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II. Principalele rezultate ale cercetării 

1. Gestionarea efectelor economice (și sociale) generate de șocul pandemic COVID-19 trebuie făcută 
pe patru perioade diferite, fiecare cu obiectivul critic, ținta principală, modelul economic și 
resursele mobilizate specifice: 

Perioada 
I (Conservarea 
potențialului 

economic) 

II (Recuperarea 
economică prin 

ocupare) 

III (Reconsolidarea 
economică prin 

cerere) 

IV (Restructurarea 
economiei naționale) 

Interval mai – sept.2020 oct.2020 – dec. 2021 ian.2022 – dec.2024 ian.2025 – dec. 2030 

Denumire interval Perioadă tranzitorie Termen scurt Termen mediu Termen lung 

Modelul economic 
(PVP) Prețuri – Venituri 

– Profituri  
(OC) Ocupare – 

Creștere 
(CC) Cerere – Creștere  

(ATA) Autonomie – 
Translaționalitate - 

Antifragilitate 

Obiectivul critic 
Conservarea 

potențialului economic  
Revenirea/recuperarea 

activității economice 

Reluarea cererii 
agregate (interne și 

externe) și stabilizarea 
ei 

Formarea structurilor și 
mecanismelor de auto-

sustenabilitate a 
economiei naționale 

Ținta principală 
Formarea de așteptări 

pozitive la prețuri, 
venituri și profituri 

Reluarea, creșterea și 
stabilizarea ocupării 

Consolidarea cererii 
agregate interne 

Creșterea autonomiei 
economiei naționale 

față de mediul 
economic extern 

Mijlocul mobilizat 
Sprijinirea publică a 

economiei reale 
Sprijinirea publică a 

pieței muncii 

Sprijinirea publică a 
cererii agregate 

adresate ofertei interne 

Re-industrializarea 
economiei naționale 

Efectul 
fundamental 

scontat 

Blocarea 
inițierii/extinderii crizei 

economice 

Reluarea ireversibilă a 
creșterii economice 

Internalizarea creșterii 
economice 

Sustenabilizarea și 
translaționalizarea 

creșterii economice 

2. Inițiativa și greul efortului de gestionare a efectelor economice ale șocului pandemic COVID-19 
trebuie asumate de stat (prin cinci politici publice convergente – politica fiscală, politica monetară, 
politica pieței muncii, politica comercială și politica socială). 

3. Măsurile de politică publică adoptate trebuie să urmărească trei principii de bază:  



a. interesul național în reluarea, dezvoltarea, reconsolidarea și reconstrucția economiei; 

b. alinierea la strategiile UE, inclusiv sub aspectul accesării fondurilor europene alocate în acest 
scop; 

c. etapizarea gestionării efectelor șocului pandemic, așa încât realizarea fiecărui obiectiv critic de 
etapă să devină resursă pentru realizarea obiectivului critic din etapa imediat următoare. 

4. Șocul pandemic COVID-19 se caracterizează prin patru trăsături: 

a. este de tip non-economic – nu este generat de defecțiuni în funcționarea unor mecanisme 
economice (fie din economia reală, fie din cea nominală); 

b. este extern – nu este generat de funcționarea pieței interne descentralizate sau de intervenția 
eronată a guvernului în procesul/sistemul economic; 

c. afectează economia reală, nu pe cea nominală (cum este regula într-o economie puternic 
intermediată financiar și sofisticată din punct de vedere nominal); 

d. are efecte predictibile (deși șocul, ca atare, este impredictibil, fiind non-economic). 

5. Măsurile de politică publică trebuie să ia în considerare cele patru trăsături ale șocului pandemic, 
menționate mai sus. 

6. Șocul nu a declanșat (încă) o criză economică, deoarece el nu a avut timp să afecteze în mod 
ireversibil structurile economice (fie ale producției, fie ale finanțării/refinanțării), ci a condus doar la 
blocarea (suspendarea) pur funcțională a unor activități economice și financiare (Nota bene: în timp 
ce afectarea structurală este, de regulă, ireversibilă, afectarea funcțională este reversibilă, desigur 
cu costurile aferente care trebuie suportate, fără ezitare și pudibonderii de tipul political 
correctness, de stat – acesta trebuie să se comporte, folosind terminologia lui Minsky, ca un stat 
mare, adică responsabil); 

 totuși, întârzierea cu peste două luni a aplicării măsurilor de reluare a activității economice 
poate conduce la transferarea șocului în direcția afectării structurale a economiei (de exemplu, 
șomajul tehnic este un șoc funcțional în economia reală, dar șomajul standard este un șoc 
structural); 

7. În ordine logică, intervenția publică trebuie să urmărească realizarea obiectivelor critice (respectiv a 
țintelor principale), îndeosebi pentru primele două perioade (perioada tranzitorie: mai – sep.2020, 
respectiv perioada termenului scurt: oct.2020 – dec. 2021), adică: 

 prevenirea formării așteptărilor negative (pesimiste) privind prețurile, veniturile (inclusiv 
pensiile) și profiturile consumatorilor, producătorilor, antreprenorilor și investitorilor; 

 refacerea, creșterea și stabilizarea ocupării (inclusiv din perspectiva emigrației sau remigrației). 

8. În perioada tranzitorie și în cea aferentă termenului scurt nu trebuie făcute schimbări instituționale 
majore, radicale și bruște – acestea ar bulversa suplimentar procesul economic și social: cele două 
perioade trebuie gestionate exclusiv din perspectiva reluării activității economice în mod stabil și, 
mai ales, pe baza rezolvării stabile a ocupării forței de muncă (aceasta va atrage și ocuparea 
capitalului, pe baza ratei de complementaritate capital - muncă). 

 cu toate acestea, cele două perioade sunt ideale pentru a identifica soluții, proiecta strategii și 
elabora programe care, începând cu termenul mediu, să poată reconsolida sistemul economic 
național, iar pe termen lung să poată reconstrui complexul economic național ca un complex 
economic și instituțional autonom, translațional și antifragil în concertul economic european și 
internațional (este vorba despre faptul că orice criză iluminează noi oportunități). 

9. Pe parcursul primelor două perioade ar trebui create o serie de instituții „de urgență”, iar ulterior, 
pe parcursul celorlalte două perioade, unele instituții de asigurare a sustenabilității, autonomiei, 
translaționalității și anti-fragilității complexului economic național. Prezentăm o sinteză a lor, pe 
perioade de constituire: 



                Instituția 
Perioada 

Instituția 1 Instituția 2 Instituția 3 Instituția 4 

I 
Comisia fiscal-bugetară de 
intervenție (serviciu de 
urgență economică) 

   

II 
Mecanism pentru ocuparea  
forței de muncă remigrate 
(în cadrul MMPS) 

Departamentul 
pentru remigrarea 
forței de muncă (în 
cadrul MMPS) 

  

III 
Carta consolidării 
economice a României 

Direcția pentru auto-
sustenabilitatea 
economiei reale (în 
cadrul MFP) 

Institutul de Studii și 
Strategii pentru 
Sustenabilitate (în cadrul 
Academiei Române) 

Institutul de Studii Fiscal-
Bugetare și Monetare 
„Mihail Manoilescu” 
(comun: MFP și AR) 

IV 
Comitetul de fructificare a 
oportunităților din 
perturbări (COFOP) 

Comitetul de 
translaționare a 
creșterii economice 
(COTRACE) 

Comitetul pentru 
arhitectura alegerii 
economice libere 
(CARAEL)   

 

10. Guvernul (politica fiscal-bugetară) și Banca Națională a României (politica monetară) sunt principalii 
actori ai măsurilor de ajustare macroeconomică. De colaborarea dintre cele două instituții (adică de 
mix-ul fiscal-monetar) depinde în mod crucial realizarea obiectivelor critice. Prezentăm o sinteză a 
principiilor care ar trebui respectate de politicile publice, pe fiecare perioadă de gestionare a 
efectelor economice ale șocului pandemic COVID-19. 

 
Perioada I Perioada II Perioada III Perioada IV 

Politica fiscală 

 impactul să vizeze 
economia reale 

 ajustarea să se facă 
prin mecanismele 
pieței 

 sprijinirea 
angajatorilor, pentru 
reluarea producției 

 sprijinirea angajaților 
să prefere ocuparea 
internă șomajului și 
ocupării externe  

 corelarea salariului cu 
productivitatea 

 stabilizatori fiscali 
automați 

 exclusivitatea îndatorării 
legitime 

 de la bunuri publice 
substanțiale la 
bunuri publice 
instituționale 

 de la 
discreționaritate la 
ajustare automată 

 auto-stimularea 
bazei de impozitare 

Politica 
monetară 

 non-neutralitatea 
monedei pe termen 
scurt 

 asigurarea finanțării 
de ultimă instanță 

 obiectiv de politică 
monetară: 
stabilitatea financiară 

 CEC Bank – finanțator 
de ultimă instanță 
comercial 

 supravegherea 
macroprudențială a 
îndatorării 

 evitarea deflației 

 creșterea capitalului 
autohton în sistemul 
bancar 

 acceptarea 
dominanței fiscale 

 evitarea monetizării 
datoriei publice 

Politica pieței 
muncii 

- 

flexibilitatea 
angajatorului este un 
impuls spre creșterea 
ocupării 

 șomajul: cea mai gravă 
problemă a economiei 

 introducerea 
flexicurității 

 contracte colective de 
muncă pe sectoare 

 menținerea ocupării 
în apropierea 
NAWRU 

 reactivarea 
pensionarilor 

Politica 
comercială 

- - 

 misiuni economice la 
ambasade 

 sprijin pentru export și 
producție pentru export 

- 

Politica socială 

 sustenabilitatea 
socială este cauză și 
efect al celei 
economice 

 justiția socială este 
cauză pentru calitatea 
vieții 

acordarea de facilități 
angajaților, din 
perspectiva asistenței 
sociale 

 eficacitatea mai degrabă 
decât eficiența 

 translaționalitatea 
creșterii economice 

 mix: eficacitate 
economică – 
dreptate socială 

 modelul „trei 
generații” 

11. Sinteza modelelor economice, precum și a măsurilor de politică publică, pe perioade și politici este 
următoarea: 

 



I. MODELELE ECONOMICE DE GESTIONARE 

1. MODELUL ECONOMIC „PVP” (Prețuri–Venituri–Profituri) (eng. „Keeping PIP-Led 

Growth Recovery”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 perioada de aplicare: mai 2020 – septembrie 2020 

 denumirea perioadei: perioadă tranzitorie 

 obiectiv critic (conținutul perioadei): conservarea potențialului economic 

 ținta principală: formarea așteptărilor pozitive (optimiste) cu privire la evoluția prețurilor și profiturilor în 

economie pe termen scurt și mediu 

 mijlocul de bază: sprijinirea publică a economiei reale 

 efect fundamental scontat: blocarea inițierii crizei economice 

 



2. MODELUL ECONOMIC „OC” (Ocupare–Creștere) (eng. „ELG”: Employment-Led 

Growth) 
 

 

 

 

 

 

 

 perioada de aplicare: octombrie 2020 – decembrie 2021 

 denumirea perioadei: termen scurt 

 obiectiv critic (conținutul perioadei): revenirea/recuperarea activității economice 

 ținta principală: reluarea/creșterea ocupării și stabilizarea ei 

 mijlocul de bază: sprijinirea publică a pieței muncii 

 efect fundamental scontat: reluarea ireversibilă a  creșterii economice 

 



3. MODELUL ECONOMIC „CC” (Cerere–Creștere) (engl. „DLG”: Demand-Led Growth) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 perioada de aplicare: ianuarie 2022 – decembrie 2024 

 denumirea perioadei: termen mediu 

 obiectiv critic (conținutul perioadei): reconsolidarea sistemului economic național 

 ținta principală: consolidarea cererii agregate interne  

 mijlocul de bază: sprijinirea cererii agregate adresate ofertei interne 

 efect fundamental scontat: internalizarea creșterii economice 

 

 



4. MODELUL ECONOMIC „ATA” (Autonomie–Translaționalitate–Antifragilitate)  

(eng. „ATA”: Autonomy–Translationality–Antifragility) 
 

 

 

 

 

 

 

 perioada de aplicare: ianuarie 2025 – decembrie 2030 

 denumirea perioadei: termen lung 

 obiectiv critic (conținutul perioadei): restructurarea sistemului (complexului) economic național 

 ținta principală: creșterea autonomiei economiei naționale față de mediul economic extern 

 mijlocul de bază: re-industrializarea economiei naționale 

 efect fundamental scontat: sustenabilizarea și translaționalizarea creșterii economice 
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II. MĂSURILE DE POLITICĂ PUBLICĂ 

 

1. MODELUL ECONOMIC „PVP” (Prețuri–Venituri–Profituri) (eng. „Keeping PIP-Led Growth Recovery”) 
 

MĂSURI DE POLITICĂ FISCALĂ 

Ținta Măsura 
Sursa de 

finanțare 

Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

P
re

țu
ri

 (
P

) 

(PVP/PF/P1) Achiziții de producție agricolă 

în 2020 
Buget de stat 

eligibilitatea din 

perspectiva ajutorului 

de stat 

crearea de hazard moral 
nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 

evitarea scăderii prețurilor 

la produsele agricole din 

producția internă 

(PVP/PF/P2) Acordarea de vouchere „Buy 

Romanian” valabile pentru cumpărarea de 

mărfuri exclusiv din producția internă 

Buget de stat 

ne-distorsionarea 

concurenței pe piața 

unică europeană 

- creștere excesivă a 

prețurilor față de 

benchmark (ne-

scăderea lor) 

- falsificarea originii 

mărfurilor 

scăderea calității 

producției interne cu 

cerere astfel „asigurată” 

evitarea scăderii prețurilor 

la produsele din producția 

internă  

S
al

ar
ii

/v
en

it
u

ri
 (

S
) 

(PVP/PF/S1) Continuarea finanțării plății 

șomajului tehnic 

Bugetul 

asigurărilor 

pentru șomaj 

verificarea condițiilor 

legale 

mimarea (falsificarea) 

șomajului tehnic 

nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 

recuperarea unei părți din 

venitul disponibil pierdut 

prin încetarea activității 

(PVP/PF/S2) Indexarea trimestrială, cu 

inflația, a salariului minimal pe economie  
- 

pentru anii 2020 și 

2021 

aspecte de 

nesustenabilitate dacă 

productivitatea crește mai 

încet decât inflația 

creșterea unor 

indemnizații legate de 

dinamica salariului minim 

menținerea puterii de 

cumpărare a salariului 

minim net nominal 

P
ro

fi
tu

ri
 (

V
) 

(PVP/PF/V1) Acordarea de ajutor de stat Buget de stat eligibilitatea crearea de hazard moral 

nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 

menținerea competitivității 

pe piața internă 

(PVP/PF/V2) Subvenționarea ratei dobânzii 

la credite bancare 
Buget de stat 

la credite pentru 

capital de lucru 

creșterea ratei dobânzii 

bancare active 

continuitatea activității de 

producție 

(PVP/PF/V3) Garanții de stat la creditele 

bancare 
Buget de stat 

la credite pentru 

capital de investiții 
investiții riscante 

amorsarea condițiilor de 

ocupare și de ofertă pentru 

2021 și 2022 

(PVP/PF/V4) Comenzi de stat pentru 

producție industrială pentru anii 2020, 2021 și 

2022 

Buget de stat 

pentru acele produse 

care antrenează 

economia pe 

orizontală 

crearea de hazard moral 

asigurarea condițiilor de 

ofertă internă pentru anii 

2021 și 2022 

(PVP/PF/V5) Amânarea plății impozitului pe 

profit cu șase luni, fără penalizări de 

întârziere 

- 

utilizarea impozitului 

pe profit pentru 

investiții sau pentru 

recapitalizare internă 

(bail in) 

nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 

facilitarea creării de locuri 

de muncă pentru anii 2021 

și 2022 
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MĂSURI DE POLITICĂ MONETARĂ 

Ținta Măsura 
Sursa de 

finanțare 
Precauții necesare Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

P
re

țu
ri

 (
P

) 

(PVP/PM/P1) Determinarea, prin piața valutară, a 

creșterii cu 4-5% a cursului nominal de schimb 
- verificarea condiției MLR 

creșterea inflației 

importate 

reducerea importului 

pentru producție sau 

reexport 

- creșterea exportului 

- presiune anti-

deflaționistă 

(PVP/PM/P2) Relaxarea țintei de inflație - 

aliniat la dinamica medie 

a inflației în statele 

membre  UE 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

riscul creșterii ratei 

dobânzii active bancare 

crearea spațiului de 

împiedicare a deflației 

(PVP/PM/P3) Scăderea ratei rezervei minime la 

lei la 6% și creșterea ratei rezervei minime la 

valută la 8% 

- 

încurajarea creditelor în 

monedă și descurajarea 

creditelor în valută 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

nu este cazul 
creșterea ofertei de 

monedă pe piața valutară 

 

MĂSURI DE POLITICĂ SOCIALĂ 

Ținta Măsura 
Sursa de 

finanțare 
Precauții necesare Efecte adverse 

Vulnerabilități 

create 
Efecte scontate 

S
al

ar
ii

/v
en

it
u

ri
 (

V
) (PVP/PS/S1) Indexarea trimestrială a ISR cu inflația 

Bugetul de 

stat 
nu este cazul 

nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 
nu este cazul 

creșterea valorii 

monetare a prestațiilor 

sociale 

(PVP/PS/S2) Creșterea cu 10% a coeficienților de 

venit minim garantat (ajutor social), pe fiecare 

categorie de familie 

Bugetul de 

stat 
nu este cazul 

nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 
nu este cazul 

creșterea valorii 

monetare a venitului 

minim garantat 

(PVP/PS/S3) Creșterea valorii punctului de pensie 

din sistemul contributiv cu 20%, la sfârșitul perioadei 

(30.09.2020) 

Bugetul 

asigurărilor 

sociale 

verificarea condițiilor 

legale 

nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 

(mică) presiune 

inflaționistă 

menținerea/creșterea 

înclinației spre consum 
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2. MODELUL ECONOMIC „OC” (Ocupare–Creștere) (eng. „ELG”: Employment-Led Growth) 

 

MĂSURI DE POLITICĂ FISCALĂ 

Ținta Măsura 
Sursa de 

finanțare 

Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

R
el

u
ar

ea
 o

cu
p

ăr
ii

 (
R

) (OC/PF/R1) subvenționarea achiziționării de 

măști și mănuși sanitare pentru angajați 

Bugetul de 

stat 
nu este cazul 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

Facilitarea reluării 

activității economice după 

15.05.2020 

(OC/PF/R2) subvenționarea dobânzii la 

credite bancare pentru echipament medical de 

testare simptomatică a angajaților 

Bugetul de 

stat 

destinație obligatorie și 

exclusivă a creditului 

(OC/PF/R3) achitarea către șomer a 

indemnizației de șomaj1 rămase neutilizată în 

cazul găsirii unui loc de muncă în interiorul 

perioadei de șomaj indemnizate 

Bugetul 

asigurărilor 

pentru 

șomaj nu este cazul 

C
re

șt
er

ea
 o

cu
p

ăr
ii

 (
C

) 

(OC/PF/C1) scăderea contribuției asiguratorii 

pentru muncă cu 0,5% (la 1,75%) – prin 

desființarea destinației „buget de stat” 

Bugetul de 

stat 

reducerea veniturilor 

nefiscale la bugetul de 

stat 

reducerea costului forței de 

muncă la angajator 

(OC/PF/C2) utilizarea maximă a ajutorului de 

minimis (preponderent pentru spin–off-uri) 

Fonduri 

structurale 

un atu selectiv este apelarea 

la soluții românești de 

cercetare 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

extinderea activității 

economice 
(OC/PF/C3) subvenționarea ratei dobânzii la 

creditele bancare 

Buget de 

stat la credite pentru capital de 

investiții 

creșterea ratei dobânzii 

bancare active (OC/PF/C4) menținerea/extinderea garanțiilor 

de stat pentru contractarea de credite bancare 

Buget de 

stat 

S
ta

b
il

iz
ar

ea
 o

cu
p

ăr
ii

 (
S

) 

(OC/PF/S1) comenzi de stat pentru producția 

agricolă pentru anii 2021 și 2022 

Buget de 

stat 

eligibilitatea din perspectiva 

ajutorului de stat 
crearea de hazard moral 

stabilizarea ocupării în 

activitățile agricole 

(OC/PF/S2) subvenționarea angajatorului 

pentru o parte din salariul nominal brut pentru 

angajații dintre remigrați (se va urmări 

acoperirea a 65% - 75% din salariul analog 

obtenabil în străinătate) 

Buget de 

stat 
sectorul agricol, construcții 

și industrie (cu deosebire în 

activitățile de infrastructură 

fizică)  

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

încurajarea remigrației 

(OC/PF/S3) subvenționarea diferenței dintre 

salariul eficient și salariul dat de 

productivitatea muncii 

Buget de 

stat 

prelungirea, cu risc de 

permanentizare, a 

calității de salariu 

eficient 

redistribuirea și 

stabilizarea ocupării spre 

activitățile critice sau cu 

efect de antrenare pe 

orizontală 

(OC/PF/S4) Comenzi de stat pentru producție 

industrială pentru anii  2021, 2022 și 2023 

Buget de 

stat 

pentru acele produse care 

antrenează economia pe 

orizontală 

crearea de hazard moral 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

stabilizarea ocupării pentru 

anii în cauză 

 

                                                           
1 Este vorba despre șomajul „standard”, adică cel însoțit de pierderea locului de muncă. 
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MĂSURI DE POLITICĂ A PIEȚEI MUNCII 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

C
re

șt
er

ea
 o

cu
p

ăr
ii

 (
C

) (OC/PPM/C1) introducerea/extinderea part-time-ului 

pentru angajarea șomerilor 
nu este cazul 

descurajare 

parțială a 

angajărilor full 

time 

nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 

reducerea neocupării 

(șomajului) 

(OC/PPM/C2) introducerea/extinderea part-time-ului 

pentru angajarea pensionarilor 
nu este cazul 

creșterea volumului 

forței de muncă (OC/PPM/C3) introducerea/extinderea part-time-ului 

pentru angajarea femeilor casnice 
nu este cazul 

(OC/PPM/C4) reducerea duratei de acordare a 

indemnizației de șomaj (cu 1 lună, 1,5 luni, 2 luni, 

respectiv) 

(poate) ar trebui aplicată cu 

valori diferite pe sectoare 

diferite ale economiei 

creșterea 

șomajului 

fricțional 

crearea de situații de supra-

calificare prin grăbirea acceptării 

unui loc de muncă 

reducerea duratei de 

căutare a locului de 

muncă 

S
ta

b
il

iz
ar

ea
 

o
cu

p
ăr

ii
 (

S
) (OC/PPM/S1) introducerea/extinderea  activității salariate 

de tip muncă la domiciliu 
eligibilitatea activităților alterarea 

(evoluția?) 

culturii 

organizaționale 

slăbirea monitorizării și controlului 

calității activității 
eliminarea/reducerea 

condiționării spațiale 

în menținerea ocupării 

forței de muncă 
(OC/PPM/S2) extinderea activității salariate de tele-muncă 

la maximum 5 zile pe lună 

crearea condițiilor tehnice 

necesare 

nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 

 

MĂSURI DE POLITICĂ MONETARĂ 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse 

Vulnerabilități 

create 
Efecte scontate 

C
re

șt
er

ea
 o

cu
p

ăr
ii

 (
C

) 

(OC/PM/C1) învestirea CEC Bank ca 

împrumutător comercial de ultimă instanță 

pentru sistemul bancar rezident 

numai pentru refinanțarea 

creditelor acordate economiei 

reale 

slăbirea controlului băncii 

centrale asupra refinanțării 

sistemului bancar 

crearea de hazard 

moral în sistemul 

bancar 

- menținerea capacității de finanțare 

bancară  a economiei reale 

- evitarea bail out-ului bancar 

suportat de banca centrală 

(OC/PM/C2) cumpărarea pe piața primară a 

titlurilor de stat „Ocupare - COVID-19” 

titluri de stat (cu scadență la 

10 ani) pentru finanțarea 

cheltuielilor de relansare a 

ocupării în economia reală 

presiune inflaționistă prin 

creșterea bazei monetare 

nu există, din 

perspectiva 

obiectivului 

perioadei 

- scăderea ratei dobânzii nominale pe 

termen lung 

- scăderea cheltuielilor bugetare cu 

dobânzile în contul datoriei publice 
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MĂSURI DE POLITICĂ SOCIALĂ 

Ținta Măsura 
Sursa de 

finanțare 

Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

R
el

u
ar

ea
 

o
cu

p
ăr

ii
 (

R
) 

(OC/PS/R1) exceptarea, timp de șase luni de la 

reluarea activității, dar nu mai mult de 

31.12.2020, a salariului net din calculul ajutorului 

social și al alocației pentru susținerea familiei 

Bugetul de 

stat (prin 

bugetele 

locale) 

nu este cazul 

acceptarea unor condiții 

de salarizare defavorabile, 

ca urmare a creșterii 

ofertei de muncă 

nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 

accelerarea reluării 

ocupării forței de 

muncă 

F
in

al
iz

ar
ea

 c
re

șt
er

ii
 a

p
ro

b
at

e 

a 
p

u
n

ct
u

lu
i 

d
e 

p
en

si
e 

(PVP/PS/S4) Creșterea valorii punctului de 

pensie din sistemul contributiv cu 16,67%, plus 

inflația în perioada  01.10.2020 – 31.12.2021, la 

sfârșitul perioadei (31.12.2021) 

Bugetul 

asigurărilor 

sociale 

- verificarea 

condițiilor legale 

- ajustarea cu inflația 

se face doar pentru 

tranșa a doua de 

mărire a punctului 

de pensie) 

nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 

(mică) presiune 

inflaționistă 

menținerea/creșterea 

înclinației spre consum 
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3. MODELUL ECONOMIC „CC” (Cerere–Creștere) (engl. „DLG”: Demand-Led Growth) 
 

MĂSURI DE POLITICĂ FISCALĂ 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

C
o

n
so

li
d

ar
ea

 

co
n

su
m

u
lu

i 
fi

n
al

 

p
ri

v
at

 a
d

re
sa

t 
o

fe
rt

ei
 

in
te

rn
e 

(C
) 

(CC/PF/C1) echilibru între eficacitate și 

echitate în redistribuirea PIB 

clarificarea conceptuală,  metodologică 

și instituțională a raportului justiție 

comutativă – justiție distributivă 

efectul de trade-off între 

eficacitate și echitate 

inegalitate economică 

ne-meritată (non-

imputabilă) 

distribuirea și redistribuirea 

legitimă a puterii de 

cumpărare la nivel național 

(CC/PF/C2) neimpozitarea profitului 

reinvestit pentru acțiuni de responsabilitate 

socială corporativă 

criterii clare care să elimine deturnarea 

(prin mimare) a cheltuielii din profit de 

la responsabilitatea socială la creșterea 

profitului viitor 

reducerea investițiilor 

prin autofinanțare 

redundanțe de acțiuni și 

obiective de 

responsabilitate socială 

corporativă 

crearea de externalități 

pozitive private 

C
o

n
so

li
d

ar
ea

 

in
v

es
ti

ți
ei

 i
n

te
rn

e 

d
ir

ec
te

 p
ri

v
at

e 
(I

) 

(CC/PF/I1) strategie investițională pe șapte 

ramuri de specializare națională2 

fără neglijarea structurii generale de 

sustenabilitate economică 
nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

nu este cazul 

valorificarea avantajelor 

comparative și competitive 

ale economiei (CC/PF/I2) continuarea dezvoltării 

mecanismelor instituționale de reducere a 

costurilor de intrare/ieșire pe/de pe piață 

minimizarea externalităților negative 

private 

C
o

n
so

li
d

ar
ea

 d
at

o
ri

ei
 

p
u

b
li

ce
 (

D
) 

(CC/PF/D1) respectarea anti-ciclicității 

politicii fiscal-bugetare 

evitarea inhibării unor procese 

economice favorabile prin păstrarea 

temporară a feedback-ului pozitiv 

risc de selecție a 

adversă a proceselor 

care trebuie inhibate sau 

încetinite 

scăparea de sub control 

a unor procese 

escaladante (cercuri 

vicioase) 

crearea de fonduri publice de 

rulment la Ministerul 

Finanțelor Publice 

(CC/PF/D2) revenirea la respectarea regulii 

de aur a finanțelor publice3 

pe baza unui master-plan de prioritizare 

a investiției publice 

riscul de datorie publică 

ilegitimă 
nu este cazul 

crearea unui multiplicator 

favorabil al cheltuielii 

publice (efect de pârghie a 

datoriei publice) 

(CC/PF/D3) creșterea ponderii pieței de 

capital în finanțarea economiei reale 

asigurarea legăturii directe a activelor 

financiare cu activele reale 
bule financiare 

concurență între 

sistemul bancar și piața 

de capital 

echilibru sustenabil între 

finanțare și intermediere 

financiară 

 

 

 

                                                           
2 1) agricultura, 2) educația și cercetarea științifică, 3) IT&C, 4) activitatea financiar-bancară, 5) industriile creative, 6) turismul, 7) energia. 
3 Se referă la contractarea de datorie publică exclusiv pentru investiții publice (sau pentru co-participare în PPP privind investițiile directe interne). 
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MĂSURI DE POLITICĂ A PIEȚEI MUNCII 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

Consolidarea 

consumului final 

privat adresat ofertei 

interne (C) 

(CC/PPM/C1) vouchere acordate (la cerere) 

angajaților, în cadrul pachetului salarial,  pentru 

achiziționarea de produse ale firmei angajatoare, 

fără impozitele indirecte aferente (ex. TVA) 

valoarea salariului „în natură” 

– s-ar putea situa între 10% și 

20% din nivelul salariului 

nominal net 

reducerea rolului 

prețurilor (a 

concurenței) în alocarea 

eficientă a resurselor 

reducerea veniturilor 

bugetare (impozite 

indirecte + impozitul pe 

venitul personal) 

creșterea 

adresabilității 

ofertei interne 

 

MĂSURI DE POLITICĂ MONETARĂ 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse 

Vulnerabilități 

create 
Efecte scontate 

Consolidarea 

consumului final 

privat adresat ofertei 

interne (C) 

(CC/PM/C1) acceptarea dominanței fiscale în 

vederea consolidării economiei reale 

evitarea activităților cvasi-

monetare 
dezechilibrarea mix-

ului fiscal-monetar 

presiune inflaționistă 

excesivă 

consolidarea ireversibilă 

(structurală) a economiei reale 

(CC/PM/C2) neutralitatea fiscală a măsurilor 

de politică monetară 

armonizarea cu scopul 

măsurilor fiscale 

reducerea rolului 

impulsului monetar în 

macrostabilizare  

utilizarea „tensiunilor nominale” 

pe termen scurt pentru 

consolidarea economiei reale 

Consolidarea datoriei 

publice (D) 

(CC/PM/D1) cumpărarea pe piața primară a 

titlurilor de stat „Cerere - COVID-19” 

titluri de stat (cu scadență la 

10 ani) pentru finanțarea 

cheltuielilor de 

sustenabilizare a cererii 

adresate ofertei interne 

presiune 

inflaționistă prin 

creșterea bazei 

monetare 

nu există, din 

perspectiva 

obiectivului perioadei 

- scăderea ratei dobânzii 

nominale pe termen lung 

- scăderea cheltuielilor bugetare 

cu dobânzile în contul datoriei 

publice 

 

MĂSURI DE POLITICĂ COMERCIALĂ 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

Consolidarea 

consumului final 

privat adresat 

ofertei interne (C) 

(CC/PC/C1) asigurarea, prin bariere non-

tarifare, a egalității calitative, în raport cu alte 

state membre, a bunurilor de consum importate 

respectarea liberei circulații a 

bunurilor și serviciilor pe 

piața unică europeană 

nu există, din 

perspectiva 

obiectivului perioadei 

hazard moral în nivelul 

calitativ al bunurilor 

similare produse intern 

eliminarea avantajelor 

nelegitime ale importului 

de bunuri de consum 

 

MĂSURI DE POLITICĂ SOCIALĂ 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

Consolidarea 

consumului 

final privat 

adresat ofertei 

interne (C) 

(CC/PS/C1) Fundamentarea variației salariului minimal 

pe economie prin preluarea a maximum 75% din 

creșterea productivității medii a muncii salariaților 

ca medie pe ultimii trei 

ani consecutivi 

creșterea costului forței 

de muncă 

creșteri în cascadă, de 

tip metodologic, pentru 

alte variabile 

macroeconomie 

acordarea celei mai mari 

părți a „dividendelor” 

create de muncă muncii 

(CC/PS/C2) Creșterea valorii punctului de pensie din 

sistemul contributiv cu 10%, de la începutul perioadei 

verificarea condițiilor 

legale 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

(mică) presiune 

inflaționistă 

menținerea/creșterea 

înclinației spre consum 
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4. MODELUL ECONOMIC „ATA” (Autonomie–Translaționalitate–Antifragilitate)  

(eng. „ATA”: Autonomy–Translationality–Antifragility) 
 

MĂSURI DE POLITICĂ FISCALĂ 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

R
ec

o
n

st
ru

cț
ia

 a
u

to
n
o

m
ie

i 
si

st
em

u
lu

i 
(c

o
m

p
le

x
u

lu
i)

 e
co

n
o

m
ic

 

n
aț

io
n

al
 (

A
) 

(ATA/PF/A1) Introducerea ratei regresive de impozitare a 

valorii adăugate (TVA) peste o pondere de 50% a VA în preț 

(modelul progresivo-regresiv sau modelul în „V inversat”) 

metodologie simplă 

de aplicare 

mimarea valorii 

adăugate 

pe termen scurt, o 

anumită reducere a 

veniturilor fiscale 

indirecte 

creșterea gradului de prelucrare 

(creșterea valorii adăugate pe 

produs) 

(ATA/PF/A2) Dezvoltarea sistemului de certificate de depozit 

pentru depozitarea producției agricole neprelucrate4 

crearea infrastructurii 

fizice și financiare 

necesare 

reducerea 

interesului pentru 

continuarea lanțului 

de prelucrare 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

crearea unei surse de finanțare 

pentru reluarea producției 

agricole 

(ATA/PF/A3) Ajustarea negativă cu până la 30% a ratei de 

impozitare a profitului pentru companiile silvice care 

înregistrează rate nete pozitive ale creșterii masei lemnoase pe 

picior 

metodologie simplă 

de aplicare 
nu există, din perspectiva obiectivului perioadei 

stimularea reîmpăduririi 

României cu efort public 

minimal 

(ATA/PF/A4) Acordarea de drepturi de exploatare pe teren 

lung companiilor private (autohtone sau străine) care se implică 

în construirea sau reconstruirea infrastructurii fizice de 

transport de orice tip 

atenție acordată 

aspectelor de 

securitate națională 

(militară, economică, 

financiară) 

nu există, din perspectiva obiectivului perioadei 

eliminarea unei importante și 

persistente vulnerabilități 

economice a României 

(ATA/PF/A5) Acordarea de subvenții pe o durată de maximum 

cinci ani pentru institute private noi de cercetare tehnologică, 

după autorizarea provizorie de funcționare 

metodologie exigentă 

de evaluare, 

autorizare provizorie 

și acreditare 

nu există, din perspectiva obiectivului perioadei 

refacerea/extinderea capacității 

de cercetare și inovare 

tehnologică autohtonă 

(ATA/PF/A6) Subvenționarea, pe perioada 2021 – 2024, a 

contractărilor și subcontractărilor din domeniul construcțiilor, 

către firme cu capital autohton 

atenție la eligibilitatea 

ajutorului de stat 

implicat 

crearea de hazard moral 

riscul scăderii 

calității materialelor 

de construcție 

construirea lanțului intern de 

asigurare a materialelor de 

construcții 

 

 

 

 

 
                                                           
4 Certificatele de depozit agricol vor fi acceptate de sistemul bancar drept colaterale pentru garantarea creditelor de pre-finanțare acordate producătorilor agricoli. 
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MĂSURI DE POLITICĂ FISCALĂ 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

R
ec

o
n

st
ru

cț
ia

 t
ra

n
sl

aț
io

n
al

it
ăț

ii
 

cr
eș

te
ri

i 
ec

o
n

o
m

ic
e 

(T
) 

(ATA/PF/T1) Introducerea unui model în „V” a variației ratei 

de impozitare (atât pentru venitul personal, cât și pentru 

profitul corporativ) în raport cu variația bazei de impozitare 

(modelul regresivo-progresiv) 

metodologie simplă 

de aplicare 

percepție de injustiție 

socială comutativă 

tensionare a 

încasărilor 

veniturilor fiscale 

directe 

stimularea creșterii bazei de 

impozitare, concomitent cu 

creșterea câștigului net al 

contribuabililor 

(ATA/PF/T2) Suportarea integrală, de la bugetul public, a 

efectelor de inegalitate economică produse de creșterea 

economică5  
metodologie simplă 

de aplicare și criterii 

clare de evaluare 

crearea de hazard moral 

nu există, din 

perspectiva 

obiectivului 

perioadei 

„umanizarea” creșterii 

economice, prin conectarea ei la 

scopul creșterii nivelului de trai 

și a calității vieții 

(ATA/PF/T3) Subvenționarea (unei părți a) dobânzii la 

creditele bancare pentru companiile private care fac investiții 

de tipul externalităților pozitive private 

disimularea interesului 

pentru profitul viitor în 

crearea de externalități 

pozitive private 

riscul asimetriei 

regionale în 

producția de 

externalități pozitive 

private 

creșterea calității vieții ca efect 

al creșterii economice 

R
ec

o
n

st
ru

cț
ia

 

tr
an

sl
aț

io
n

al
it

ăț
ii

 

cr
eș

te
ri

i 
ec

o
n

o
m

ic
e 

(T
) (ATA/PF/T4) Introducerea unui impozit negativ (adăugat la 

dobânda pasivă) pentru depozitele bancare ale populației, cu 

termen de scadență mai mare de 10 ani 

metodologie simplă 

de aplicare (pe baza 

raportărilor băncii 

centrale) 

riscul scăderii 

consumului curent6 

efort bugetar cu 

plata impozitului 

negativ 

stimularea creării de lichidități 

pentru credite de investiții în 

beneficiul general 

R
ec

o
n

st
ru

cț
ia

 a
n

ti
-f

ra
g

il
ă 

a 

si
st

em
u

lu
i 

in
st

it
u

ți
o
n

al
 

ec
o

n
o

m
ic

 (
A

F
) 

(ATA/PF/AF1) Peste un prag dat al ratei profitului, plata 

exclusivă a unui impozit pe profit  de 10%, numit „impozit de 

solidaritate”, care se constituie într-un buffer bugetar de 

intervenție în caz de urgență 

metodologie simplă 

de aplicare 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

creșterea 

cheltuielilor cu 

administrarea 

metodei 

(monitorizare etc.) 

creșterea capacității sistemului 

economic național de fructificare 

a „oportunităților de criză” 

(ATA/PF/AF2) Subvenționarea cercetării, proiectării, 

producției și achiziționării de tehnologie flexibilă7 în sectorul 

privat și în domeniul privat al statului 

criterii clare de 

eligibilitate 

creșteri de cheltuieli 

bugetare 

                                                           
5 În mod analog suportării indemnizației de șomaj, cu deosebirea că șomajul nu este un efect doar al creșterii economice, ci este cauzat și, de exemplu, de concurența economică sau de alți factori care nu 

sunt derivați din creșterea economică. 
6 Risc mic, deoarece înclinația spre economisire crește doar la venituri curente mari care, prin urmare, prin economisire nu afectează semnificativ consumul curent – de fapt, consumul staples nu este 

deloc afectat. În plus, o parte din economisirea curentă e consum viitor. 
7 Tehnologia flexibilă este acea tehnologie care, prin specificul său funcțional, poate fi adaptată cu costuri relativ mici, de la producția unui bun la producția altui bun (de exemplu, de la producția de 

mașini de spălat la producția de ventilatoare pentru respirație artificială, cum a fost cazul în pandemia în curs). Desigur, importanța tehnologiei flexibile este importantă și în cazuri pur economice 

(pierderea pieței unui produs) sau în cazuri de o gravitate mai mare (război). 
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MĂSURI DE POLITICĂ MONETARĂ 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

R
ec

o
n

st
ru

cț
ia

 a
u

to
n
o

m
ie

i 

si
st

em
u

lu
i 

(c
o

m
p

le
x

u
lu

i)
 

ec
o

n
o

m
ic

 n
aț

io
n

al
 (

A
) 

(ATA/PM/A1) monetizarea datoriei publice pentru 

cazurile de urgență sau pentru rezolvarea unor 

probleme structurale sau acute și cu impact pe termen 

lung, ale economiei8 

criterii clare de eligibilitate a 

cazurilor; în plus, acceptabilitatea 

din perspectiva legii interne și a 

cadrului normativ al BCE 

crearea de hazard 

moral la nivelul 

guvernului 

presiune inflaționistă 

prin creșterea ofertei de 

monedă 

evitarea/reducerea îndatorării 

externe a guvernului 

(ATA/PM/A2) evitarea suprapunerii temporale a 

curbelor în „J” nominale cu curbele în „J” reale 

modele performante ale 

transmiterii impulsului de politică 

monetară 
nu există, din 

perspectiva 

obiectivului perioadei 

posibilă reducere a 

eficacității „unilaterale” 

a politicii monetare 

funcționarea eficace a mix-

ului de politici fiscal-

monetare 

(ATA/PM/A3) sprijinirea înființării/capitalizării sau 

recapitalizării băncilor comerciale cu capital autohton 

sau majoritar autohton 

eligibilitatea ajutorului de stat 

(dacă este cazul) 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

consolidarea autonomiei 

sistemului de finanțare a 

economiei 

R
ec

o
n

st
ru

cț
ia
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sl
aț

io
n

al
it

ăț
ii
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eș
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o
n

o
m
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e 

(T
) 

(ATA/PM/T1) introducerea unei facilități de 

refinanțare a băncilor comerciale pentru creditele de 

consum acordate populației (gospodăriilor)9 

metodologie simplu de aplicat 

reducerea 

economisirii curente10 

din partea populației 

(gospodăriilor) 

scăderea profitului 

operațional la banca 

centrală 

transferul în nivelul de trai a 

capacității financiare a 

economiei 

R
ec

o
n

st
ru

cț
ia
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n
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o

n
o

m
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A

F
) 

(ATA/PM/AF1) introducerea unui stabilizator 

automat administrativ pentru cazul când arbitrajul 

ratei internaționale a dobânzii generează o presiune 

economică de ieșire a capitalului11 

analiză de eligibilitate, 

posibilitate și fezabilitate din 

perspectiva respectării deschiderii 

contului curent 

măsuri de retorsiune 

din partea 

deținătorilor 

capitalului 

restricționat de la 

emigrare 

reducerea caracterului 

liber al formării cursului 

de schimb12 

blocarea/limitarea deprecierii 

disfuncționale a monedei, 

care ar avea ca efect 

scumpirea importului, 

respectiv presiune 

inflaționistă de tip pass 

through asupra prețurilor 

interne 

 

                                                           
8 Este vorba despre implementarea așa-numitor politici structurale (care, în majoritatea cazurilor, sunt guvernate de politica fiscal-bugetară). 
9 Distinct și suplimentar față de reducerea coridorului la facilitățile bancare (facilitatea de depozit, respectiv facilitatea la creditul lombard), deja efectuată de BNR (care a scăzut și rata dobânzii de 

politică monetară și gap-ul, plus-minus, față de rata dobânzii de politică monetară, la facilități). 
10 Cum se știe, creditul este o economisire viitoare. 
11 În mod analog cu stabilizatorul automat administrativ al impozitării progresive  a bazelor de impozitare directă (de exemplu, a venitului personal). În cazul discutat aici, grid-ul de progresivitate se 

referă la valorile gap-ului dintre rata internă a dobânzii și rata internațională (sau a unei alte țări) a dobânzii. 
12 În România, regimul cursului de schimb este de tip liber-administrat. Totuși, partea de administrare a cursului de schimb este de tip economic – operațiuni de piață liberă efectuate de banca centrală –, 

în timp ce propunerea noastră este, aici, pentru o administrare de tip...administrativ, dar automată, pe când operațiunile de piață liberă sunt economice dar discreționare. Cum se știe, însă, anti-fragilitatea 

cere mai degrabă automatism decât discreționarism. 
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MĂSURI DE POLITICĂ A PIEȚEI MUNCII 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

R
ec

o
n

st
ru

cț
ia

 

au
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n
o

m
ie

i 
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u
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o
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x

u
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i)
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n
aț
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n

al
 (

A
) 

(ATA/PPM/A1) permanentă prioritizare a asigurării ocupării  

depline13  în raport cu prevenirea inflației 

evitarea atât a supra-

calificării, cât și a 

sub-calificării14 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

producerea, pe termen 

scurt, a trade-off-ului 

șomaj-inflație 

reducerea volatilității PIB 

(ATA/PPM/A2) programe speciale pentru readucerea în forța 

de muncă ocupată a pensionarilor, în domeniile adecvate 

pentru aceasta (consultanță, training, consiliere, administrație 

non-managerială ș.a.a.) 

verificarea condițiilor 

legale privind relația 

salariu-pensie 

riscul de selecție 

adversă a tinerilor 

nu există, din 

perspectiva obiectivului 

perioadei 

reducerea perioadei și 

creșterea calității transmiterii 

inter-generaționale a 

„meseriei” 

R
ec

o
n

st
ru

cț
ia

 

tr
an

sl
aț

io
n

al
it

ăț
ii
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eș

te
ri

i 
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o

n
o

m
ic

e 
(T

) (ATA/PPM/T1) introducerea, îndeosebi în sectorul privat, a 

unui sistem de credit (al pachetului) salarial15  

metodologie simplă 

de aplicare și 

verificarea condițiilor 

de evitare a 

discriminării pe piața 

muncii 

creșterea costului cu 

forța de muncă, înainte 

de amortizarea acestei 

creșteri 

costuri de monitorizare, 

măsurare, evaluare 

inversare a relației de 

cauzalitate salariu - 

productivitate 

(ATA/PPM/T2) la condiții comparabile indubitabil egale, 

preferința pentru angajarea forței de muncă autohtone 

rezidente sau remigrate 

nu există, din perspectiva obiectivului perioadei 

încurajarea pregătirii 

profesionale și a activismului 

autohton pe piața muncii 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Sintagma ocupare deplină are sensul ei ne-civil, de jargon, adică pe cel de ocupare la nivelul (sau în apropiere de nivelul) NAWRU (nu NAIRU!). 
14 Supra-calificarea (adică ocuparea unor poziții de muncă necesitând o calificare mai mică decât cea deținută) generează șomaj (putem să-l numim șomaj fricțional implicit top-down – e ciudat că 

cercetarea economică nu abordează mai îndeaproape acest tip de șomaj care proliferează în cazul unui nivel mare de șomaj). La rândul său, sub-calificarea (adică ocuparea unor poziții de muncă 

necesitând o calificare ai mare decât cea deținută) generează, și ea, șomaj (putem să-l numim șomaj fricțional implicit bottom-up). În ambele cazuri, rațiunea economică pentru care se produce șomaj 

este nerealizarea productivității muncii aferente pozițiilor de muncă ocupate (evident, din motive diferite în cele două cazuri). 
15 Creditul salarial este un salariu eficient (adică superior celui „indicat” de productivitatea muncii), pe baza unui act adițional pe termen scurt la contractul de muncă, prin care salariatul care a primit 

creditul salarial se angajează să-și crească productivitatea muncii (nu contează mijlocul – cursuri, exersare etc.) până la nivelul la care salariul eficient în cauză să poată fi permanentizat (adică să devină 

un drept salarial câștigat, de vreme ce corespunde nivelului realizat de productivitate a muncii). 
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MĂSURI DE POLITICĂ A PIEȚEI MUNCII 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

Reconstrucția 

anti-fragilă a 

sistemului 

instituțional 

economic (AF) 

(ATA/PPM/AF1) plata unei indemnizații de 10% din 

salariul minimal net pentru pensionarii care semnează 

un contract de disponibilitate la re-angajare, la cererea 

angajatorului, în următorii cinci ani de la data 

pensionarii16  

verificarea condițiilor 

legale privind relația 

salariu-pensie 

nu există, din perspectiva obiectivului perioadei 
crearea unui buffer de 

resurse umane17  

 

MĂSURI DE POLITICĂ SOCIALĂ 

Ținta Măsura 
Precauții necesare/ 

Condiții de aplicare 
Efecte adverse Vulnerabilități create Efecte scontate 

R
ec

o
n

st
ru

cț
ia

 

tr
an

sl
aț

io
n

al
it

ăț
ii

 c
re

șt
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ii
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o

n
o

m
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e 
(T

) 

(ATA/PS/T1) Introducerea, în template-ul de aprobare 

a proiectelor de acte normative, completat de Consiliul 

Legislativ, a verificării respectării principiului 

diferenței în realizarea justiției (dreptății) sociale18 

metodologie clară de 

verificare a respectării 

principiului în cauză 

împiedicarea adoptării unor acte 

normative al căror efect global ar 

putea compensa încălcarea 

principiului diferenței 

îngreunarea examinării 

de conformitate a 

proiectelor de acte 

normative 

înfăptuirea dreptății 

sociale19  

(ATA/PS/T2) Proiectarea ajutorului social (venitului 

minim garantat) ca un drept condiționat (de 

responsabilitatea socială) 

metodologie simplu de 

aplicat în regim 

descentralizat 

nu există, din perspectiva 

obiectivului perioadei 

pe termen scurt, vor 

exista auto-excluderi de 

la eligibilitate 

crearea condițiilor 

instituționale de auto-

eradicare a sărăciei 

R
ec

o
n
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n
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g
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o

n
o

m
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A

F
) 

(ATA/PS/AF1) Acordarea de subvenții sociale pentru 

constituirea sustenabilă a familiei extinse („trei 

generații – același cămin” 

metodologie simplu de 

aplicat 

probabil, schimbări la nivel 

axiologic și general cultural și 

social 

transferarea unor sarcini 

economice pe generația 

din „mijloc” 

activarea soluțiilor 

descentralizate, de tip ad 

hoc, în problemele 

sociale privind traiul, 

sănătatea, socialitatea 

                                                           
16 Indemnizația este suportată din contribuția asiguratorie pentru muncă plătită de angajator bugetului public. 
17 Din perspectivă metodologică, numărul de persoane care semnează un asemenea contract de disponibilitate intră în forța de muncă (o categorie pentru care trebuie inventat un termen – propunem forță 

de muncă în așteptare consimțită, pentru că nu reprezintă nici una dintre cele două componente cunoscute ale forței de muncă: forță de muncă ocupată, respectiv forță de muncă aflată în șomaj). În acest 

sens, evident, noua categorie de forță de muncă – forță de muncă în așteptare consimțită – generează o creștere a PIB potențial. 
18 O asemenea stipulare poate fi pusă și direct în Nota de fundamentare (expunerea de motive) care însoțește orice propunere de act normativ.  
19 Acesta este, de fapt, scopul operațional/intermediar/de etapă al translaționalității creșterii economice (scopul final este, cum s-a menționat, creșterea nivelului de trai și a calității vieții aproximativ 

proporțional cu creșterea economică). 
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12. Studiul propune un set de sugestii de reconstrucție instituțională a Uniunii Europene, pe baza 
lecțiilor pe care pandemia COVID-19 pare să le fi „servit”. Lista acestor propuneri este: 

 privind principiile construcției europene 
 diversitatea sinergică 
 comunitarismul real 
 discriminarea pozitivă în gap-ul negativ 
 solidaritatea internă 

 privind modelul instituțional european  
 stat membru garant al unui stat candidat 
 Institutul pentru Europenism 
 Ministerul Finanțelor Publice Europene 
 impozit unic european 

 privind modelul economic european 
 model economic de tip social 
 atenție egală acordată cercetării tehnologice și cercetării sociale 
 înlocuirea paradigmei economice a optimalității cu cea a sustenabilității 
 construirea autonomiei inter-dependente a economiilor naționale 

 privind modelul social european 
 echitatea de gen 
 coabitarea multiculturală 
 modelul social „trei generații” 

 privind modelul politic european 
 statutul juridic al Uniunii Europene (con-federație) 
 valoarea politică de stat legitim 
 Constituția Europeană 

13. Studiul cuprinde două anexe: 

 Anexa 1: douăzeci de propuneri de proiecte privind construcția europeană 

 Anexa 2: o pledoarie pentru extinderea finanțării europene pentru cercetarea și inovarea 
socială 

Întreaga analiză macroeconomică s-a făcut pe baza schemei generale a sistemului economiei naționale, pe 
care o reproducem în finalul acestei sinteze. 
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