea
pregătirii OCDE Economic Outlook din lunile iunie şi respectiv
decembrie, ce include şi proiecţiile privind evoluţia economiei româneşti.
II. 1.4 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 2021, în cadrul Direcţiei de
Strategie şi Modelare au fost utilizate:
• Modelul european de estimare şi prognoză a PIB potenţial, de
natură structurală care se bazează pe funcţia de producţie CobbDouglas şi este 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
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de exemplu productivitatea totală a factorilor, rata şomajului care
nu conduce la accelerarea salariilor) trebuie alese în aşa fel încât
să se asigure un tratement egal la nivelul tuturor celor 27 de state
membre.
• Modelul economiei româneşti, cunoscut sub denumirea Modelul
Dobrescu, de tip 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 HEROM 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).
II. 1.5 Studiile de analiză şi impact
O activitate importantă a CNSP o reprezintă realizarea studiilor de
analiză şi impact. Astfel, în anul 2021, CNSP a elaborat următoarele
studii/analize:
•

Analiza ex-post privind facilităţile fiscale în domeniul construcţiilor
introduse prin OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene şi OUG nr. 43/2019 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor;

•

Contribuţie la Raportul privind acțiunile întreprinse la
recomandarea Consiliului Uniunii Europene pentru ajustarea
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deficitului bugetar în urma declanșării procedurii de deficit excesiv
pentru România;
•

Analiza ratei de investiţii la nivelul Uniunii Europene;

•

Construcţiile – un sector în ascensiune în perioada pandemiei;

•

Analiza serviciilor pentru populaţie la nivelul Uniunii Europene - 9
luni 2021;

•

Modificări structurale în PIB – metoda veniturilor;

•

Rata valorii adăugate brute în anul 2019;

•

Impozitele nete pe produs în Contabilitatea Naţională –
evidenţierea impozitelor şi taxelor în PIB;

•

Prognoza numărului de migranţi şi emigranţi pentru perioada 2021
- 2025, tendinţele repatrierii românilor plecaţi, impactul economic
al repatrierii unui număr de 100 mii români anual;

•

Elaborare fişe analiză: PIB, evoluţii sectoriale, piaţa muncii şi
veniturile, evoluţia preţurilor;

•

Elaborare lucrare "Vulnerabilităţi şi riscuri privind creşterea
economică";

•

Sinteză asupra evoluției economiei românești;

•

Prognoza sectorială în domeniul cercetării;

•

Analiza evoluției ratei profitabilității în economia națională;

•

Analiza principalilor indicatori economici din agricultură;

•

Evoluția activității HoReCa;

•

Influența primului an al pandemiei de coronavirus asupra
indicatorilor economico-financiari din Municipiul București;

•

Sectorul IT&C - evoluție indicatori;

•

Evoluția pieței imobiliare;

•

Analiza plăților restante;

•

Veniturile guvernamentale ale statelor membre UE;

•

Analiza comparativă pe elemente de structură a IAPC, în context
European;

•

Evoluția comerțului exterior;

•

Deficitele comerciale ale României;
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•

Previziuni economice asupra comerțului internațional;

•

Competitivitatea prin preț a schimburilor comerciale ale României;

•

Impactul Covid - 19 asupra turismului românesc;

•

Analiza comparativă a numărului de înnoptări în structurile de
cazare din țările membre UE;

•

Demografia societăților;

•

Evoluția întreprinderilor românești în spațiul UE (2014-2018);

•

Analiza sectorială în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii;

•

Evoluţia unor sectoare industriale precum: fabricarea
autovehiculelor de transport rutier, industria alimentară, industria
metalurgică, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor
obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor
farmaceutice; în domeniul transportului: evoluţia înmatriculărilor
vehiculelor rutiere şi a transportului de pasageri şi mărfuri; evoluţii
în comerţ şi servicii;

•

Evoluţia principalilor indicatori sectoriali în România în anul 2020;

•

Performanţa sectorului agricol al UE în anul 2020;

•

Agricultura ecologică în anul 2020;

•

Productivitatea muncii în agricultură în UE;

•

Analize comparative la nivelul UE privind evoluţia producţiei
industriale, lucrărilor de construcţii şi cifrei de afaceri pentru
comerţul cu amănuntul în anul 2020;

•

Punct de vedere cu privire la proiectul de Lege pentru ratificarea
Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14
decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii
Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom;

•

Elaborarea evoluţiilor economico-sociale lunare în cadrul judeţelor
României;

II. 1.6 Răspunsuri întrebări şi interpelări
•

Răspuns la interpelarea formulată de domnul deputat Sebastian
Burduja (2501A/12.10.2021) cu privire la “Românii din
diaspora”. Prognoza numărului de migranţi şi emigranţi pentru
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perioada 2021 - 2025, tendinţele repatrierii românilor plecaţi,
impactul economic al repatrierii unui număr de 100 mii români
anual;
•

Răspuns la interpelarea doamnei deputat Daniela Oteşanu
(1822A/18.06.2021) având ca obiect "Despre recesiunea
economică resimţită de români şi euforia emanată de Coaliţia
Austerităţii Naţionale!";

•

Răspuns la interpelarea formulată de domnul deputat Virgil Alin
Chirilă (376B/29.06.2021) cu privire la “Puterea de cumpărare a
românilor”;

•

Răspuns la întrebarea formulată de doamna deputat Natalia
Elena Intotero având ca obiect scumpirea alimentelor de bază;

•

Răspuns la întrebarea formulată de domnii deputaţi Acatrinei
Dorel Gheorghe şi Florin Lucian Puşcaşu privind stoparea
deprecierii cursului de schimb;

•

Răspuns la întrebarea formulată de domnii deputaţi Acatrinei
Dorel Gheorghe şi Florin Lucian Puşcaşu având ca obiect
creşterea preţurilor la energie şi gaze.

II. 1.7 Grupuri de lucru
•

Participarea reprezentanților instituției la reuniunile Consiliului de
Export (CEXP), în cadrul cărora au fost prezentate previziuni pe
termen mediu asupra evoluției comerțului exterior;

•

Reprezentarea la nivel menagerial și tehnic în "Comitetul pentru
e-guvernare și reducerea birocrației", cu rol în implementarea
proiectelor aferente politicilor în domeniul e-guvernării și
optimizarea procesului de debirocratizare a administrației publice.

•

Participare la estimarea impactului ex-ante al fondurilor alocate
prin PNRR asupra economiei româneşti pe intervalul 2022-2026,
cu ajutorul modelului HEROM. Estimarea a utilizat două
instrumente, respectiv modelul HEROM şi modelul de analiză de
impact macroeconomic elaborat în cadrul CNSP. Estimarea
impactului a vizat în principal indicatori ai Conturilor naţionale
(PIB, consum final, formarea brută de capital fix, export de bunuri
şi servicii şi import de bunuri şi servicii), completaţi cu indicatori ai
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pieţei muncii (populaţia ocupată, salariaţi, şomaj conform
metodologiei AMIGO). De asemenea, s-a estimat impactul
intervenţiei prin PNRR asupra PIB potenţial şi output-gap,
utilizând metodologia comună europeană;
•

Estimarea, analiza şi transmiterea către Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale a prognozei productivităţii muncii pe persoană
ocupată utilizată la fundamentarea salariului minim brut garantat
plată pentru anul 2022;

•

Asigurarea reprezentării CNSP la grupul de lucru coordonat de
INGSU având ca scop elaborarea Metodologiei de Evaluare a
Pagubelor generate de dezastre/ situații de urgență (MEPSU) are
ca obiectiv principal definirea cadrul metodologic și etapelor
procesului de evaluare a impactului economic direct și indirect a
dezastrelor/ situațiilor de urgență. Au fost formulate observaţii cu
privire la Cadrul metodologic de evaluare a pagubelor;

•

Analiza PIB potenţial şi output-gap pentru consultările cu FMI în
cadrul Articolului IV.

•

Participarea CNSP, în cadrul grupului de lucru de la nivelul
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, la stabilirea țintei
naționale privind incluziunea socială, populația în risc de
sărăcie și excluziune socială şi participarea adulților (25-64)
la activități de învățare, 2030. Pe cale de consecință, a fost
necesară o abordare unitară corectă şi rapidă cu privire la
derularea acestui proces la nivel naţional de stabilire a ţintelor
naţionale şi asumarea responsabilităţilor care revin fiecărei
structuri implicate, dublată de o fundamentare cât mai
aprofundată din perspectiva unor prognoze pe termen lung a
acestor indicatori. CNSP a propus estimările pentru anul 2030
care au fost acceptate în cadrul grupului de lucru. Septembrie
2021;

•

Participare la grupul de lucru privind „Implementarea Planului
de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 20142020, "Evaluarea intervențiilor în domeniul incluziunii
sociale”, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).
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II. 1.8 Creşterea vizibilităţii şi prestigiului profesional al instituţiei
• Participarea 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;
• Răspuns la solicitările de analizare şi transmitere comentarii la
materialele pregătite de alte entităţi internaţionale precum
Economist Intelligence Unit, Scope Ratings, ACRA, JCRA, etc;
• Actualizarea Prospectului de emisiune de titluri de stat pe pieţele
internaţionale cu evoluţiile macroeconomice interne la zi;
• Participarea la discuţii cu reprezentanţii CE, DGECFIN în
contextul exerciţiilor de prognoză (de primăvară şi de toamnă);
• Participarea la discuţii cu reprezentanţii agenţiilor de rating şi ai
investitorilor;
• Continuarea colaborării cu Consensus Economics din Londra, prin
furnizarea periodică a previziunilor cu privire la economia
României pentru o serie de indicatori macroeconomici.
II. 1.9 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. În cadrul
şedinţelor Comitetului de Politici Economice, unde reprezentarea este
asigurată de CNSP şi MFP, pe parcursul anului s-au pregătit opiniile
asupra diverselor documente discutate în cadrul reuniunilor. La sfârşitul
anului 2021, EPC a efectuat o monitorizare specifică în cadrul PDM, cu
accent pe reformele şi investiţiile incluse în PRR. Anul trecut EPC a
analizat 12 SM, dintre care 3 au fost identificate cu dezechilibre excesive
şi 9 SM cu dezechilibre (printre care şi România, cu dezechilibre
referitoare la persistenţa unui deficit de cont curent ridicat în contextul
unor deficite bugetare mari). EPC a apreciat ambiţiosul plan naţional de
redresare şi rezilienţă al RO şi SFB pe termen mediu ce include
răspunsuri la recomandările Consiliului. Implementarea PNRR şi a altor
măsuri relevante va reprezenta cheia succesului reformelor.
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De asemenea, începând cu anul 2021 mandatul EPC include şi
pregătirea de opinii pentru EFC în ceea ce priveşte cererile de
rambursare ale statelor membre în urma îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor
din Planurile de Redresare şi Rezilienţă.
Grupurile de lucru în care CNSP a asigurat reprezentarea în anul
2021 sunt următoarele (precizăm că începând cu luna martie 2020,
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;

•

LIME (Lisbon Methodology) care are ca principale atribuţii, pe de
o parte, evaluarea adecvării indicatorilor şi pragurilor din tabloul
de bord din Raportul privind Mecanismul de alertă şi a
indicatorilor auxiliari din Procedura privind dezechilibrele
macroeconomice şi, pe de altă parte, evaluarea metodologiilor şi
a instrumentelor analitice care pot ajuta la identificarea unor
reforme structurale care stimulează creşterea economică. În anul
2021, Grupul de lucru LIME s-a întrunit de 4 ori, conform
calendarului stabilit în anul anterior, în lunile aprilie, iunie,
septembrie şi noiembrie. Cele mai importante dintre aceste
întâlniri au avut loc în iunie şi septembrie, în cadrul cărora au
fost discutate IDR pentru 12 state membre, printre care şi
România, state care au fost identificate în anul precedent cu
dezechilibre macroeconomice. Pentru prima dată în cazul IDR,
COM a luat în considerare pandemia şi efectele acesteia,
punându-se un mai mare accent pe abordarea forward-looking.
La întâlnirea din septembrie, s-a evaluat ex-post activitatea
desfăşurată de grupul LIME cu privire la IDR, concluzionându-se
că întregul proces s-a desfăşurat cu rezultate foarte bune, în
ciuda faptului că s-a derulat pentru a doua oară în format virtual;

•

Energy and Climate Change Working Group care se ocupă cu
impactul economic şi social al politicilor din domeniul energiei şi
al schimbărilor climatice;
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•

Participarea CNSP la Grupul de lucru al Eurostat "Articolele
64 şi 65 al Regulamentului privind statutul funcţionarilor
UE" – Luxemburg.

II. 2. Implementarea programelor guvernamentale
II. 2.1 Programul guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"
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 2021 au fost aprobate aproximativ 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.
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 laptopuri. Au fost solicitate şi acordate credite pentru toate nivelurile de
studii,
respectiv:
liceale,
universitare,
postuniversitare
de
specializare/reconversie profesională.
II. 2.2 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.
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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 copii 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 2021 CNSP a plătit suma de 7350 mii lei
reprezentând prima de stat şi dobânda pentru un număr de 6259
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. 57/2020, 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.
În anul 2021, 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 31.12.2021, 78
posturi erau efectiv ocupate,7 posturi temporar vacante, iar 34 posturi
vacante.
În anul 2021, din numărul total de angajaţi 90% erau funcţionari
publici şi 10% reprezentau personal contractual.
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Din punct de vedere al studiilor absolvite, circa 94% din personal era
cu studii superioare, respectiv 84 de persoane. Din acestea, 5 au
doctoratul iar 36 persoane au absolvit programe de master.
Structura personalului după studiile absolvite
Studii superioare de lungă durată
81

din care cu:
- doctorat

5

- masterat

36
4

Studii medii
Structura personalului pe grupe de vârstă
Grupe de vârstă

Număr persoane

≤ 30 ani

1

31 – 40 ani

15

41 – 50 ani

36

≥ 51 ani
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Şi în anul 2021, 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 2021,
personalul cu o vechime de 10 ani şi peste în instituţie reprezenta peste
50% din totalul personalului.
În anul 2021, 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. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative. Pentru asigurarea îndeplinirii misiunii, scopului şi obiectivelor
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instituţiei în sfera resurselor umane, în cursul anului 2021, 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.
În condiţiile în care, pe de o parte, măsurile de limitare a pandemiei
de COVID-19 au continuat şi în anul 2021 să restricţioneze desfăşurarea
reuniunilor în format fizic iar pe de altă parte resursele bugetare au fost
limitate, în cadrul CNSP a existat preocupare pentru formarea
profesională continuă a angajaţilor, această activitate desfăşurându-se în
format virtual. În acest sens, la iniţiativa funcţionarilor publici, au fost
absolvite cu certificate de participare următoarele cursuri organizate de
instituţii financiare internaţionale, făra acoperirea costurilor aferente din
bugetul instituţiei, după cum urmează:
•
“Statistica Conturilor Naţionale” desfăşurat în perioada 16 iunie
– 28 iulie 2021, Fondul Monetar International, Washington DC;
•
“Programarea Financiară şi Politici (FPP1): Conturile
macroeconomice şi analiză” desfăşurat în perioada 01 septembrie –
31 decembrie 2021, Fondul Monetar International, Washington DC;
•
“Statistica Balanţei de plăţi şi a poziţiei investiţionale
internaţională” desfăşurat în perioada 01 septembrie – 31 decembrie
2021, Fondul Monetar International, Washington DC;
•
“Prognoza şi analiza veniturilor” desfăşurat în perioada 01
Octombrie – 26 November 2021, Fondul Monetar International,
Washington DC.
III. 2. Cheltuielile bugetare
Execuţia bugetară (anexa 2) la data de 31.12.2021 a Comisiei
Naţionale de Strategie şi Prognoză a fost în sumă totală de 25.538 mii
lei.
În structura bugetului ponderea cheltuielilor au reprezentat-o
cheltuielile de subvenții pentru programe guvernamentale, respectiv
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aproximativ 59%, urmate de cheltuielile de personal, respectiv
aproximativ 38%, cheltuielile cu bunuri şi servicii, cheltuieli aferente
persoanelor cu handicap neîncadrate, dobânzi şi cheltuieli de capital, în
total, fiind în proporţie de aproximativ 3%.
III. 3. Activitatea în domeniul juridic
În anul 2021, pe rolul instanțelor de judecată au fost înregistrate un
număr de 25 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 soluționare în recurs;

-

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 15 dosare. Până la această dată au fost soluționate pe fond un
număr de 7 dosare, 5 dintre dosare 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, 1 dosar
soluţionat în apel, 2 dosare în curs de soluţionare pe fond;

-

litigii personal contractual – 1 dosar;

-

litigii de muncă – drepturi băneşti – 1 dosar, cauză în care a fost
judecat fondul, urmând a fi depus apelul în 10 zile de la
comunicarea hotărârii privind conflictul 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 OUG nr. 7/2020,
urmând ca judecata să fie reluată după soluționarea excepției
de neconstituționalitate;

-

litigii privind contestaţie act administrativ – 2 dosare, 1 dosar
solutionat pe fond şi care se află în recurs, 1 dosar nu a fost
judecat pe fond.
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III. 4. Controlul financiar preventiv
În procesul de îmbunătățire a controlului managerial intern, în anul
2021 activitatea de control financiar preventiv propriu a fost desfășurată
de către două persoane (cu una suplimentar față de anul anterior), în
baza acordului dat de Secretariatul General al Guvernului, iar pentru
proiectele de operațiuni a căror limită valorică a depășit valoarea de
20.000 lei a fost solicitată exercitarea controlului financiar preventiv
delegat, din cadrul Ministerului Finanțelor.
Operațiunile cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a
patrimoniului public supuse vizei de control financiar preventiv au fost
următoarele:

Nr.
crt.

Operaţiuni cu efect financiar
asupra fondurilor publice
sau
a patrimoniului public

Corespondenţa
operaţiunilor din col.1 cu
codurile operaţiunilor din
Anexa nr.1.1 la Normele
metodologice
Cadrul general

Total

Total operaţiuni
supuse vizei de
control financiar
preventiv
Număr
operațiuni

Valoare

763

56.096

(mii lei)

1.

Acte administrative din care
rezultă obligaţii de plată

B13; B17

36

183

2.

Contracte/Contracte
subsecvente/Comenzi de achiziții
publice/sectoriale, inclusiv actele
adiționale la acestea

B1, B3-B5

52

809

3.

Ordonanţări de avansuri

C2; C11

1

1

C12

259

9581

C1; C6; C7

296

860

C9

42

15.095

D1- D6; E9

3

2951

E1; E8;E10 - E19

74

26.616

4.
5.
6.
7.
8.

Ordonanțări drepturi de personal
şi obligaţii fiscale aferente
Ordonanțări servicii prestate,
bunuri livrate, lucrări executate
Ordonanțări ajutoare de stat/de
minimis, subvenții, transferuri,
rente, alte forme de sprijin
Operaţiuni privind activele
(vânzări, închirieri, concesionări,
gajări, transferuri de bunuri etc.)
Alte operaţiuni
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Pe ansamblul anului 2021 nu au fost identificate operațiuni pentru
care să se impună refuzul de viză de control financiar preventiv.
III. 5. 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
2021, aprobat de către preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi
Prognoză. Planul anual de audit public intern aferent anului 2021 a fost
aprobat în data de 18.12.2020.
Planul iniţial a fost revizuit o singură
dată în cursul anului, respectiv, în data de 10.09.2021.
Planul iniţial a prevăzut patru misiuni de asigurare - regularitate şi o
misiune de follow-up.
Revizuirea planului de audit public intern iniţial a survenit pe fondul
indisponibilităţii unei structuri propusă a fi auditată, a fondului de timp
disponibil, precum şi a introducerii unei misiuni de consiliere, ca
recomandare a organului ierahic superior.
În anul 2021, la nivelul CNSP au fost realizate două misiuni de
asigurare-regularitate, care au vizat domeniile: activitatea în regim de
telemuncă şi prevenirea corupţiei; o misiune de consiliere la structură
nou creată (serviciul juridic şi resurse umane).
Gradul de realizare a planului de audit public intern revizuit este de
100%.
Dificultăţi întâmpinate: compartimentul audit a funcţionat cu un
singur auditor intern, până la data de 01.10.2021, ocuparea totală (2
auditori) fiind doar pentru o perioadă scurtă de timp, respectiv în
intervalul 01.10-26.10.2021.
1. Misiune de audit public intern de regularitate cu tema
“Evaluarea activității în regim de telemuncă pentru salariații
Comiei naționale de Strategie și Prognoză”
2. Misiune de audit public intern de regularitate cu
tema ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei, 2021”
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3. Misiune de audit public intern de consiliere cu tema
“Organizarea şi funcţionarea Serviciului Juridic şi resurse
umane”
În conformitate cu prevederile punctului 2.3.7. din anexa nr. 1 la
HG nr. 1086/2013, la nivelul structurii de audit public intern se
elaborează un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii (PAIC)
sub toate aspectele auditului public intern, care să permită un control
continuu al eficacităţii acestuia. În cadrul Comisiei Naţionale de Strategie
şi Prognoză, acest program a fost elaborat la nivelul compartimentului de
audit şi aprobat de conducerea CNSP.
Complementar PAIC, calitatea funcţiei de audit public intern se
poate îmbunătăţi prin evaluările externe. Aceste evaluări trebuie
efectuate la fiecare cinci ani, conform cerinţelor legislaţiei naţionale, dar
şi standardelor internaţionale de audit intern emise de către Institutul
Auditorilor Interni (IIA). Obiectivul evaluării externe este de a evalua
activitatea de audit public intern din punct de vedere al conformităţii cu
definiţia auditului intern, cu cerinţele codului de conduită etică şi cu
prevederile legislaţiei naţionale în domeniu.
Evaluările externe se pot concentra, de asemenea, pe identificarea
oportunităţilor de îmbunătăţire a funcţiei de audit public intern, oferind
sugestii pentru a îmbunătăţi eficacitatea acestei activităţi şi promovând
idei pentru a spori imaginea şi credibilitatea funcţiei de audit public
intern.
În anul 2021 compartimentul audit a făcut subiectul unei evaluări
externe, respectiv a organului ierarhic superior, compartimentul audit
public intern din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
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Anexa 1
Structura organizatorică
a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză
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Anexa 2
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.12.2021

cod 21

- lei -

Denumirea
indicatorilor*)

Cod

A

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente
bugetare

Angajamente
legale

Plati
efectuate

Angajamente
legale de
platit

Cheltuieli
efective

5

6

7

8=6-7

9

initiale

definitive

initiale

definitive

B

1

2

3

4

TOTAL BUGET
CHELTUIELI
CURENTE
CHELTUIELI DE
PERSONAL
BUNURI SI
SERVICII
SUBVENTII
ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE
CAPITAL
ACTIVE
NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE
IN ANII PR.

5000

22.565.000

25.695.000

22.565.000

25.695.000

25.538.864

25.538.864

25.538.262

602

26.020.969

01

22.523.000

25.653.000

22.523.000

25.653.000

25.497.093

25.497.093

25.496.491

602

25.957.582

10

10.788.000

9.748.000

10.788.000

9.748.000

9.602.977

9.602.977

9.602.977

0

9.417.494

20
40
59

640.000
11.000.000
95.000

710.000
15.100.000
95.000

640.000
11.000.000
95.000

710.000
15.100.000
95.000

705.243
15.099.973
88.900

705.243
15.099.973
88.900

705.241
15.099.373
88.900

2
600
0

1.043.427
15.415.964
80.697

70

42.000

42.000

42.000

42.000

41.771

41.771

41.771

0

63.387

71

42.000

42.000

42.000

42.000

41.771

41.771

41.771

0

63.387

BUGET DE STAT
CHELTUIELI
CURENTE
CHELTUIELI DE
PERSONAL
BUNURI SI
SERVICII
SUBVENTII
ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE

5001

22.565.000

25.695.000

22.565.000

25.695.000

25.538.864

25.538.864

25.538.262

0
602

0
26.020.969

01

22.523.000

25.653.000

22.523.000

25.653.000

25.497.093

25.497.093

25.496.491

602

25.957.582

10

10.788.000

9.748.000

10.788.000

9.748.000

9.602.977

9.602.977

9.602.977

0

9.417.494

20
40
59
70

640.000
11.000.000
95.000
42.000

710.000
15.100.000
95.000
42.000

640.000
11.000.000
95.000
42.000

710.000
15.100.000
95.000
42.000

705.243
15.099.973
88.900
41.771

705.243
15.099.973
88.900
41.771

705.241
15.099.373
88.900
41.771

2
600
0
0

1.043.427
15.415.964
80.697
63.387
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Denumirea
indicatorilor*)

Cod

A

B

CAPITAL
ACTIVE
NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE
IN ANII PR.
AUTORITATI
PUBLICE

71

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente
bugetare

Angajamente
legale

Plati
efectuate

Angajamente
legale de
platit

Cheltuieli
efective

8=6-7

9

initiale

definitive

initiale

definitive

1

2

3

4

5

6

7

42.000

42.000

42.000

42.000

41.771

41.771

41.771

85
5101

22.565.000

25.695.000

22.565.000

25.695.000

34

25.538.864

25.538.864

25.538.262

0

63.387

0

0

602

26.020.969

