
Indicatori macroeconomici necesari pentru elaborarea  

strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri,  

în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANRSC nr. 230/2022  

 

În Anexa 4 la Ordinul președintelui ANRSC nr. 230/2022, în foaia de calcul – “Date Macroeconomice”, valorile 

indicatorilor macroeconomici se preiau din datele publicate periodic, pe site-urile Comisiei Naționale de Strategie 

și Prognoză (www.cnp.ro) și Consiliului Concurenței (www.ajutordestat.ro/despre-noi/rate-swap-sieg/ ). 

 

De pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), din ultima prognoză macroeconomică emisă 

la data întocmirii planului de afaceri (varianta de primăvară / varianta de toamnă) se vor prelua valorile 

următorilor indicatori macroeconomici: Produs Intern Brut -creștere reală, Indicele Prețurilor de Consum (IPC) - 

sfârșitul anului (Inflația), Cursul de schimb mediu și Câștigul salarial real. 

De pe site-ul Consiliului Concurenței se va prelua nivelul ratei swap, la RON, în funcție de durata rămasă a 

contractului de delegare. 

Pentru a facilita completarea Anexei 4, ANRSC a extras datele necesare valabile la data 15 iunie 2022. 

➢ de pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, din “Prognoza 2022 - 2025 - varianta de 

primăvară 2022”, au fost extrase valorile din tabelul de mai jos: 

Scenariul macroeconomic   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

    -2 -1 0 1 2 3 

Produs Intern Brut -creștere reală % -3,7 5,9 2,9 4,4 4,8  4,5 

Indicele Prețurilor de Consum (IPC) - 
sfârșitul anului (Inflația) 

% 2,06 8,19 9,70 3,50 2,70 2,50 

Cursul de schimb mediu RON/EUR 4,84 4,92 4,97 5,03 5,08 5,13 

Câștigul salarial real % 4,90 2,00 0,7 3,70 4,8 4,5 

 

Pentru anul/anii următori care nu sunt prognozați, se vor prelua datele din ultimul an de prognoza (2025). 

 

➢ de pe site-ul Consiliului Concurenței, din tabelul “Ratele swap valabile de la 01.01.2022 la  

30.06.2022”, au fost extrase valorile ratei swap, la ron: 

 

Durata 
rămasă a 

contractului 

Rata 
1 an 

Rata 
2 ani 

Rata 
3 ani 

Rata 
4 ani 

Rata 
5 ani 

Rata 
6 ani 

Rata  
7 ani 

Rata 
8 ani 

Rata 
9 ani 

Rata 
10 ani  

RON 3,03 3,18 3,23 3,28 3,34 3,40 3,46 3,54 3,61 3,67 

 

La stabilirea nivelului de profit rezonabil, se vor avea în vedere prevederile art. 6 lit. d) din Ordinul președintelui 

ANRSC nr. 230/2022. 

 

Notă:  

Comisia Națională de Strategie și Prognoză publică între două și patru prognoze macroeconomice pe 

an. 

Consiliul Concurenței actualizează de două ori pe an, tabelul cu nivelul ratelor swap pentru diverse 

monede, inclusiv pentru moneda națională (ron). 

 

http://www.cnp.ro/
http://www.ajutordestat.ro/despre-noi/rate-swap-sieg/
https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/04/Prognoza-2022-2025-varianta-de-primavara-2022.pdf
https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/04/Prognoza-2022-2025-varianta-de-primavara-2022.pdf

