
MEMORANDUM SUPLIMENTAR DE ÎNTELEGERE
(Al doilea addendum la Memorandumul de Intelegere)

între
UNruNEA EUROPEANÀ $I ROMÀNIA

L. La 6 mai 2009 , Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 200914591CE pentru a pune la

dispozilia Romàniei asisten!ó financiarà pe termen mediu de pànà la 5 miliarde de Euro. Pe 16

februarie 2010, Consiliul a modificat aceastó deciziepentru a tine cont de impactul pe care l-a

avut asupra obiectivelor prograrnului recesiunea mai putemicà decàt cea anticipatà. AsistenJa

este oferità ca un împrumur pe refmen mediu în cadrul Facilitàtii Balantei de Plàti a statelor

Membre (avànd labaz;- articolul 1431 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

("Tratatul") gi Regulamentul nr. 332t2002\. Asistenla UE pentru Romània vine în

òompletarea éprijinului acordat de FMI prin intermediul unui Acord Stand-By (ASB)' îri

valoare de tL,A miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde Euro), aprobat la 4 maí 2009.

Sprijin suplimentar multilateral în valoare de2 miliarde Euro va fi furnizat de càtre Banca

Mondialó (1 miliard de Euro), precum 9i de BEI qi BERD (1 miliard de Euro).

2. Memorandumul de Înlelegere (!'Memorandumul")n ce stabilegte criteriile de politicà

economicó legate de fiecare ffanqà, precum gi conditiile de raportare 9i monitorízate a

împrumutului,-a fost semnat în data de 23 iunie z}Og.Implementarea màsurilor fiscale, a celor

din sectorul financiar gi a màsurilor de reformà structuraló prevdzttte în Memorandum ar

trebui sà permità economiei sà reziste la presiunile de lichiditate pe termen scurt, asigurînd în

acelaqi timp gi îmbunàtàtirea competitivitàlii gi sprijinirea ajustàrii coerente a dezechilibrelor
pe termen *édi t, aducànd astfel eèonomia înapoi la o bazà. solidà gi durabilà. Prima tranqà de

i,5 tnili*de Euro a fost viratà în data de 27 iulie 2009 în urma semnàrii Acordului de
Împrumut din 23 iunie 2009. A doua trangó în valoare de 1 miliard de Euro a fost virató la
data de 11 martie 20L0. Alte trei tran$e au fost programate pentru perioada cuprinsà între
trimestrul doi al anului 2010 gi trimestrul doi al anului 201I.

3. În august200g, serviciile Comisiei au participat la o misiune de evaluare a FMI, care a dus
latragereacelei de-a doua trange în cadrul programului FML Deoarece la acel moment nu era
planificatà nici o trangà UE, misiunea nu a reprezentat o evaluare formalà în cadrul
programului de asistenjà din partea UE. S-a convenit cu autoritàlile revizuirea unora dintre

àbièctivele programului. În mod special, linta de deficit pentru bugetul de stat 2009 a fost

stabilità Ia l,g% din PIB în termeni ESA95 (7 ,3Vo din PIB în termeni cash) datorità recesiunii
mai puternice decàt cea ptognozatà. Au fost identificate màsuri suplimentare pentru limitarea

deficitului în 2010 la 6,4Vo din PIB în termeni ESA95 (5,9Vo din PIB în termeni cash),
inclusiv mósuri menite sà mentinà sub control cheltuielile cu salariile ca procent din PIB 9i só

limitezecheltuielile cu pensiile gi cele cu bunuri gi servicii, precum gi creqteri ale accizelot.

4. Serviciile Comisiei au efectuat, în octombrie/noiembrie 2009 gi ianuarie 2010 misiuni de

evaluare a progreselor rcalizateîn ceea ce priveqte condiliile specifice ata$ate celei de-a doua

rranfe de 1 miliard de Euro în cadrul programului de asisten!à financiaró a UE. Aceste misiuni

au fost misiuni comune cu FMI gi Banca Mondialó. Conform constatàrilor acestor misiuni qi

dupà consultarea cu Comitetul Economic Ai Financiar, criteriile de politicà economicà de

virare a celei de-a doua trange din Împrumutul UE au fost îndeplinite. În mod special,

Parlamentul a adoptat un buget pe anul 2010 în conformitate cu fintele programului 9i au fost

I Fostul Articol 119 al Tratatului de instituire a Comunitàlii Europene.
2 Aga cum este modificata de catre Regulamentulw.43l/2009.



rcalizateprogrese în alte domenii ale refromelor structurale. Totuqi, tinànd seama de prognoza

macroeconomicó modificató gi de întàrzierile ivite în implementarea unora dintre màsurile de

reformà prevózute în Memorandum, s-a impus ajustarea conditiilor asociate viràrii tranqelor

viitoare din cadrul asistenlei financiare. iuoaificarile convenite în legàturà cu criteriile

specifice de politicó economicà au fost prevàzute în Anexa la acest Memorandum

Sipli*"nt* Oe Înletegere ("Primul Memorandum Suplimentar"), ce a fost semnat de

auroritàtile romàne pe éata Ai f S februarie 2010 qi de Comisarul Olli Rehn pe data de 22

februarie 20lo.Toto'datà, s-a convenit reducerea treptató în continuare a deficitului fiscal pànà

sub nivelul de referin!ó de 3Vo din PIB prevózut în Tratat în anul 2012. Pe data de 16 februarie

2010, acest acord a fost avizat prin Recomandàrile revizuite ale Consiliului Ecofin càtre

Romània conform Articolului 126(7) din Tratat.

5. Serviciile Comisiei au mai efectuat o misiune de evaluare împreunà cu experfii FMI gi ai

Bàncii Mondiale în perioada 26 apúlíe- 10 mai 2OI0, pentru a analiza progresele înregistrate

în ceea ce privegte condiliile rp""ifi". atagate trangei a treia în valoare de 1,15 miliarde de

Euro în cadrul progrurn ríui de asistentó financiaró. S-a constatat có, în conditiile politicilor

curente, linta de óeficit fiscal pentru 20L0, de 6,4Vo din PIB va fi ratatà cu o marjà

semnifica-tivà, datorità unei deterioràri a condiliilor economice, dificultólilor în colectarea

veniturilor gi derapajelor pe partea de cheltuieli. Cu toate acestea, Guvernul Romàniei 9i-a
asumat angajamentul de a lua mósuri compensatorii suplimentate (vezi Anexa 1). Aceste

màsuri vortrebui adoptate gi implementate înainte de eliberarea de càtre Comisie a celei de-a

treia tranqe din împrumutul UE. Acest lucru va fi verificat pe parcursul urmàtoarei misiuni de

evaluare. În alte dàmenii de reformà, par a se fi înregistrat progrese, ce includ adoptarea de

càtre parlament a legii responsabilitófii fiscale pi a legii menite sà asigure independenta

autoritó1ilor de supraveghere din sectorul financiar non-bancar, adoptarea de càtre guvern a

unei própuneri de reforma a sistemului de pensii, precum qi semnarea contractului privind

analiiafunctionalà a administratiei publice. Conform acestor constatàri 9i dupà consultarea cu

Comitetul Economic Ai Financiar, criteriile de politicà economicà pentru virarea celei de-a
treia tranqe din Împrumutul UE par a fi fost îndeplinite în linii mari.

6. Cu toate acestea, se impune ajustarea condiJiilor aferente viràrii urmàtoarelor trange din
asistenla financiaró, pentru a rcflecta în mod deosebit màsurile de consolidare fiscalà agreate
de Guvernul Romàniei. Modificàrile convenite în criteriile de politicó economicà sunt
prezentate în Anexa la acest al doilea Memorandum Suplimentar de Înplegere ("al Doilea
Memorandum Suplimentar"), ce constituie al doilea adendum la Memorandumul de
În1elegere.

7. Articolele prevàzute în Memorandum gi în Primul Memorandum Suplimentar (inclusiv
anexele acestora) ràmàn valabile gi în vigoare dacó nu sunt amendate în mod explicit prin

acest Al Doilea Memorandum Suplimentar.

8. înbazaîndeplinirii condiliilor din Memorandum gi din Primul Memorandum Suplimentar
(inclusiv anexele acestora) gi în urma consultàrii Comitetului Economic Ai Financiar, Comisia

va decide cu privire la eliberarea trangei a treia, în valoare de 1,15 miliarde de Euro, sub

Íezerva implementàrii màsurilor de consolidare fiscalà prezentate în Anexa 1 (sectiunea

"Acliuni ce vor fi întreprinse înaintea viràrii celei de-a treia tranqe a împrumutului UE") qi a

semnàrii celui de-al Doilea Memorandum Suplimentar de cótre parfi qi a intràrii în vigoare a

acestuia.

9. Anexa face parte integrantà din acest Al Doilea Memorandum Suplimentar.



10. Toate notificàrile legate de Al Doilea Memorandum Suplimentar vor fi transmise în mod

valabil dacà sunt trimise, în scris, la adresa:

Pentru Comunitatea Europeanó
Comisia Comunità1ilor Europene
Direclia Generaló pentru Afaceri Economice gi Financiare
B-1049 Bruxelles
Nr. Fax.: +32 2299 35 23

Pentru Primul Ministru
Cabinetul Primului Ministru
Piala Viptoriei, rrr. 1
Sector t, Oll79I, Bucureqti
Nr. Fax .: +40 2t 3L9 15 88

Pentru Ministerul Finantelor Publice din Romània
Ministerul Finantelor Publice din Romània
Str. Apolodor nr. 17
Sector 5, 0507 4I Bucuregti
Nr. Fax.: +40 2L 3LZ L6 30

Pentru Banca Nalionalà a Romàniei
Banca Nationalà a Romàniei
Strada Lipscani m.25
Bucureqti 030031
Nr. Fax.: +40 21 3L2 62 60

11. Pentru Romània, Memorandumul Suplimentar va intra în vigoare dupà parcurgerea
procedurilor interne prevàzute de legislatia romànà. Memorandumul Suplimentar poate fi
modificat cu acordul comun al pàrfilor, sub forma unui Addendum. Orice astfel de Addendum
va constitui parte integrantà a Memorandumului qi va intra în vigoare în conformitate cu
aceleagi proceduri ca gi cele aplicabile Memorandumului.

Adoptat la Bruxelles, în data de ... ... gi la Bucuregti, în data de ... .... în cinci
exemplare originale în limba englezà".

ROMÀNIA UNruNEA EUROPEANA
Reprezentata de Reprezentatà de Comisia Europeanà

Emil Boc OIli Rehn
Prim Ministru Membru al Comisiei Europene

Sebastian Vlódescu
Ministrul Finanlelor Publice

Mugur Isdrescu
Guvernator al Bàncii Nafionale a Romàniei



AI\EXA T

CRITERII SPECIFICE DE POLITICÀ ECONOMICÀ
(Modificàri gi completóri la Anexa I a Memorandumului de Înplegere 9i la Anexa 1 a

Primului MSÎ)

Avànd în vedere modificàrile semnificative ale perspectivelor economice pentru 2010 apàrute

de la evaluarea pfogramului din ianuarie 2010,tinta de deficit ESA95 q""Ís 2010 de 6,4Vo

din pIB din primul Memorandum suplimentar va fi înlocuità cu o lintà de:./Jlj.fijq" din PIB în

i"r*.ni ESA95 (Í6:;5lqo din pIB în termeni de numerar). Progresele în materie, de consolidare

fiscaló vor fi moniòrizate în raport cu aceastà nouà !intà. În p,lus, criteriile specifice de

politicà economicó precizate în Anexa 1 a Memorandumului de Înlelegere 9i în Anexa 1 a
primului Memorandum Suplimentar de Înplegere vor fi completate cu urmàtoarele actiuni:

Implementarea riguroasà a unor mósuri de reducere a cheltuielilor, ce includ:

o O reducere cuL|fto a salariilor, sporurilor gi altor plàli de naturà salarialà pentru

toti salarialii din sectorul public începànd de la f. iunie 2010;

o Ralionalizarea în continuare a numàrului de salariati din sectorul public în lunile

urmàtoare;

o O reducere cu l57o a tuturor prestatiilor sociale, inclusiv a pensiilor qi a alocatiilor
de somaj. Programele sociale ce nu sunt directionate cdtre grupurile dezavantajate
ale societàtii vor contribui proporfional mai mult la aceastà reducere;

o O înghetare a pensionàrilor anticipate începànd cu data de 1 iunie 2010 9i pànà la

intrarea în vigoare a legii de reformà a sistemului de pensii. Pensiile noi de

invaliditate vor fi acordate numai dacó acestea au fost în prealabil aprobate de

echipele de evaluare medicalà din Ministerul Muncii;

o Reducerea transferurilor càtre autorità1ile locale în valoare de 0,37o din PIB.

Implementarea riguroasà a unor mósuri de sporire continuà a veniturilor, ce includ:

o Extinderea bazei de impunere pentru impozitul pe venit pentru a include 9i
tichetele de masó, veniturile din càgtigurile de capital, inclusiv dobànzile la
depozitele bancare, qi plótite compensatorii, precum gi eliminarea scutirilor de la

impozitul pe venit acordate programatorilor din domeniul IT;

În cazul în care aceste actiuni nu sunt implementate pànà în iunie 2010 sau nu conduc la

consolidarea anticipatà vor fi implementate actiuni suplimentare de majorare a veniturilor,
inclusiv màsuri de majorare a cotelor de impunere, pentru a se elimina orice diferen!à
bugetaró anticipatà.

UE

A 4-a transà [T4 20101



A: Consolidare físcald

. Progrese în implementarea bugetului 2010 ce vizeazú o tintà de deficit guvernamental de

9,,ú%J din PIBîn termeni ESA95 (decit6;l7ol din PIB în termeni de numerar);

o Eliminarea celui de-al 13-lea salariu aferent anului 2010 pentru angajalii din sectorul

public. Acesta va apàrea în bugetul anului ZOLI;

o Respectarea lintei din bugetul anului 2010 pentru cheltuielile cu bunuri qi servicii,

excluzànd rambursarea arieratelor acumulate.

B : Guv ernanla fis c aIà g i refonna fi s c ald structuralà

. Acordarea de stimulente adecvate inspectorilor cu atributii în colectarea impozitelor 9i
taxelor în vederea majorórii veniturilor fiscale;

o Actiuni efective îndreptate împotriva evaziunii fiscale, în mod deosebit pentru a spori
veniturile dinaccíze cu 2 miliarde RON comparativ cu nivelurile anului 2009.

Re glementarea Si suprav e ghere a s e ctorului fínanciar

[Intrarea în vigoare a legii privind independenta autoritàlilor de supraveghere din sectorul
financiar non-bancar pànà la finele lunii iunie 2OlOl;

Asigurarea capacità1ii BNR de a face fa!à provocàrilor la adresa stabilitàtii financiare,
generate printre altele de presiunile asupra calitàlii activelor, inclusiv prin planuri de
contingentà;

Întàrirea finan!àrii fondului de garantare a depozitelor prin: (i) majorarea cotei efective
contributie la O,34Vo în 20II gi cregterea progresivà a ratei de acoperire prealabilà la ZVo;
(ii) eliminarea treptatà a liniilor de credit stand-by de la instituliile de credit; (iii)
revizuirea aranjamentelor de guvernanfà a Fondului de Garantare aDepozitelor pentru a
se asigura cà nici membrii Consiliului gi nici angajatii institutiilor de credit nu sunt
reprezentali în Consiliul de Administrare al FGD. Amendamentele necesare vor intra în
vigoare de la finele lunii septembie2OL0;

Mentinerea cadrului de reglementare prudential actual în materie de provizionare;

Consolidarea stabilitàlii financiaree prin retinerea de la promovarea unor initiative
legislative (precum actualul proiect al legii insolvabilitàtii personale) ce ar submina
disciplina în materie de creditare;

o Efectuarea amendamentelor legislative necesare menite só clarifice regimul de
despàgubire a creditorilor bàncilor plasate sub administrare specialà pentru a asigura
implementarea cu eficacitate a legislatiei recent amendate privind lichidarea institutiilor
de credit cu probleme financiare. Aceastà legislalie ar trebui sà intre în vigoare pànà la
sfîrgitul lui decembrie 2010.

D: Reforme structurale

o Punerea în aplicare a fintelor trimestriale rezultànd în reducerea trimestrialà cu 2,5Vo a
arieratelor de càtre fiecare dintre cele zece companii de stat cu cele mai mari pierderi.
Punerea în aplicare va începe cu al treilea trimestru al anului 20LO;

o

o



o Rationalízareanumànrlui de gcoli 9i spitale;

o Adoptarea unur acord multianual de performan!à -între 
Ministerul rransporturilor qi

agentiile de implementare în termen de ireizeci de zile de la adoptarea de càtre Guvern a

cadrului bugetar Pe termen mediu'

A 5-a transà [T2 20111

A: Consolidare fiscald

o Implementarea de prevederi în buget care sà garanteze cà fondul de salarii în 2011 nu va

depaqi 39 de mifiarAeîóN. e""rt oiiectiv va ii realizat prin reducerea numàrului total de

angajali în sectorul Public la xx;

o Introducerea sistemului de co-platà pentru serviciile medicale. Ponderea scutirilor de la

obligatia de a efectua aceste plàli nu va depàgi x47o '


