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INTRODUCERE 
 
 
 

          Politica fiscal – bugetară formulată în perioada 2001 – 2004 s-a 
bazat pe concepţia ambiţioasă de reglementare  a economiei prin 
politici economice şi financiare adecvate  obiectivelor reformei, 
configurate  pe baza analizei impactului mediului socio-economic, dar 
şi în contextul angajamentelor asumate în cadrul procesului de 
negociere în vederea aderării la Uniunea Europeană. 
          Accelerarea procesului de negociere şi de preluare a acquis-ului 
comunitar au determinat  creşterea constantă a rolului Uniunii 
Europene în modelarea  politicilor economice conturate prin  bugetele 
formulate. 
          Anul 2003 prezintă particularităţi deosebite prin consolidarea şi 
stabilizarea evoluţiilor favorabile ale agregatelor macroeconomice 
(continuarea dezinflaţiei, reducerea ratei şomajului şi a deficitului 
bugetar),   fiind considerat fundamentul anului 2004. 

  Anul 2004 reprezintă un an crucial pentru încheierea  
negocierilor în procesul de aderare la Uniunea Europeană, fiind 
esenţial pentru succesul  compatibilizării instituţiilor, legislaţiei, şi 
procedurilor interne  cu cele din U.E. , în timp ce anul  2005 prezintă 
o particularitate  deosebită, datorită semnării Tratatului de Aderare 
la Uniunea Europeană, urmând ca perioada până în anul 2007 să 
constituie etapa  finală de preaderare, introducerea, consolidarea  şi 
operaţionalitatea acquis-ului comunitar. 
          Obiectivele şi ţintele politicii fiscal-bugetare stabilite prin 
programul macroeconomic pe anul 2005 au fost  configurate avându-se 
în vedere particularităţile şi mutaţiile mediului internaţional, 
menţinerea tendinţelor favorabile prezente ale principalelor variabile 
macroeconomice, precum şi progresele înregistrate pe linia  stabilităţii 
economice, de natură a îmbunătăţi competitivitatea României şi 
capacitatea acesteia de a rezista presiunii pieţei unice. 

Configuraţia   politicii fiscal – bugetare pe anul 2005, subordonată 
celor două mari obiective cheie ale anului 2005, respectiv  
consolidarea procesului de dezinflaţie şi menţinerea deficitului de cont 
curent la un nivel sustenabil,    este structurată pe următoarele aspecte: 
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 îmbunătăţirea stabilităţii politicii de cheltuieli şi eficienţa 
alocărilor bugetare cu scopul continuării şi consolidării unei 
filozofii  bugetare  axate pe finanţarea unor servicii publice  
eficiente, gestionate  în spiritul  unei  culturi a calităţii şi 
performanţei; 

 menţinerea sub control a deficitului bugetului general  
consolidat proiectat la 1,5% din produsul intern brut, ţintă 
susţinută de  o politică serioasă de priorităţi în alocarea fondurilor 
publice focalizată pe programe sociale, infrastructură, capital 
uman, dezvoltare regională, mediu,   coroborată cu consolidarea 
mecanismelor fiscale şi  o colectare substanţial îmbunătăţită a  
veniturilor bugetare. 

 
Opţiunile urmărite prin ansamblul de politici publice finanţate 

prin buget  vor  asigura  dezvoltarea caracterului funcţional al economiei 
româneşti, sustenabilitatea pe termen  lung a creşterii economice, 
asigurând o mai bună proporţionalitate între consumul actual şi cel 
viitor, între investiţii şi consumul populaţiei. 

Restructurarea sectoarelor economice,   împreună cu o colectare  
performantă a veniturilor bugetare vor susţine  un deficit bugetar redus. 

Reconsiderarea sectoarelor de activitate susţinute prin buget, 
prin modificarea greutăţii specifice a celor preponderent publice (educaţie, 
sănătate, cultură, apărare, ordine publică ş.a.) în cadrul cheltuielilor 
bugetare totale, ceea ce va da posibilitatea alocării fondurilor publice unor 
politici sectoriale convergente cu cele ale Uniunii Europene. 
 
         Priorităţile, ţintele şi obiectivele urmărite vor conduce la 
monitorizarea poziţiei bugetare care trebuie să tindă către o poziţie 
aproape de echilibru şi surplus, condiţie esenţială în coordonarea 
politicilor bugetare în cadrul Pactului de Stabilitate şi Creştere, Pact 
adoptat la nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene. 

Proiectul de buget pe anul 2005  reprezintă un instrument important 
pentru elaborarea politicii economice, orientate, în principal, către 
stabilizarea macroeconomică,  amplificarea  creşterii  şi menţinerea 
echilibrelor economice,  pentru ca economia României  să evolueze tot 
mai sincron cu spaţiul european, iar aderarea  la Uniunea Europeană să fie 
un proces realizat şi ireversibil în anul 2007. 
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CAPITOLUL 1 
-SINTEZĂ- 

 
 Evaluarea activităţii desfăşurate în semestrul I 2004 confirmă 
caracterul durabil şi sustenabil al dezvoltării economice, aceasta 
fiind susţinută, în principal, de creşterea valorii adăugate brute din 
servicii şi construcţii şi s-a bazat pe majorarea semnificativă a 
investiţiilor. 

 Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2004 a fost, în termeni 
reali, în creştere cu 6,6% faţă de semestrul corespunzător al anului 
trecut. Majorarea a fost determinată atât de cererea internă (+8,3%), cât 
şi de volumul sporit al exporturilor de bunuri şi servicii (+17,1%). 

 În cadrul cererii interne, formarea brută de capital fix a înregistrat cea 
mai ridicată creştere, respectiv 10,4%, aceasta fiind totodată cea mai 
mare creştere reală semestrială de după 2001. 

 Consumul individual efectiv al gospodăriilor s-a majorat în semestrul 
I cu 9%, îndeosebi datorită creşterii veniturilor salariale în sectorul 
privat, în concordanţă cu sporurile de producţie şi sub nivelul 
productivităţii muncii. Astfel, câştigul salarial real în industrie a crescut 
în această perioadă cu 7,8%, iar productivitatea muncii cu 11,3%. 

 Un alt factor semnificativ îl reprezintă reducerea pronunţată a stocurilor, 
ceea ce a determinat ca aportul variaţiei stocurilor la creşterea reală a 
produsului intern brut să fie negativă, respectiv -0,8 procente. 

 Având în vedere trendurile ce se desprind din rezultatele obţinute în 
primul semestru, se anticipează că pe întregul an 2004 creşterea reală a
produsului intern brut va fi de circa 7,6%. 

 Pe întregul an 2004 formarea brută de capital fix va fi în termeni reali 
cu 11,5% mai mare faţă de anul 2003, în principal datorită efortului 
investiţional al sectorului privat. 

 Evoluţia preţurilor de consum din anul 2004 reflectă consolidarea 
procesului de dezinflaţie. La sfârşitul anului 2004 nivelul inflaţiei se 
estimează a fi de 9,3%, în timp ce media anuală se va situa la 11,8%. 
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  Principalele obiective ale politicii fiscale au avut în vedere: 

 diminuarea contribuţiilor de asigurări sociale cu 3 puncte 
procentuale, începând cu luna ianuarie 2004, care s-au 
adăugat celor 5 puncte procentuale reduse în anul 2003; 

 aducerea cotei de impozitare aferente profitului obţinut din 
activităţi de export la nivelul cotei standard;                 

 creşterea accizelor conform graficului stabilit pentru atingerea 
cotelor de impozitare, în mod gradual, către standardele 
Uniunii Europene. 

 continuarea reformei administraţiei fiscale prin înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, scopul final 
fiind realizarea unei administraţii fiscale  care să creeze 
flexibilitatea necesară pentru atingerea obiectivelor de colectare 
a impozitelor şi taxelor prestabilite.  

 Obiectivele politicii bugetare pentru anul 2004 au pus accentul pe 
politicile sociale, precum şi pe stimularea revirimentului economic.

 
 Ponderea datoriei publice interne în produsul intern brut la 30 iunie 
2004 era de 5,1%, iar la sfârşitul anului se estimează o pondere de 
5,0% din produsul intern brut.  

 Ponderea datoriei publice externe efective în datoria externă totală  
s-a situat, la sfârşitul lunii iunie 2004  la 59,6% în  scădere  faţă de 
sfârşitul anului 2003 când s-a înregistrat 62,2% . 
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CAPITOLUL  1 

 

EVOLUŢII MACROECONOMICE, MONETARE, 
FISCALE ŞI BUGETARE ÎN ANUL 2004 

 
 
 

1.1. PREMISE MACROECONOMICE 
 

În perioada 2001-2004, economia României s-a caracterizat printr-o 
corelaţie eficientă şi relevantă între creşterea economică puternică – pe de o 
parte – dezinflaţie şi menţinerea deficitelor interne şi externe în limite 
sustenabile – pe de altă parte. 

Nivelurile cantitative, dar mai ales schimbările calitative din economie 
– rezultat direct al reformei – ilustrează faptul că s-au înregistrat progrese 
deosebite pe linia creării unei economii de piaţă funcţionale. 

Aplicarea susţinută şi pe deplin a programului de reformă al 
Guvernului a îmbunătăţit semnificativ capacitatea României de a rezista 
presiunii concurenţiale şi forţelor de piaţă în interiorul Uniunii Europene. 
 

1.1.1. Evoluţia economiei naţionale în semestrul I 2004 
 
În semestrul I 2004, creşterea economică a fost de 6,6% şi s-a bazat pe 

majorarea semnificativă a cererii interne, respectiv cu 8,3%. 
Deşi exporturile de bunuri şi servicii au crescut cu 17,1% faţă de 

perioada corespunzătoare a anului trecut, cererea externă a avut o 
contribuţie negativă la creşterea reală a produsului intern brut, datorită 
menţinerii importurilor la un nivel ridicat. Totuşi, evoluţiile din ultimele luni 
arată o îmbunătăţire a raportului dintre export şi import. 

Caracteristic pentru această perioadă şi important pentru modernizarea 
structurală a economiei, este faptul că sectorul terţiar a avut cea mai mare 
contribuţie la creşterea reală a produsului intern brut, respectiv de 3,1 
procente, fiind urmat de industrie, cu o contribuţie de 1,8 procente. 

În semestrul I 2004, principala contribuţie la majorarea cererii interne a 
avut-o consumul individual efectiv al gospodăriilor, care a crescut cu 9% 
comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent. 

Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice s-a majorat cu 
6% faţă de semestrul I 2003, datorită îndeosebi cheltuielilor suplimentare 
efectuate pentru organizarea alegerilor locale. 
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Formarea brută de capital fix s-a majorat – în termeni reali - cu 

10,4% în condiţiile în care rata de investiţie determinată prin raportarea 
formării brute de capital fix la PIB a fost de 20,8%, faţă de 19,8% în 
semestrul I 2003. 

 
Contribuţia elementelor de utilizare la creşterea reală a PIB 

în semestrul I 
      - procente - 

  2003 2004 
  PRODUS INTERN BRUT 4,3 6,6 
Consumul final 4,9 7,6 
     Consumul individual efectiv al gospodăriilor  4,8 7,3 
     Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice 0,1 0,3 
Formarea brută a capitalului 1,4 1,3 
     Formarea brută de capital fix 1,4 2,1 
     Modificarea stocurilor  0,0 -0,8 
Cererea internă 6,4 8,9 
Exportul net -2,1 -2,3 
    Exportul de bunuri şi servicii 4,7 7,3 
    Importul de bunuri şi servicii 6,8 9,6 

 
 Din punct de vedere al evoluţiei pe ramuri, rezultatele din primul 
semestru evidenţiază următoarele: 

• Cea mai mare contribuţie la creşterea reală a produsului intern brut au 
avut-o serviciile, fapt care susţine stabilitatea macroeconomică şi 
caracterul sustenabil al creşterii economice. Serviciile au crescut cu 
6,5% ceea ce înseamnă o contribuţie la creşterea reală a produsului 
intern brut de 3,1 procente; 

• A doua ramură care a contribuit semnificativ a fost industria, cu o 
creştere a valorii adăugate brute de 5,9% şi o contribuţie de 1,8 
procente; 

• Construcţiile au înregistrat o majorare cu 8,6%, cea mai ridicată 
creştere semestrială din ultimii ani. 

 
În primele 7 luni ale anului 2004 producţia industrială a înregistrat o 

creştere cu 4,0% faţă de aceeaşi perioadă din 2003, ceea ce constituie un 
puternic argument în susţinerea evoluţiei generale  prognozate pentru anul în 
curs . 
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 De remarcat că evoluţia producţiei industriale s-a realizat în condiţiile 
majorării productivităţii muncii cu 10,9% (+12,1% în industria 
prelucrătoare) şi a avut la bază, în special, creşterea cererii pentru export, 
concretizată în creşterea volumului de export de produse industriale cu 
20,6% (20,8% în industria prelucrătoare). 
 În această perioadă, industria prelucrătoare a continuat să fie 
promotorul evoluţiei, realizând o creştere de 4,8%. Industria extractivă a 
realizat o creştere faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut, dar sub nivelul 
mediu (2,4%), în timp ce sectorul energetic a înregistrat o scădere cu 4,0%  
faţă de aceeaşi perioadă din 2003. 
 Valoarea lucrărilor de construcţii s-a majorat în semestrul I 2004 cu 
7,7%, datorită contribuţiei exclusive a sectorului privat, lucrările de 
construcţii realizate de acesta înregistrând o dinamică de 108,5%. Lucrările 
de construcţii noi au reprezentat 57,6% din total, în creştere cu 8,8% faţă de 
primele 6 luni ale anului anterior. 

În agricultură, producţia agricolă a înregistrat producţii spectaculoase, 
în special la culturile de cereale păioase recoltate în campania de vară 
(producţia de grâu şi secară realizată, respectiv 7,8 milioane tone, cea mai 
mare din  ultimii 14 ani), precum şi la: 

• producţiile estimate la porumb boabe (13,2 milioane tone), 
floarea soarelui (1,7 milioane tone), soia (270 mii tone), cartofi 
(4,5 milioane tone), unele dintre cele mai mari din istoria 
agriculturii româneşti; 

• creşterea  efectivelor de animale înregistrată în primele 8 luni ale 
anului 2004, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior 
(+1,5% la bovine, +2,8% la ovine, +5,7% la păsări); 

• creşterea producţiei de carne în viu (+3,2%), lapte de vacă 
(+3,0%) şi ouă (+1,5%). 

 
Investiţiile realizate în primul semestru al anului 2004 au fost cu 10% 

superioare celor realizate în aceeaşi perioadă a anului 2003, cea mai 
puternică creştere fiind manifestată de investiţiile pentru achiziţionarea de 
utilaje (inclusiv mijloace de transport) + 21,3%. 
 

Ca urmare a acestor evoluţii, contribuţia ramurilor la creşterea reală a 
produsului intern brut în semestrul I evidenţiază aportul deosebit al 
serviciilor şi industriei. 
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Contribuţia ramurilor la creşterea reală a PIB 

în semestrul I 
      - procente - 

  2003 2004 
  PRODUS INTERN BRUT 4,3 6,6 
Industrie 1,1 1,8 
Agricultură, silvicultură, piscicultură 0,0 0,3 
Construcţii 0,3 0,4 
Servicii 1,8 3,1 
Impozite nete pe produs 1,1 1,0 

 
În primele 8 luni ale anului 2004, exporturile de bunuri au crescut cu 

2.043 milioane euro, respectiv cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut, în special pe seama majorării exporturilor de confecţii (+5,5%), 
produse metalurgice (+39,7%), produse ale industriei construcţiilor de 
maşini (+35,4%), mobilă (+19,7%), materiale plastice şi cauciuc (+40%), 
produse chimice (+25,3%). 

În primele 8 luni ale anului 2004, importurile de bunuri  au 
înregistrat o creştere de 23,3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
trecut. În structură, se înregistrează creşteri mai importante la: produse ale 
industriei chimice (+20,7%), produse metalurgice (+33,3%), produse ale 
industriei construcţiilor de maşini (+33,4%), produse minerale (+31,3%). 

În aceste condiţii, deficitul comercial FOB-FOB a fost de circa 2,8 
miliarde euro. 

Deficitul contului curent pe primele 7 luni ale anului 2004 a fost de 
1.754 milioane euro, prezentând o înrăutăţire cu 338 milioane euro în raport 
cu aceeaşi perioadă din anul 2003, în special pe seama majorării deficitului 
balanţei de bunuri cu 558 milioane euro compensată pe seama creşterii 
excedentului transferurilor curente cu 343 milioane euro. Investiţiile străine 
directe au acoperit circa 71% din deficitul de cont curent, restul fiind 
acoperit prin împrumuturi pe termen mediu şi lung, împrumuturi care au 
contribuit şi la sporirea activelor de rezervă ale BNR cu 2,2 miliarde euro.  

Deşi deficitul de cont curent a crescut cu circa 24% faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut, apreciem că acest fapt nu este îngrijorător, ţinând 
seama de creşterea rezervei valutare a BNR cu 34% şi că rezerva valutară 
netă a sistemului bancar asigură circa 4 luni de import. 

În primele 8 luni ale anului 2004, procesul de dezinflaţie a continuat, 
astfel că la sfârşitul lunii august nivelul realizat al inflaţiei a fost de 5,6%, 
inferioară cu 1,7 puncte procentuale nivelului înregistrat în perioada 
corespunzătoare a anului precedent, în condiţiile ajustării preţurilor la 
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energie şi gaze naturale conform angajamentelor asumate faţă de 
organismele internaţionale, a creşterii în ianuarie 2004 a salariului minim cu 
12% şi a salariului în sectorul bugetar cu 6%. La această evoluţie o 
contribuţie semnificativă a avut-o grupa mărfurilor alimentare, unde preţurile 
au crescut cu 3,6% (sub nivelul indicelui general). Preţurile mărfurilor 
nealimentare au crescut în primele 8 luni din 2004 cu 7,2%, în timp ce 
tarifele la servicii au înregistrat o creştere cu 6,9%.  

Rata medie lunară a inflaţiei în primele 8 luni ale anului 2004 a fost de 
0,7%. Nivelul realizat al inflaţiei pe primele 8 luni ale anului 2004 permite 
îndeplinirea obiectivului de 9,3% stabilit pentru întregul an. 

Conform anchetei AMIGO, în semestrul I 2004 populaţia ocupată a 
scăzut cu 0,5% faţă de semestrul I 2003, din punct de vedere al structurii 
continuând să se amplifice tendinţele pozitive manifestate anterior, respectiv: 

- Reducerea populaţiei ocupate în agricultură şi, în consecinţă ponderea 
acesteia în total; numărul populaţiei ocupate în agricultură s-a redus cu 
circa 385 mii persoane faţă de semestrul I 2003, reprezentând o 
reducere a ponderii acesteia în numărul total cu 4 puncte procentuale, 
ajungând la 32% faţă de 36,1% în semestrul I 2003; 

- Creşterea populaţiei ocupate în sectorul serviciilor, îndeosebi în 
activităţile de comerţ, turism şi servicii prestate întreprinderilor 
(inclusiv tranzacţii imobiliare) cu 7,1%; 

- Creşterea pronunţată a populaţiei ocupate în construcţii, respectiv cu 
10,6%. 
În luna august 2004, numărul şomerilor înregistraţi  s-a redus la 

552,6 mii persoane, iar rata şomajului la 6,1%, fiind cu 0,7 puncte 
procentuale mai redusă decât în luna august 2003. 

Femeile au reprezentat 42% din numărul total de şomeri înregistraţi, 
această pondere fiind mai redusă decât în luna decembrie 2003 (43,4%). 
Rata şomajului feminin a fost de 5,3%, mai redusă decât în luna decembrie 
2003 (6,6%). 

Numărul salariaţilor, la sfârşitul lunii iulie 2004, a fost de 4.456,9 mii 
persoane, cu 123,1 mii persoane mai mare decât în decembrie 2003, ca 
urmare a creşterii economice şi a reluării şi extinderii activităţilor sezoniere. 
Din această creştere, 19,3 mii revin industriei, 30,3 mii agriculturii, iar cea 
mai mare parte (75,7 mii ) activităţilor prestatoare de servicii. În activitatea 
de construcţii, s-a produs o reducere cu 2,2 mii a numărului de salariaţi. Din 
punct de vedere a modificării structurii forţei de muncă ocupată, faţă de luna 
iulie 2003, este de menţionat reducerea numărului de salariaţi cu 18,5 mii în 
industrie şi cu 15,2 mii în construcţii, ca urmare a disponiblizărilor de 
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personal determinate de restructurările efectuate, întregul spor al producţiei 
în aceste ramuri fiind obţinut pe seama creşterii productivităţii muncii. 

 
  

1.1.2 Nivelurile preliminate ale principalilor indicatori  
în anul 2004 

 
Evoluţia de până în prezent arată că nivelul creşterii economice pe 

întregul an se menţine la un nivel ridicat, pentru anul 2004 estimându-se o 
creştere a produsului intern brut, în termeni reali, de 7,6%. 

Pe linia cererii, urmare a ultimelor evoluţii din economie, o mai mare 
parte din cererea pentru investiţii şi chiar din consum se apreciază că va fi 
acoperită din import. Unul din factorii care au stimulat în prima parte a 
anului deteriorarea raportului dintre import şi export l-a reprezentat 
expansiunea activităţii de creditare, dar Guvernul şi Banca Naţională 
întreprind măsuri pentru înscrierea deficitului în ţintele asumate. 

Se prelimină că pe întregul an formarea brută de capital fix va fi – în 
termeni reali – cu 11,5% mai mare faţă de anul 2003, atât datorită efortului 
investiţional al sectorului privat – caz în care se continuă trendul manifestat 
în anul anterior – cât, mai ales, a modificării sensibile a contribuţiei 
investiţiilor bugetare. 

Relansarea economică va face posibilă o creştere reală a veniturilor, şi 
în consecinţă, a consumului individual efectiv al  gospodăriilor, fără a  afecta 
indicatorii de performanţă ai economiei. Acesta se preconizează să 
înregistreze o evoluţie superioară  produsului intern brut,  respectiv de 8,5%. 
Corelat cu creşterea salariului real, de 8,8% şi cu dinamica formării brute a 
capitalului fix rezultă o îmbunătăţire a înclinaţiei spre economisire şi 
investiţii, trăsătură care va asigura suportul accelerării creşterii economice în 
anul 2004.  
 Pe această bază, se estimează o îmbunătăţire a economisirii şi implicit 
a ratei investiţiilor care se va majora de la 22,5% în anul 2003 la 23,1% în 
anul 2004. 

Corespunzător evoluţiilor din prima parte a acestui an, se anticipează 
că în anul 2004 consumul colectiv efectiv al administraţiei publice va avea 
o contribuţie de 0,4 procente, ca urmare a creşterii cheltuielilor bugetare 
ocazionate de organizarea anului electoral, respectiv cu 6% mai mare 
comparativ cu anul 2003 .  

În consecinţă, cererea internă va înregistra, în anul 2004, o creştere cu 
9,1%. 
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Exportul net va avea o influenţă negativă asupra creşterii reale a 

produsului intern brut (-2,2 procente). Această evoluţie este determinată de 
creşterea preliminată a importurilor de bunuri şi servicii superioară celei a 
exporturilor de bunuri şi servicii. 

Exporturile de bunuri au fost preliminate în anul 2004 ca având o 
creştere de 21,7%, ţinându-se cont, în principal, de oferta de produse 
industriale la un nivel tehnologic mediu, cu o piaţă de desfacere asigurată, în 
condiţiile realizării de produse competitive şi ale relansării cererii externe, în 
special în spaţiul UE. 

Importurile de bunuri au fost preliminate în anul 2004 cu o creştere 
de 20,1%, ţinând cont, în principal, de dependenţa dezvoltării ţării de 
creşterea resurselor energetice şi de materii prime din import, precum şi de 
necesitatea relansării procesului investiţional, susţinut de transferul de 
tehnologie din exterior.  

 Deficitul de cont curent se prelimină la nivelul de 3,1 miliarde euro 
(5,5% din PIB), susţinut de menţinerea contribuţiei excedentului 
transferurilor curente. 

Creşterea valorii adăugate brute din economie va fi în principal 
rezultatul majorării volumului de activitate din agricultură, construcţii şi 
servicii. Trebuie remarcată continuarea tendinţei de revigorare a serviciilor, 
care vor prezenta în anul 2004 o dinamică superioară  anului precedent, 
respectiv 106,8%. 

În industrie se ia în calcul un spor al producţiei în anul 2004 de 4,6% 
faţă de anul 2003 în cadrul căreia industria prelucrătoare va creşte cu 5,3%; 
totuşi, producţia industrială a majorităţii sectoarelor se va situa în continuare 
sub nivelul anului 1989; numai la confecţii textile, mobilier, maşini şi 
aparate electrice se va depăşi nivelul din 1989. 

Agricultura, ramură cu multiple influenţe asupra complexului 
economic naţional, dar şi asupra asigurării consumului populaţiei, va 
înregistra în 2004 cele mai mari valori din ultimii ani (+15%, din care 
+20,6% pentru valoarea producţiei agricole vegetale şi +7,5% pentru 
valoarea producţiei agricole animale), ca urmare a unor realizări deosebite la 
producţiile de cereale. Pe ansamblul ramurii, se estimează că valoarea 
adăugată brută va avea o creştere cu 15,6%. 

În activitatea de construcţii - în corelaţie cu dinamica prognozată a 
investiţiilor şi prin luarea în considerare a proiectelor prevăzute în Programul 
de guvernare vizând construcţiile social-culturale şi construcţiile de locuinţe 
- se estimează că în anul 2004 se va înregistra o creştere de 8% faţă de anul 
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2003. Valoarea adăugată brută din acest sector va spori – în termeni reali – 
cu 8,6%. 

Creşterea economică bazată pe relansarea procesului investiţional 
constituie o premisă importantă pentru reducerea graduală a ratei inflaţiei. 
Evoluţia preţurilor de consum din acest an reflectă consolidarea procesului 
de dezinflaţie, ritmul mediu de creştere al preţurilor în anul 2004 aşteptându-
se a fi inferior cu 0,4 puncte procentuale celui înregistrat în anul anterior 
(1,1%). La sfârşitul anului nivelul inflaţiei se estimează a fi de 9,3%, în timp 
ce media anuală se va situa la 11,8%. 

Deflatorul produsului intern brut este estimat la 112,6%, ca urmare 
a evoluţiei superioare a preţurilor din industrie şi unele servicii. 

Se estimează că produsul intern brut nominal va ajunge la 2.289.000 
miliarde lei. 

În domeniul resurselor umane, creşterea economică susţinută va fi 
însoţită de o majorare a numărului de salariaţi, în condiţiile unei îmbunătăţiri 
importante a productivităţii muncii. Numărul mediu de salariaţi se va majora 
cu circa 35 mii de persoane, iar rata şomajului înregistrat se estimează că va 
ajunge la sfârşitul anului la 6,9%. 
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1.2. EVOLUŢII FISCALE ŞI BUGETARE ÎN ANUL 2004 
 
 
 

  
 1.2.1. Politica fiscală 
 

Politica fiscală promovată în anul 2004 are în vedere creşterea rolului 
stabilizator al finanţelor publice, contribuind la menţinerea trendului 
descendent al inflaţiei şi limitarea deficitului de cont curent. 

 Pentru realizarea acestor obiective s-a avut în vedere reducerea 
gradului de fiscalitate, inclusiv prin reaşezarea sarcinii fiscale şi a raportului 
dintre impozitele directe şi indirecte, simplificarea sistemului de impozite şi 
de colectare a acestora în vederea stimulării muncii, economisirii, sporirii 
investiţiilor. 
        Intrarea într-o relativă stabilitate a sistemului fiscal, generată de 
aplicarea, începând cu 1 ianuarie 2004, a Codului fiscal va favoriza 
reducerea inflaţiei şi va crea condiţiile necesare creşterii gradului de 
conformare voluntară a contribuabililor. 
 

  În acest sens, politica fiscală a  avut  în vedere: 
 diminuarea contribuţiilor de asigurări sociale cu 3 puncte 

procentuale, începând cu luna ianuarie 2004, care s-au   adăugat 
celor 5 puncte procentuale reduse în anul 2003; 

 aducerea cotei de impozitare aferente profitului obţinut din 
activităţi de export la nivelul cotei standard;                 

 creşterea accizelor conform graficului stabilit pentru atingerea 
cotelor de impozitare, în mod gradual, către standardele Uniunii 
Europene; 

 continuarea reformei administraţiei fiscale prin înfiinţarea 
Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală, scopul final fiind 
realizarea unei administraţii fiscale care să creeze flexibilitatea 
necesară pentru atingerea obiectivelor de colectare a impozitelor 
şi taxelor prestabilite. În plus, s-a realizat unificarea colectării, 
controlului şi executării silite la contribuţiile de asigurări sociale 
care au fost integrate în cadrul administraţiei fiscale în anul 2004. 
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Veniturile bugetului general consolidat pe anul 2004, potrivit 

ultimelor estimări, reprezintă 31,5% din produsul intern brut, prezentând o 
creştere cu 1,2 puncte procentuale faţă de realizările anului precedent.  

Evoluţia veniturilor bugetului general consolidat în perioada 2003-
2004 este prezentată în Tabelul nr.1 şi Planşa nr.1. 

 
 Tabelul nr.1      Evoluţia veniturilor bugetului general consolidat  
                               în perioada 2003-2004 
 

- miliarde lei - -% din P.I.B.-  
Realizări 

2003 
Program 
actualizat 

2004 

Realizări 
31.08. 
2004 

Realizări 
2003 

Program 
actualizat 

2004 

Realizări 
31.08. 
2004 

Grad de 
realizare 
al progra-

mului 
 

VENITURI –TOTAL*) 572.310,8 721.371,4 463.262,9 30,3 31,5 20,2 64,2
din care:        
Venituri fiscale 532.481,7 648.849,7 426.703,0 28,2 28,3 18,6 65,8
        

Impozite directe 301.305,3 368.750,7 246.120,3 15,9 16,1 10,8 66,7
din care: 
 - impozit pe profit 44.167,1 62.261,0 45.027,7 2,3 2,7 2,0 72,3
 - impozit pe venit 53.541,2 70.126,0 45.106,4 2,8 3,1 2,0 64,3
 - contribuţii de 
asigurări  sociale 186.146,7 216.417,7 143.008,5 9,8 9,5 6,2 66,1
        

Impozite indirecte 231.176,4 280.099,0 180.582,7 12,2 12,2 7,9 64,5
din care:        
 - taxa pe valoarea 
adăugată 136.356,6 164.161,0 105.298,4 7,2 7,2 4,6 64,1
 - accize 60.407,8 78.675,0 49.718,0 3,2 3,4 2,2 63,2
 - taxe vamale 12.882,3 14.981,0 9.842,0 0,7 0,7 0,4 65,7
        

Venituri nefiscale 28.728,4 30.782,6 23.170,2 1,5 1,3 1,0 75,3
        

Venituri din capital 2.360,0 3.707,2 2.433,6 0,1 0,2 0,1 65,6
Donaţii şi 
sponsorizări*) 8.740,7 38.031,9 10.956,2 0,5 1,7 0,5 28,8
        

*) Include şi fondurile externe nerambursabile primite de la Uniunea Europeană
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Structura veniturilor bugetului general 
consolidat in perioada 2003 - 2004
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În execuţie, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2004, veniturile 
bugetului general consolidat reprezentau 20,2% din produsul intern brut, 
şi 64,2% din estimările anuale, având următoarele caracteristici de 
evoluţie: 

 impozitul pe profit prevăzut cu o evoluţie ascendentă ca pondere în 
produsul intern brut în anul 2004 comparativ cu anul precedent, a avut 
în perioada primelor opt luni ale anului un grad de colectare foarte bun, 
respectiv 72,3%. Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, 
impozitul pe profit s-a majorat în termeni nominali cu 53,2% prezentând 
o creştere reală de 36%, ca urmare a evoluţiei economice, a creşterii 
gradului de colectare şi aducerea la cota standard a cotei aferente 
profitului rezultat din activitatea de export. 

 impozitul pe venit realizat în perioada celor opt luni din anul 2004, 
prezintă, comparativ cu perioada aferentă din anul precedent, o creştere 
nominală de 34,5%, marcând în termeni reali o majorare cu 19,4%.  

 contribuţiile de asigurări sociale au fost prevǎzute pentru anul 2004 în 
scǎdere cu 0,3 puncte procentuale, ca pondere în produsul intern brut, 
faţǎ de realizǎrile anului 2003. Încasările pe primele opt luni ale anului 
în curs, reprezentând 6,2% din produsul intern brut, se situează la un 
nivel mai mic cu 0,1 puncte procentuale faţă de încasările înregistrate în 
perioada corespunzătoare din anul precedent.  

  încasările din taxa pe valoarea adăugată aferente  primelor opt luni 
din anul 2004 marchează o creştere a ponderii în PIB cu 0,2 puncte 
procentuale faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.  
Evoluţiile ascendente au fost efectul creşterii economice şi al unui grad 
de colectare mai bun, în condiţiile aplicării unor cote mai reduse de 
TVA pentru anumite produse şi servicii, începând cu 1 ianuarie 2004.  

 veniturile din accize, sunt de asemenea, prognozate cu o evoluţie 
ascendentă, ponderea lor în produsul intern brut fiind superioară în anul 
2004 cu 0,2 puncte procentuale celei înregistrate în anul precedent. 
Realizările aferente perioadei ianuarie–august 2004 confirmă aceste 
estimări, creşterea nominală faţă de perioada corespunzătoare din anul 
precedent fiind de 39,5%.  

 taxele vamale încasate în perioada analizată reprezintă 65,7% din 
estimările anuale, fiind mai mari decât cele realizate în aceeaşi perioadă 
din anul precedent, cu 24% în termeni nominali şi cu 10,1% în termeni 
reali.  
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1.2.2. Politica bugetară 
 

 Obiectivele politicii bugetare pentru anul 2004 au pus accentul 
pe politicile sociale, precum şi pe stimularea revirimentului economic 
prin majorarea intervenţiilor în economie atât prin investiţii directe, cât şi 
prin transferuri şi subvenţii pentru susţinerea unor reforme structurale. 
        Creşterea nominală a veniturilor bugetare, la care se adaugă 
reducerea costurilor datoriei guvernamentale externe şi interne, au făcut 
posibile majorarea şi redistribuirea cheltuielilor bugetare pentru susţinerea 
unor politici sociale din domeniul învăţământului, sănătăţii, asistenţei 
sociale, precum şi a celor structurale din economie. Cheltuielile totale 
aprobate vor fi mai mari cu 23,7% faţă de anul precedent. 

În domeniul social creşterea faţă de anul precedent s-a înregistrat la 
alocaţiile bugetare acordate prin sistemul public de pensii (+24,5%), şomaj 
(+21,7%), precum  şi cele care se acordă din bugetul de stat (+30,2) şi 
bugetele locale (+16,4%), inclusiv pentru sprijinirea categoriilor populaţiei 
defavorizate. 

Reducerea costurilor datoriei guvernamentale externe, precum şi 
utilizarea încasărilor din privatizare şi din recuperarea activelor bancare 
pentru răscumpărarea datoriei interne, vor diminua cheltuielile cu 
dobânzile faţă de anul precedent estimate la 1,5 puncte procentuale ca 
pondere în PIB . 

Execuţia pe primele opt luni ale anului 2004 confirmă în mare parte 
aşteptările asupra evoluţiilor bugetare, cheltuielile bugetului general 
consolidat fiind superioare celor înregistrate în perioada corespunzătoare 
din anul precedent cu 24,5% în termeni nominali, respectiv cu 10,5% în 
termeni reali. Cheltuielile primare au cunoscut o dinamică superioară 
cheltuielilor totale, respectiv cu 28,9% în termeni nominali, ceea ce a făcut 
ca ponderea lor în produsul intern brut  să se majoreze cu 1,2 puncte 
procentuale în intervalele analizate. 

În structurǎ economicǎ, cheltuielile bugetare realizate pe primele opt 
luni ale anului 2004, ilustrate în Tabelul nr.2 şi Planşa nr.2, prezintă 
următoarea evoluţie: 

 plăţile de dobânzi au fost mai reduse în valori absolute în perioada 
ianuarie–august 2004 cu 7.971,6 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă 
din anul precedent. 
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 cheltuielile de capital realizate pe primele opt luni ale anului 2004 

reprezintă 1,7% din produsul intern brut.  
 subvenţiile şi transferurile realizate pe primele opt luni ale anului 

2004 sunt mai mari faţă de perioada corespunzătoare a anului 
precedent cu 35,6% în termeni nominali.  

 estimările pentru anul 2004 ale cheltuielilor de personal şi ale 
cheltuielilor materiale  sunt relativ apropiate ca pondere în produsul 
intern brut de realizările anului 2003, variaţiile fiind de 0,1 puncte 
procentuale în plus la cheltuieli de personal, respectiv 0,5 puncte 
procentuale în minus la cheltuieli materiale. În perioada ianuarie–
august 2004, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 
precedent execuţia acestor cheltuieli prezintă evoluţii ascendente ca 
pondere în produsul intern brut, cu 0,2 puncte procentuale pentru 
cheltuielile de personal, respectiv cu 0,3 puncte procentuale pentru 
cheltuielile materiale. 

  
Tabelul nr. 2  Cheltuielile bugetului general consolidat  în perioada 2003-2004 

-miliarde lei- -% din P.I.B.-  
Realizări 

2003 
Program 
actualizat 

2004 

Realizări 
31.08. 
2004 

Realizări 
2003 

Program 
actu- 
alizat  
2004 

Realizări 
31.08. 
2004 

CHELTUIELI –TOTAL*) 610.997,3 755.933,6 467.301,2 32,3 33,1 20,4
din care: 
Cheltuieli de personal 90.452,0 111.500,5 76.282,0 4,8 4,9 3,3
Cheltuieli materiale şi servicii 139.793,9 157.400,8 104.342,9 7,4 6,9 4,6
Dobânzi aferente datoriei 
publice 39.568,8 34.973,9 22.042,1 2,1 1,5 1,0
Subvenţii, prime şi transferuri 270.485,2 376.273,6 225.647,6 14,3 16,4 9,9
Cheltuieli de capital 68.581,2 70.516,0 38.751,7 3,6 3,1 1,7
Împrumuturi acordate 2.116,2 1.855,6 235,0 0,1 0,1 0,0

*) Include şi fondurile externe nerambursabile primite de la Uniunea Europeană
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Structura cheltuielilor bugetului general 
consolidat in perioada 2003 - 2004
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1.2.3. Deficitul bugetar  

Politica fiscal – bugetară având ca ţintă menţinerea unor deficite 
bugetare reduse – s-a dovedit a fi realistă, fiind posibilă în condiţiile 
situării pe panta ascendentă a ciclului economic şi, totodată, benefică  
economiei constituind un factor major de stabilitate macroeconomică. 

 
Deficitul bugetar a avut o tendinţă  descrescătoare în ultimii 

ani, respectiv de la 4,0% din produsul intern brut în anul 2000, la 
3,2% în anul 2001, 2,5% în anul 2002 şi 2,0% în anul 2003. Ţinta de 
deficit se menţine în continuare la un nivel scăzut în condiţiile persistenţei 
deficitelor quasi-fiscale, pentru diminuarea excesului de cerere agregată 
din economie, cu scopul susţinerii procesului de reducere a inflaţiei şi 
limitării creşterii deficitului de cont curent. În acest sens interdependenţa 
dintre inflaţie, deficit primar şi dobânzi este confirmată în special după 
anul 2000 ( Planşa nr. 3). 

Deficitul bugetului general consolidat pe primele opt luni ale 
anului 2004, reprezentând 0,2% din produsul intern brut, confirmă 
posibilitatea respectării deficitului anual stabilit. Principalele solduri 
negative s-au înregistrat la: 

 bugetul de stat în sumă de 9.389,4 miliarde lei ; 
 bugetul asigurărilor sociale de stat de 2.627,4 miliarde 
lei; 

 bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate, 
de 1.802,2 miliarde lei. 
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Planşa nr.3 
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1.2.4. Datoria publică 
 

Indicatorii datoriei publice interne şi cei ai datoriei externe totale 
arată că România are încă un grad de îndatorare redus. 

La 30 iunie 2004, ponderea datoriei publice era de 22,6% din 
produsul intern brut, datoria publică externă reprezentând 17,5%. În 
cadrul acesteia se remarcă ponderea mai mare a datoriei publice externe 
directe, de 11,5% din produsul intern brut, faţă de datoria publică externă 
garantată, de 6,0% din produsul intern brut. 

La sfârşitul anului 2004 se estimează o pondere a datoriei publice 
totale în produsul intern brut de 23,6%. Comparativ cu anul 2000 gradul 
de îndatorare este mai mic cu 7,7 puncte procentuale (Tabelul nr.3 şi 
Planşa nr.4). 

 

Tabelul nr.3  Evoluţia ponderii datoriei publice în produsul intern brut  
                                          în perioada 2000-2004 

-procente- 
 2000 2001 2002 2003 2004 30 iunie 

2004 
Total datorie publică 
                                           *) 

31,3 28,8 28,3 26,5 23,6 22,6 

         Datorie publică internă 9,2 8,0 7,1 5,6 5,0 5,1 
         Datorie publică externă 22,1 20,8 21,2 20,9 18,6 17,5 

*) conform Legii datoriei publice nr. 81/1999 datoria publică  internă nu include garanţiile interne  
 
Serviciul datoriei publice va fi acoperit prin împrumuturi noi sau 

prin refinanţare pe piaţa internă sau externă, în funcţie de costurile 
comparative, directe şi indirecte, ale celor două tipuri de împrumuturi şi 
de necesitatea restructurării datoriei publice externe în favoarea 
împrumuturilor cu scadenţe de peste trei ani. De asemenea, obiectivul 
restructurării datoriilor în favoarea scadenţelor pe termen lung include 
împrumuturile  pe pieţele private de capital.  
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În managementul datoriei publice interne a fost continuat procesul 
de creştere a volumului titlurilor de stat emise cu scadenţe la 6 luni, 1 an, 
2 şi 3 ani început în anul 2001. Ca element de noutate, în anul 2004 au 
fost introduse titluri de stat cu scadenţă la 5 ani, sub forma obligaţiunilor 
de stat cu dobândă indexată cu indicele preţurilor de consum.  

Extinderea curbei de maturitate a instrumentelor de finanţare şi 
refinanţare ale datoriei publice interne creează pentru următorii ani 
avantajul diminuării volumului lunar de titluri de refinanţat. La începutul 
anului 2003 titlurile de stat erau emise la rate medii de dobândă de 15,3%, 
la sfârşitul lunii iunie 2004 acestea erau de 17,3%. Este de remarcat în 
acest sens tendinţa de creştere a ratelor dobânzilor la emisiunile de titluri 
de stat de pe piaţa interbancară comparativ cu anul 2003, dar de scădere 
faţă de ianuarie 2004.  

 
1.2.4.1. Datoria publică internă 
 

Stocul datoriei publice interne totale la data de 30 iunie 2004 
însumează 117.669,8 miliarde lei şi, în conformitate cu prevederile Legii 
datoriei publice, nr.81/1999, reflectă totalitatea obligaţiilor statului 
provenind din împrumuturi contractate direct de pe piaţa internă, inclusiv 
sumele primite temporar din sursele trezoreriei statului, fiind destinate 
finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice şi a unor 
necesităţi ale Guvernului aprobate în baza unor legi speciale.  

Ponderea  datoriei  publice  interne  în produsul  intern  brut  la  30 
iunie 2004 era de 5,1%, iar pentru sfârşitul anului se estimează o pondere 
de 5,0% din produsul intern brut, în scădere faţă de perioadele anterioare. 

Pentru anul 2004 se estimează că dobânzile aferente datoriei publice 
interne vor fi în sumă de 11.117,0 miliarde lei (0,5% din produsul intern 
brut).  

 
1.2.4.2. Datoria publică externă 
 

La 30 iunie 2004, datoria publică externă efectivă a fost de 11.959,1 
milioane dolari S.U.A., în scădere cu 188,3 milioane dolari S.U.A., faţă 
de sfârşitul anului 2003. Ritmul de descreştere al datoriei publice externe 
efective a fost de 1,6% în primele 6 luni ale anului, faţă de sfârşitul anului 
2003. (Tabelul nr.4). 
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În aceeaşi perioadă, datoria publică externă directă a scăzut cu 
3,0%, iar datoria publică externă garantată a crescut cu 1,5% (Planşa 
nr.5). 

 

Ponderea datoriei publice externe efective în datoria externă totală 
s-a situat, la sfârşitul lunii iunie 2004 la 59,6%, în scădere faţă de sfârşitul 
anului 2003, când s-a înregistrat 62,2%. 

 
Tabelul nr.4  Datoria externă efectivă pe termen mediu şi lung  
                                şi rezervele internaţionale brute 

 
- milioane dolari S.U.A., la sfârşitul perioadei - 

 2001 2002 2003 30 iunie 
2004 

Datoria externă pe termen mediu şi lung 
Datoria publică directă 
Datoria publică garantată 
Datoria comercială negarantată 

11.675,1
4.964,1
2.720,2
3.990,8

15.203,2 
6.276,7 
3.279,2 
5.647,3 

19.536,4
8.138,0
4.009,4
7.389,0

20.064,7
7.890,5
4.068,7
8.105,5

Ponderea datoriei externe pe termen mediu şi lung 
în produsul intern brut (%) 31,6

 
33,6 33,7 29,5

Datoria externă pe termen mediu şi lung, pe 
creditori  

Instituţii financiare internaţionale 
Relaţii bilaterale 
Bănci private (inclusiv pieţe de capital) 
Alţi creditori 

4.605,8
781,5

3.556,7
2.731,1

 
 

5.354,5 
809,2 

4.940,0 
4.099,5 

6.475,6
770,7

7.235,9
5.054,2

6.396,0
686,5

7.633,8
5.348,4

Rezerve internaţionale brute 
Aur 
Devize convertibile, din care: 

DST 

6.380,6
938,7

5.441,9
6,8

8.392,3 
1.180,2 
7.212,1 

2,3 

10.412,2
1.410,3
9.001,9

0,3

11.675,5
1.331,0

10.344,5
0,5

 
Componenţa pe tipuri de creditori a datoriei publice externe, la 

30 iunie 2004, relevă ponderea importantă a creditorilor oficiali, respectiv 
instituţiile financiare internaţionale şi a creditorilor bilaterali; o pondere 
de 49,6% din datoria publică externă efectivă provine de la creditorii 
multilaterali şi bilaterali (Tabelul nr.5 şi Planşa nr.6). 
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Structura datoriei publice externe pe creditori
 la 30  iunie 2004
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Tabelul nr.5  Structura datoriei publice externe pe creditori la 30 iunie 2004 

- milioane dolari - 
Datorie publică externă 11.959.1 
 - instituţii financiare internaţionale 5.332,5 
 - bilaterali 594,8 
 - obligaţiuni (pieţe de capital) 2.790,8 
 - bănci private şi alţii 3.241,0 

 
Proporţia datoriei pe termen mediu şi lung contractată cu creditorii 

oficiali este puternic influenţată de derularea unor măsuri ferme de 
reforme structurale. Datorită îndeplinirii condiţionalităţilor din 
programele cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială a fost 
primită cea de-a doua tranşă din împrumutul PSAL II – BIRD.  

 
Structura datoriei publice externe pe tipuri de debitori la 30 

iunie 2004 relevă ponderea semnificativă a datoriei guvernamentale 
(76,6%), urmată de aceea a agenţilor economici (19,2%) (Tabelul nr.6 şi 
Planşa nr.7). 
 
Tabelul nr.6  Structura datoriei publice externe pe debitori la 30 iunie 2004 
 

 
- milioane dolari - 

Datorie publică externă 11.959.1 
 - datoria guvernamentală 9.165,5 
 - datoria Băncii Naţionale a României  493,1 
 - agenţi economici 2.300,5 

 
 

Structura portofoliului datoriei publice externe efective la 
sfârşitul primului semestru al anului 2004 relevă că principala valută 
componentă este EURO  (51,6%) urmată de dolarul S.U.A. (38,5%), restul 
datoriei fiind contractată în alte valute, DST (4,1%), YEN (2,1%) etc. 
(Planşa nr.8). 

 
Structura datoriei publice externe după tipul dobânzilor arată că 

50,9% reprezintă credite externe cu dobândă variabilă.  
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Planşa nr. 8 

 

 

Structura datoriei publice externe pe valute componente la 30 iunie 
2004      

U.S.D.
38,48%

GBP
0,51%

WON
0,47%

YEN
2,14%

CAD
1,19%

EURO
51,64%

D.S.T.
4,12%

CHF
1,45%



33 
Serviciul datoriei publice externe estimat pentru anul 2004 este de 

2.409,2 milioane dolari S.U.A.. De remarcat că în luna aprilie, s-a 
răscumpărat emisiunea de euroobligaţiuni, în valoare de 150 milioane 
EURO, lansată de Termoelectrica în anul 2001. 

Revenirea la împrumuturi cu scadenţe relativ mari şi cu costuri 
relativ mici – ceea ce ar permite menţinerea unui raport sustenabil între 
serviciul datoriei şi exporturi – necesită menţinerea sub control a 
deficitului bugetar şi a contului curent al balanţei de plăţi externe.  

Structura pe scadenţe a datoriei publice externe efective indică o 
situaţie favorabilă, creditele externe cu scadenţă de peste 5 ani deţinând o 
pondere de 85,3% (Tabelul nr.7 şi Planşa nr.9). 

 
Tabelul nr.7  Structura datoriei publice externe pe scadenţe la 30  iunie 2004 

- milioane dolari - 
Datorie publică externă 11.959,1 
 - între 1 - 5 ani 1.761,0 
 - între 5 - 10 ani 4.511,5 
 - mai mare de 10 ani 5.686,6 

 
Datoria publică garantată de stat reprezintă o parte însemnată 

(aproximativ 34,0%) a datoriei publice externe efective  la 30 iunie 2004 
şi necesită o monitorizare foarte atentă deoarece, în condiţii de criză, ea 
poate influenţa negativ stabilitatea macroeconomică. În anul 2004, 
ponderea plăţilor din bugetul de stat pentru creditele externe garantate de 
stat (rata eşecului) este prognozată la 5,5% din totalul serviciului datoriei 
publice externe garantate. 

În procesul de elaborare a bugetului de stat, Ministerul Finanţelor 
Publice ia în consideraţie plăţile pe care, în calitate de garant, ar urma să 
le efectueze în contul agenţilor economici aflaţi în lipsă de lichidităţi. În 
vederea recuperării sumelor achitate la extern pentru aceşti agenţi 
economici, au fost încheiate convenţii între Ministerul Finanţelor Publice 
şi debitori. La sumele restante se aplică dobânzile şi penalităţi de 
întârziere calculate  corespunzător legislaţiei în vigoare, la nivelul celor 
percepute pentru sumele datorate bugetului de stat.  
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În conformitate cu Ordinele ministrului finanţelor publice 
nr.606/1996 şi nr.2148/1996, pentru recuperarea debitelor, Ministerul 
Finanţelor Publice, prin organele sale de control, a efectuat acţiuni de 
verificare, luând măsuri pentru încasarea sumelor achitate la extern, în 
calitate de Garant, precum şi pentru cele datorate la fondul de risc. De 
asemenea, în baza Ordonanţei Guvernului privind instituirea unor măsuri 
pentru recuperarea creanţelor statului şi diminuarea datoriei publice, 
nr.29/2002, adoptată prin Legea nr.324/2002, Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului a preluat spre valorificare creanţele 
statului rezultate din plăţile efectuate la extern de către Ministerul 
Finanţelor Publice, în contul garanţiilor emise de stat pentru împrumuturi 
externe acordate agenţilor economici – societăţi comerciale.   

 

Datoria publică externă contractată a fost, la 30 iunie 2004, în 
sumă de 21.823,5 milioane dolari S.U.A. şi a avut următoarele 
caracteristici, comparativ cu sfârşitul anului 2003 (Tabelul nr.8): 

 pe total, scăderea faţă de sfârşitul anului 2003 a fost de 99,4 
milioane dolari S.U.A., ca structură constatându-se descreşterea 
ponderii datoriei pe termen de până la 3 ani în favoarea datoriei 
cu scadenţe peste 3 ani; 

 se remarcă o creştere a ritmului datoriei directe, compensată de 
o scădere uşoară cu acelaşi procent a  datoriei garantate. 

 

Tabelul nr.8  Structura pe scadenţe a datoriei publice externe contractate 
 

- milioane dolari S.U.A.- - % -  
2002 2003 30 iunie 

2004 
2002 2003 30 iunie 

2004 
Total datorie publică 
externă 17.857,7 21.922,9 21.823,5

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 Între 1 şi 3 ani 1.408,7 1.049,4 798,3 7,9 4,8 3,7 
 Peste 3 ani 
 din care: 

16.449,0 20.873,5 21.025,2 92,1 95,2 96,3 

Datoria publică externă 
directă 10.552,7 12.759,6 12.765,9

 
59,1 

 
58,2 

 
58,5 

 Între 1 şi 3 ani 159,8 4,1 0,0 0,9 0,0 0,0 
 Peste 3 ani 10.392,9 12.755,5 12.765,9 58,2 58,2 58,5 
Datoria publică externă 
garantată 7.305,0 9.163,3 9.057,6

 
40,9 

 
41,8 

 
41,5 

 Între 1 şi 3 ani 1.248,9 1.045,3 798,3 7,0 4,8 3,7 
 Peste 3 ani 6.056,1 8.118,0 8.259,3 33,9 37,0 37,8 
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Structura pe scadenţe a datoriei publice externe contractate relevă o 
repartizare sustenabilă a poverii datoriei publice, ceea ce creează 
posibilitatea suportării mai uşoare a plăţilor, ca urmare a acumulării unor 
ani de creştere economică şi a obţinerii unor rezultate pozitive din 
folosirea eficientă a creditelor externe. 

Intrările de credite externe contractate direct sau garantate de stat 
în anul 2004 sunt estimate la 2.743,2 milioane dolari S.U.A., din care 
36,7% reprezintă trageri din creditele externe contractate cu organismele 
financiare internaţionale, iar 63,3% reprezintă trageri din creditele externe 
contractate cu creditorii privaţi (Tabelul nr.9 şi Planşa nr.10). 
 
Tabelul nr.9    Intrări de credite externe în anul 2004 

- milioane dolari - 
Intrări de credite externe  2.743,2 
 - organisme financiare internaţionale 1.007,0 
 - creditori privaţi 1.736,2 

 
Intrările de credite externe vor contribui la accelerarea transformării 

economiei rurale prin distribuirea fluxului de capital investiţional către 
acest sector, reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai în 
mediul rural, reabilitarea şcolilor din învăţământul preuniversitar, 
realizarea programului de locuinţe, reabilitarea transportului urban şi a 
infrastructurii rutiere şi feroviare, dotarea cu aparatură şi tehnică modernă 
a sistemului de ordine publică, apărare naţională, sănătate, reabilitarea 
sectorului energetic etc. 
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CAPITOLUL 2 

-SINTEZĂ- 
 
 
 

 Prognoza macroeconomică pentru anul 2005 prevede amplificarea 
creşterii economice, ca urmare a efectelor pozitive ale reformei 
economice asupra factorilor interni de dezvoltare. 

 Produsul intern brut se estimează să crească cu 5,3%, pe seama 
măririi volumului de activitate, cu deosebire în construcţii şi sectorul 
terţiar. 

 Se preconizează o continuare a tendinţei de utilizare a produsului 
intern brut cu precădere pentru acumulare. 

 Formarea brută de capital fix va creşte în anul 2005 cu 10,5%, în 
condiţiile în care cererea internă, în ansamblul său, va creşte cu 5,6%. 

 Consumul individual efectiv al gospodăriilor va creşte cu o rată mai 
mică decât produsul intern brut (4,6%), având, în schimb, o dinamică 
mai mare decât consumul colectiv efectiv al administraţiei publice 
(2,5%), ultimul fiind restrâns, în principal, datorită măsurilor luate în 
scopul consolidării fiscale. 

 Deficitul contului curent al balanţei de plăţi externe se aşteaptă să fie 
de 3,3 miliarde EURO, în special ca urmare a majorării deficitului 
comercial, menţinându-se însă la 5,3% din PIB. 

 Exporturile de bunuri se apreciază că vor creşte cu 18,9%, în 
condiţiile dezvoltării relaţiilor comerciale cu Uniunea Europeană şi 
intensificării promovării exporturilor pe noi pieţe, însoţite de 
îmbunătăţirea structurii exporturilor în favoarea produselor cu o valoare 
adăugată ridicată. 

 Importurile de bunuri se estimează că vor creşte cu 17,4%, ţinând 
cont, în principal, de dependenţa economiei de resursele energetice şi 
materii prime din import, precum şi de necesitatea susţinerii procesului 
investiţional, prin transferul de tehnologie din exterior, urmând să 
crească în continuare, mai accentuat, importul de bunuri de capital. 

 Producţia industrială va creşte cu 4,8% datorită majorării, cu 
deosebire, a producţiei ramurilor industriei prelucrătoare cu cerere la 
export, bazată în principal pe creşterea semnificativă a productivităţii 
muncii. 
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 În domeniul resurselor umane, creşterea economică va fi însoţită de 
creşterea numărului de salariaţi şi a celorlalte categorii profesionale, în 
condiţiile sporirii productivităţii muncii. 

 Politica monetară va continua să stea în centrul atenţiei şi în anul 
2005, obiectivul principal al acesteia fiind reprezentat de asigurarea 
decelerării sustenabile a inflaţiei, banca centrală continuând să aplice o 
strategie de ţintire implicită a inflaţiei. 
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CAPITOLUL  2 

 

EVOLUŢII MACROECONOMICE, MONETARE ŞI VALUTARE  
ÎN ANUL 2005 

 
 
 

2.1. ESTIMAREA EVOLUŢIEI ECONOMIEI  
       ROMÂNEŞTI ÎN ANUL 2005 
 

Aplicarea cu stricteţe a Planului de acţiune pentru anii 2001-2004 
a asigurat amplificarea creşterii economice, cu atât mai mult cu cât 
reforma economică întreprinsă începând cu anul 2001 a îmbunătăţit 
semnificativ acţiunea stimulativă a factorilor interni de dezvoltare. 

Produsul intern brut se estimează că va creşte în anul 2005 cu 
5,3%, pe seama măririi volumului de activitate, cu deosebire în construcţii 
şi servicii (Planşa nr.11 ). 

Principalele ipoteze ale estimărilor privind evoluţia viitoare a 
economiei româneşti, sunt următoarele: 

 îmbunătăţirea structurii cererii totale, ca urmare a unei dinamici 
superioare a formării brute a capitalului fix comparativ cu cea a 
consumului final; 
 dezvoltarea producţiei interne în cadrul căreia se detaşează industria 
prelucrătoare, cu un aport sporit de valoare adăugată, care îşi va face 
simţit efectul şi în creşterea serviciilor; 
 creşterea în cadrul exporturilor româneşti a ponderii produselor cu 
valoare adăugată brută mai ridicată; 
 reducerea inflaţiei până la un nivel comparabil cu cel din noile state 
membre ale Uniunii Europene, respectiv până la 7%;  
 cursul de schimb, va continua şi în anul 2005 să aibă un regim de 
flotare controlată, în condiţiile unei aprecieri moderate – în termeni 
reali - a monedei naţionale faţă de coşul de valute, această ajustare 
urmând să sprijine convergenţa nominală şi cea reală a economiei 
româneşti; 
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 o politică a veniturilor care să susţină procesul de dezinflaţie, 
respectiv o evoluţie a acestora strict legată de performanţele 
economice; 
 reducerea arieratelor financiare şi dezvoltarea unei politici fiscal 
bugetare, care să asigure menţinerea deficitului bugetar sub 
control, reducerea deficitelor cvasi-fiscale şi accelerarea procesului 
de reformă legislativă şi instituţională în acest domeniu. 

 Scenariul preconizează o continuare a tendinţei, începută în anul 
2001 şi accentuată în anii 2002 - 2004, de utilizare a produsului intern 
brut cu precădere pentru acumulare. Formarea brută de capital fix va 
creşte în anul 2005 cu 10,5%, în condiţiile în care cererea internă, în 
ansamblul său, va creşte cu 5,6%. Deficitul balanţei comerciale ar urma să 
provină din achiziţiile tot mai însemnate de echipamente şi tehnologii 
performante. Ritmurile de creştere pe fiecare destinaţie a produsului intern 
brut (Tabelul nr. 10) sunt următoarele: 
 
Tabelul nr.10 

            - modificări procentuale faţă de anul anterior - 
 2003 2004 2005 
Cererea internă, din care: +7,2 +9,1 +5,6 
- Consumul individual efectiv al gospodăriilor  +7,1 +8,5 +4,6 
- Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice +4,6 +6,0 +2,5 
- Formarea brută de capital fix +9,2 +11,5 +10,5 
- Modificarea stocurilor (procente)*) 0,0 0,3 -0,1 
Exportul net (procente)*) -2,8 -2,2 -0,8 
- Exporturi de bunuri şi servicii +11,1 +19,4 +20,2 
- Importuri de bunuri şi servicii +16,3 +21,0 +18,4 
Produsul intern brut +4,9 +7,6 +5,3 

    *) Contribuţia la creşterea reală a produsului intern brut  
 

Consumul individual efectiv al gospodăriilor va creşte cu o rată 
mai mică decât PIB (4,6%), având, în schimb, o dinamică mai mare decât 
consumul colectiv efectiv al administraţiei publice, ultimul fiind restrâns 
în principal datorită măsurilor luate în scopul consolidării fiscale.  

Cererea externă - deşi exportul net va avea o contribuţie negativă 
la creşterea reală a produsului intern brut - va continua să reprezinte un 
factor decisiv de susţinere a dezvoltării economice. Exportul de bunuri şi 
servicii se apreciază că va avea o dinamică superioară importului de bunuri 
şi servicii, respectiv 20,2% faţă de18,4%.  
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Exporturile de bunuri au fost estimate ca având o creştere de 18,9%, 
pe principalele grupe de produse estimându-se următoarele evoluţii: 

 creşterea cu 31,9% a exportului de produse ale industriei 
construcţiilor de maşini, ceea ce reprezintă un plus de 1500 mil. 
euro; 
 creşterea exportului de produse ale industriei uşoare cu 8,5%; 
 creşterea cu 13,6% a exportului de produse minerale, în special 
produse petroliere. 

Importurile de bunuri se estimează că vor creşte cu 17,4%, ţinând 
cont, în principal, de dependenţa dezvoltării ţării noastre de creşterea 
resurselor energetice din import, precum şi de necesitatea susţinerii 
procesului investiţional, prin transferul de tehnologie din exterior. În 
structură, importurile prezintă următoarele caracteristici: 

 produsele agroalimentare, într-o uşoară diminuare cu o pondere în 
totalul importurilor de 4,5% în anul 2005 comparativ cu 5,8% în 
anul 2004; 
 produsele minerale vor continua să deţină o pondere de circa 14% 
în totalul importurilor; 
 importul de produse chimice şi produse metalurgice urmează să 
îşi menţină ponderea deţinută în totalul importurilor la circa 13% 
şi respectiv cca. 8%; 
 sporirea importului de produse ale industriei construcţiilor de 
maşini cu 29,4%, în valoare absolută de 11 mld. euro, importuri 
care includ bunurile de capital. 

Având în vedere estimările efectuate pentru exportul şi importul de 
bunuri în anul 2004, respectiv deficitul balanţei comerciale (FOB-CIF) 
(Planşa nr.12  ) şi evoluţia comerţului exterior de bunuri şi servicii, contul 
curent se prezintă astfel (Tabelul nr.11): 
 
Tabelul nr.11 

- milioane Euro - 
 2003 2004 2005 

Contul curent -2877 -3050 -3270 
- Încasări 20551 24570 28670 
- Plăţi 23428 27620 31940 

Export de bunuri şi servicii 18285 21850 25650 
Import de bunuri şi servicii 22178 26350 30600 
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Evoluţia exportului net pune în evidenţă creşterea deficitului 
contului curent la nivelul de 3,3 miliarde euro, susţinut de contribuţia 
excedentului transferurilor curente. 
 Evoluţiile menţionate conduc la următoarea structură a utilizării 
produsului intern brut (Tabelul nr. 12): 
 

Tabelul nr. 12 
- procente - 

 2003 2004 2005 
Cererea internă, din care: 107,9 108,1 107,9 
- Consumul individual efectiv al gospodăriilor  76,8 76,4 75,8 
- Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice 6,5 6,4 6,1 
- Formarea brută de capital fix 22,5 23,1 24,0 
- Modificarea stocurilor 2,1 2,2 2,0 
Exportul net -7,9 -8,1 -7,9 
- Exportul de bunuri şi servicii 36,2 39,2 42,0 
- Importul de bunuri şi servicii 44,1 47,3 49,9 
Produsul intern brut 100 100 100 

NOTĂ: Structura s-a calculat pe baza valorilor în preţuri curente 
 

 

Pe latura ofertei, se estimează ritmuri superioare de creştere faţă de 
produsul intern brut în construcţii şi în sectorul serviciilor. Evoluţia valorii 
adăugate brute în principalele ramuri se prezintă astfel (Tabelul nr.13): 

 

Tabelul nr.13 
- modificări procentuale faţă de an anterior - 

 2003 2004 2005 
Industrie +4,6 +5,2 +5,1 
Agricultură, silvicultură şi piscicultură +3,0 +15,6 +2,9 
Construcţii +7,0 +8,6 +8,8 
Servicii +5,2 +6,8 +5,7 
Valoarea adăugată brută pe total economie +4,9 +7,6 +5,3 
Produsul intern brut +4,9 +7,6 +5,3 

 
Producţia industrială va creşte cu 4,8% datorită majorării, cu 

deosebire, a producţiei ramurilor industriei prelucrătoare cu cerere la 
export, bazată în principal pe creşterea semnificativă a productivităţii 
muncii. Ţinând seama de posibilităţile limitate de creştere în industria 
extractivă, precum şi de necesitatea reducerii intensivităţii energetice în 
sectorul productiv al economiei, se apreciază că industria prelucrătoare 
va avea rolul principal în dezvoltarea industrială a ţării (Planşa nr.13 ).
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În condiţiile unei producţii agricole ridicate în anul 2004, prognoza 
evoluţiei agriculturii pentru anul 2005 presupune o creştere a valorii 
producţiei agricole cu 2,8%.  

În domeniul inflaţiei, se preconizează o reducere graduală. În ceea ce 
priveşte ritmul dezinflaţiei, în anul 2005 rata inflaţiei se va reduce faţă de 
sfârşitul anului 2004 la 7%, în timp ce media anuală se va situa la 8,1%. 

Produsul intern brut nominal va înregistra o creştere mai moderată 
datorită diminuării inflaţiei în anul 2005, urmând să ajungă la 2.615.000 
miliarde lei. 

In domeniul resurselor umane, creşterea economică va fi însoţită de 
creşterea numărului de salariaţi şi a celorlalte categorii profesionale, în 
condiţiile sporirii productivităţii muncii. 
 Populaţia totală se va reduce, şi ca urmare, sursele demografice ale 
creşterii cantitative a forţei de muncă vor fi limitate. 
 Populaţia activă civilă se estimează că va scădea cu 0,3%, iar 
populaţia ocupată civilă se va menţine, practic, la acelaşi nivel ca în anul 
2004. 

In 2005, productivitatea socială a muncii va creşte cu 5,4%, numărul 
mediu de salariaţi cu 0,6%, iar rata şomajului înregistrat se estimează că va 
ajunge la 6,7% faţă de 6,9% în anul 2004 (Planşa nr.14 ). Rata medie a 
şomajului BIM, care ia în considerare evoluţiile lunare sezoniere, se va 
reduce de la 7,5% în 2004 la 7,2% în anul 2005. 
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2.2  EVOLUTII MONETARE SI VALUTARE IN ANUL 2005  
 

Orientările şi caracteristicile pe care BNR intenţionează să le 
imprime politicii monetare şi a cursului de schimb pe termen mediu 
sunt cuprinse în cele mai recente variante ale Planului Naţional de 
Dezvoltare şi ale Programului Economic de Preaderare - documente 
elaborate în contextul derulării procesului de negociere dintre Guvernul 
României şi Comisia Europeană. 

 
Având ca premisă consolidarea independenţei sale, atât sub aspect 

juridic1, cât şi de facto, politica monetară va fi tot mai ferm orientată, în 
această perioadă, spre obiectivul său fundamental, şi anume controlul 
inflaţiei. Chiar şi în aceste condiţii, atingerea ţintelor de inflaţie stabilite 
pentru acest interval prin Programul Economic de Preaderare va continua 
să fie condiţionată de gradul de corelare şi armonizare a mix-ului de 
politici macroeconomice, precum şi de eficacitatea şi rapiditatea 
reformelor structurale. 

 
Pe termen scurt, politica monetară se va concentra asupra 

asigurării decelerării sustenabile a inflaţiei, banca centrală continuând 
sa aplice o strategie de ţintire implicită a inflaţiei. În acest scop, se va 
urmări atât influenţarea anticipaţiilor inflaţioniste, cât şi menţinerea 
dinamicii creditului şi a cererii interne la niveluri compatibile cu 
menţinerea dezinflaţiei pe trendul programat. În sensul ancorării 
anticipaţiilor inflaţioniste vor acţiona anunţarea ţintei de inflaţie, precum 
şi, prin efectul de semnal, rata dobânzii de politică monetară; totodată, 
această din urmă variabilă va asigura menţinerea în limite neinflaţioniste a 
evoluţiei creditului neguvernamental şi implicit, a comportamentelor de 
consum şi de investire. În plus, continuarea aprecierii în termeni reali a 
leului, subordonată pe de-a întregul atingerii ţintei de inflaţie propuse, va 
avea un rol semnificativ - în contextul ansamblului instrumentelor de care 
dispune banca centrală - în realizarea dezinflaţiei sustenabile. 

În cursul anului 2005, BNR va îndeplini condiţiile pentru a adopta 
strategia de ţintire a inflaţiei. Creşterea transparenţei şi a responsabilităţii 
politicii monetare, pe care această strategie o presupune vor potenţa 
eficacitatea politicii monetare în combaterea inflaţiei, inclusiv prin efectul 
de ancorare a anticipaţiilor pe o perioadă mai îndelungată. Deja BNR, prin 

                                                 
1 Aceasta s-a realizat prin aprobarea şi intrarea în vigoare la 30 iunie 2004 a noului Statut al BNR. 
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comunicatele sale de presă apărute concomitent cu modificările operate 
în dobânda de intervenţie precizează calibrarea instrumentelor sale pentru 
atingerea şi menţinerea stabilităţii macroeconomice pe termen mediu. Un 
efect de atenuare a expectaţiilor inflaţioniste este aşteptat să-l exercite şi 
operaţiunea de denominare a monedei naţionale care va avea loc la 1 iulie 
20052. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

2 Prin această operaţiune 10000 lei vechi vor deveni un leu nou; potrivit legii, începând cu data de 
1.03.2005 toate preţurile şi tarifele serviciilor vor fi afişate atât în preţuri vechi, cât şi în preţuri noi.  
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CAPITOLUL 3 
-SINTEZĂ- 

 
 Formularea proiectului de   buget   pe   anul 2005 a avut în vedere  
continuarea şi consolidarea tendinţelor favorabile ale 
principalelor agregate macroeconomice, exigenţele procesului  de 
integrare europeană a României, care trebuie finalizat până în 
anul 2007. 

 

 Particularităţile  şi provocările  mediului intern  şi extern pun în faţa 
autorităţilor române necesitatea convergenţei  politicilor macroeconomice  
întreprinse cu cele ale U.E., în calitatea României de viitor stat membru, 
prin măsuri credibile de reformă a politicii fiscal – bugetare, mai ales a 
sistemului de asigurări sociale  care trebuie să se sprijine  pe un fundament 
financiar  sănătos. 
 

 Programarea şi monitorizarea poziţiei bugetare este astfel 
concepută încât să  asigure   păstrarea  echilibrelor  
macroeconomice şi a ţintelor propuse pentru anul 2005, 
realizându-se   în acest fel,  condiţiile pentru  consolidarea  
sustenabilităţii  finanţelor publice, componentă  esenţială a 
Pactului de Creştere şi Stabilitate la care va trece şi România din 
momentul aderării.  

  
 Configuraţia politicii fiscal – bugetare pe anul 2005  este structurată 

pe  următoarele aspecte: 
 

 îmbunătăţirea stabilităţii politicii de cheltuieli şi  eficienţei 
alocărilor bugetare cu scopul continuării şi consolidării unei
filozofii  bugetare  axate pe finanţarea unor servicii publice 
eficiente, gestionate  în spiritul  unei  culturi a calităţii şi 
performanţei; 

 menţinerea sub control a deficitului bugetului general 
consolidat  proiectat la  1,5% din produsul intern brut, ţintă 
susţinută de  o politică serioasă de priorităţi în alocarea fondurilor 
publice focalizată pe programe sociale, infrastructură, capital 
uman, dezvoltare regională, ajustare structurală, mediu, 
coroborată cu consolidarea mecanismelor fiscale şi  o colectare 
îmbunătăţită a veniturilor bugetare. 
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 La nivelul  bugetului general consolidat,  ponderea impozitelor 
directe va înregistra o uşoară scădere (de la 16,1% în anul 2004, la 
15,5% în anul 2005), ceea ce va conduce la diminuarea poverii fiscale 
asupra forţei  de muncă, cu efecte pozitive asupra investiţiei şi 
economisirii. 

 Impozitele cu ponderea cea mai ridicată în produsul intern brut sunt: 
contribuţiile de asigurări sociale (9,2%), taxa pe valoarea adăugată
(7,1%), accizele (3,7%), impozitul pe venit (2,9%). 

 
 Obiectivele politicii bugetare se concentrează, în principal, pe 
următoarele aspecte:  

• consolidarea progreselor obţinute până în prezent în domeniul 
programării  şi execuţiei bugetului ce vizează  menţinerea şi 
continuarea  sistemului de finanţare pe bază de programe, a 
perfecţionării cadrului de cheltuieli pe termen mediu, 
formularea coerentă a politicilor sectoriale etc; 

• restructurarea sectoarelor economice care împreună cu o 
colectare  performantă  a veniturilor bugetare vor potenţa un 
deficit bugetar de 1,5% din P.I.B.; 

• reconsiderarea sectoarelor de activitate susţinute prin buget, 
prin modificarea greutăţii specifice a celor preponderent publice 
(educaţie, sănătate, cultură, apărare, ordine publică ş.a.) în 
cadrul cheltuielilor bugetare totale, ce va da  posibilitatea 
alocării fondurilor publice  unor politici sectoriale convergente 
cu cele ale Uniunii Europene. 

 Modificările structurale ale cheltuielilor bugetului general 
consolidat se referă la: menţinerea aproximativ constantă în P.I.B. 
a ponderii cheltuielilor de personal şi  a dobânzilor aferente 
datoriei publice,  scăderea ponderii subvenţiilor, creşterea 
ponderii în P.I.B. a transferurilor. 

 Deficitul bugetului general consolidat proiectat pentru anul 2005 a 
fost stabilit  la un nivel corelat cu obiectivele majore de politică 
economică ale  următoarei perioade, cu scopul:  

 susţinerii tendinţei de scădere a ratei inflaţiei; 
 menţinerii deficitului de cont curent în limite sustenabile, 

contribuind în continuare la consolidarea finanţelor 
publice. 
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 Principalele politici sectoriale pentru anul 2005 vizează: 

 
 asigurarea măsurilor sociale şi de acompaniament social
(asistenţă socială, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, sănătate, 
învăţământ), care vor avea efecte pe termen lung asupra condiţiilor 
de viaţă ale populaţiei şi a nivelului de instruire, ceea ce creează 
premise pentru realizarea unei economii durabile în domeniul forţei 
de muncă; 

 finanţarea apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, având 
în vedere necesitatea măsurilor de restructurare şi modernizare a 
acestor sectoare; 

 susţinerea cercetării ştiinţifice şi a unor sectoare ale economiei 
reale: industrie, agricultură, transporturi, precum şi pentru finanţarea
unor acţiuni de protecţie a mediului şi de gospodărire a apelor; 

 
Dobânzile aferente datoriei publice interne  sunt proiectate 

pentru anul 2005 la 0,4% din produsul intern brut. 
 
Datoria publică externă prognozată pentru sfârşitul anului 2005 

va fi de circa 20,8% din produsul intern brut, acordându-se o atenţie 
deosebită menţinerii unei proporţii echilibrate între datoria contractată cu 
rată fixă de dobândă şi cu dobândă variabilă, precum şi evitării acumulării 
scadenţelor. 
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CAPITOLUL  3 
 

POLITICA FISCALĂ ŞI BUGETARĂ 
ÎN ANUL 2005 

 
 
 
3.1. PRINCIPALELE ŢINTE ŞI ORIENTĂRI ALE 
       POLITICII FISCAL-BUGETARE 
 

Formularea  politicii fiscal - bugetare pe anul 2005 s-a bazat pe 
integrarea coerentă a priorităţilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor 
publice, în pachetul politicilor macroeconomice formulate pentru acest 
an, privite  prin prisma cerinţelor, exigenţelor şi constrângerilor 
procesului de pregătire a aderării  României la Uniunea Europeană şi 
a avut în vedere:  

 
• Continuarea şi consolidarea tendinţelor favorabile ale principalelor 

agregate macroeconomice, respectiv: 
- o creştere economică robustă, susţinută,  în principal, de creşterea 

valorii adăugate brute din industrie şi construcţii; 
- tendinţa descrescătoare a inflaţiei; 
- menţinerea deficitului de cont curent în marjele de siguranţă; 
- reducerea deficitului bugetar la 1,5% din P.I.B. (în perioadele de 
creştere economică este dezirabil un deficit bugetar redus, pentru  a 
preveni o deteriorare către un nivel nesustenabil  pe timpul unei 
eventuale diminuări a creşterii).  

 
Consolidarea fiscală şi măsurile  pentru stăpânirea  creşterii 

creditului,  elemente  cruciale în limitarea cererii interne (prevăzută să-şi 
reducă ritmul de creştere în 2005 la 5,6% faţă de 9,1% în anul 2004), 
vor favoriza reducerea deficitului de cont curent.  

Totodată, accelerarea măsurilor de restructurare şi privatizare a marilor 
companii şi adoptarea  unei conduite  prudente a acestora  vor potenţa 
tendinţele favorabile conturate până în prezent pe linia stabilizării 
macroeconomice. 
• Exigenţele procesului  de integrare europeană a României, care 

trebuie  finalizat  până  în  anul 2007, mutaţiile de ordin  strategic 
şi   geopolitic    şi    particularităţile    conjuncturii    internaţionale,  
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deschiderea economiei româneşti spre exterior, evoluţia  tot mai 
sincronă a acesteia  cu spaţiul european au  avut un rol deosebit în  
modelarea politicilor macroeconomice interne.  
 
Planşa nr.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sursa de date : Economic Outlook,  aprilie 2004, F.M.I. 
 

Particularităţile  şi provocările  mediului extern pun în faţa 
autorităţilor române necesitatea convergenţei  politicilor macroeconomice  
întreprinse cu cele ale U.E.,  România în calitatea sa de viitor membru, 
trebuie să se asigure că măsurile de reformă a politicii fiscal–bugetare, 
mai ales a sistemului de asigurări sociale se sprijină  pe un fundament 
financiar  sănătos. 
 
 În acest context, programarea şi monitorizarea poziţiei bugetare 
este astfel concepută să  asigure păstrarea  echilibrelor  
macroeconomice şi a ţintelor propuse pentru anul 2005, creându-se 
condiţiile pentru  consolidarea  sustenabilităţii  finanţelor publice, 
componentă  esenţială a Pactului de Creştere şi Stabilitate la care va 
trece şi România din momentul aderării.  
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3.2. OBIECTIVELE POLITICII FISCALE 
 
Strategia fiscală în anul 2005 se concentrează pe cel puţin trei mari 
obiective: 
 

 reducerea presiunii fiscale cu efecte benefice asupra economisirii şi 
investirii. 
 
 La impozitul pe profit 

 
 Diminuarea cotei de impozit pe profit cu 6 puncte procentuale, 
aceasta devenind 19% faţă de 25% în prezent, măsură care va 
contribui  la creşterea volumului investiţiilor realizate de către 
agenţii economici  pe seama resurselor suplimentare care rămân  
la dispoziţia acestora. 

 Extinderea deductibilităţii unor cheltuieli îndeosebi efectuate 
pentru angajaţi. 

 
 La impozitul pe venit 

 
 Reducerea cotei minime de impozit pe veniturile din salarii de la 
18% la 14%, precum şi a cotei maxime de la 40% la 38%,  
concomitent cu reducerea numărului de cote de impozit de la 5 la 
3,   măsuri care vor  contribui la creşterea câştigurilor nete atât 
ale salariaţilor, cât şi ale altor categorii de persoane care 
realizează venituri,  supuse acestui sistem de impozitare; 

 Creşterea cotei de impunere de la 5% la 10% a veniturilor sub 
formă de dividende, inclusiv a sumelor  primite  ca urmare a 
deţinerii de titluri  de participare a fondurilor  închise de 
investiţii;                                                                                                    

 Continuarea acordării deducerilor din baza impozabilă anuală 
pentru cheltuielile  privind reabilitarea termică a locuinţei, 
asigurarea locuinţei de domiciliu, contribuţiile la asigurările 
sociale private, cheltuielile cu pregătirea profesională şi altele; 

 Neimpozitarea veniturilor din pensii până la nivelul sumei de 
9.000.000 lei. 
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 La contribuţiile de asigurări sociale 
 
Contribuţiile de asigurări sociale de stat se propun a fi diminuate cu  

două puncte procentuale pentru angajator, măsură care va  contribui la 
scăderea   presiunii asupra cheltuielilor salariale.  
 

 Armonizarea legislaţiei fiscale naţionale  cu acquis-ul comunitar.  
 

 La TVA  
 

În domeniul  taxei pe valoarea adăugată se va continua procesul de 
armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia  comunitară în 
domeniu, adaptarea sistemului fiscal la cerinţele  mecanismelor  pieţii 
unice  fiind unul din obiectivele Strategiei naţionale de pregătire a aderării. 
În prezent, legislaţia României privind taxa pe valoarea  adăugată este în 
mare măsură   deja armonizată cu prevederile comunitare, ţara noastră 
acceptând  integral acquis-ul comunitar în domeniul taxei pe valoarea 
adăugată, respectiv Directiva a VI –a C.E.E. şi angajându-se să ia măsurile  
necesare  implementării lui, până la data aderării, cu excepţia derogărilor  
şi a perioadei de tranziţie  obţinute. 

 
 

 La accize 
 

În domeniul accizelor se va continua procesul de armonizare a 
legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniu, potrivit 
angajamentelor asumate prin Documentul de Poziţie aferent Capitolului 
10 – Impozitarea. 
 

Totodată, se au în vedere şi următoarele măsuri privind: 
 

 Suportarea contravalorii banderolelor pentru marcarea 
băuturilor alcoolice din valoarea accizelor datorate bugetului 
de stat de către producătorii şi importatorii de astfel de produse. 

 Reducerea cu 20% a nivelului accizelor pentru cafea. 
 Revizuirea sferei de aplicare a scutirilor de la plata accizelor 
pentru alcoolul etilic (eliminarea scutirii pentru alcoolul 
etilic în industria cosmetică) şi pentru uleiuri minerale 
(eliminarea scutirii pentru uleiuri minerale  utilizate drept 
combustibil). 
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 Perfecţionarea capacităţii de colectare a veniturilor bugetare şi 
consolidarea disciplinei fiscale 

 
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care a devenit 
operaţională la data de 1 ianuarie 2004, a avut ca obiective prioritare 
creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, în paralel cu o 
relaţie nouă, superioară calitativ, administraţie-contribuabil, acestea 
fiind valori care conferă un caracter de modernitate acestui domeniu, 
apropiindu-l treptat de standardele Uniunii Europene.  

Anul 2005 va reprezenta pentru ANAF extinderea competenţelor 
şi creşterea autonomiei, ceea ce va crea premise îmbunătăţite pentru 
atingerea obiectivelor asumate. Obiectivele prioritare în acest 
domeniu sunt: 

• Regândirea actualei structuri organizatorice teritoriale, astfel 
încât Agenţia Naţională de   Administrare  Fiscală să poată 
efectua un control direct asupra unităţilor sale subordonate, 
aspect ce va contribui esenţial la creşterea eficienţei colectării 
veniturilor bugetare; 

• Extinderea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili la nivel naţional, prin administrarea marilor 
contribuabili într-un singur centru de administrare, va conduce 
începând cu anul viitor la o mai bună monitorizare a acestora şi  
va contribui la consolidarea actualei tendinţe de reducere a 
arieratelor bugetare şi la creşterea ritmului încasărilor;  

• Sancţionarea comportamentelor evazioniste şi atragerea de 
venituri suplimentare la buget prin dezvoltarea unui sistem de 
control eficient, bazat pe analiza de risc, care va conduce la o 
mai bună ţintire a subiectului controlat.  

 

3.2.1. Structura veniturilor bugetare 
 

Evoluţia şi structura  principalelor venituri ale bugetului general 
consolidat în perioada 2004-2005 sunt prezentate în Tabelul nr.14 şi  
Planşele nr. 16, 17 şi 18. 

 Estimarea veniturilor bugetului general consolidat s-a realizat pe 
baza indicatorilor macroeconomici proiectaţi pentru anul 2005 şi a 
modificărilor programate în domeniul fiscal menţionate mai sus. 
 
 



 61
 
Tabelul nr.14    Evoluţia veniturilor bugetului general consolidat  
                                în perioada 2004-2005 
 

-miliarde lei- -% din P.I.B.-  
Program 

2004 
Propuneri 

2005 
Program 

2004 
Propuneri 

2005 
VENITURI – TOTAL *) 

din care: 
721.371,4 815.829,9 31,5 31,2 

Venituri fiscale 648.849,7 730,387,0 28,3 27,9 
Impozite directe, din care: 368.750,7 404.472,0 16,1 15,5 
 - impozit pe profit 62.261,0 61.365,0 2,7 2,3 
 - impozit pe venit 70.126,0 76.887,0 3,1 2,9 
 - contribuţii de asigurări sociale 216.417,7 241.573,0 9,5 9,2 
Impozite indirecte, din care: 280.099,0 325.915,0 12,2 12,5 
 - taxa pe valoarea adăugată 164.161,0 186.094,0 7,2 7,1 
 - accize 78.675,0 97.733,0 3,4 3,7 
 - taxe vamale 14.981,0 16.752,0 0,7 0,6 
Venituri nefiscale 30782,6 32.986,0 1,3 1,3 
Venituri din capital 3.707,2 4.682,0 0,2 0,2 
Donaţii şi sponsorizări 38.031,9 47.774,9 1,7 1,8 

*) Include şi fondurile externe nerambursabile estimate a fi primite de la Uniunea Europeană 

 
Veniturile bugetului general consolidat pentru anul 2005 sunt 

estimate la 815.829,9 miliarde lei  (31,2% din produsul intern brut), în 
scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de anul 2004. 

La nivelul bugetului general consolidat, ponderea impozitelor 
directe va înregistra o uşoară scădere (de la 16,1% în anul 2004, la 
15,5% în anul 2005), ceea ce va conduce la diminuarea poverii fiscale 
asupra agenţilor economici şi a forţei  de muncă, cu efecte pozitive asupra 
investirii şi economisirii. 

Pe categorii, ponderea în produsul intern brut a principalelor impozite 
va evolua astfel: 

 impozitul pe profit va scade cu 0,4 puncte procentuale ca rezultat, 
pe de o parte, a măsurilor preconizate la această categorie de 
impozit, iar, pe de altă parte a diminuării contribuţiilor de asigurări 
sociale de stat pentru  angajator cu două  puncte procentuale. 

 

 impozitul pe venit va scade cu 0,2  puncte procentuale ca urmare  a 
reducerii cotei minime de impozit pe veniturile din salarii de la 
18% la 14%, precum şi a cotei maxime de la 40% la 38%  începând  
cu anul 2005.
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Planşa nr.16 

Evolutia principalelor venituri ale bugetului general consolidat 
in anii  2004 - 2005
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Planşa nr. 17 

  

 
Planşa nr. 18 

Structura veniturilor bugetului general consolidat in anul 2004
-procent in total venituri-
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Structura veniturilor bugetului general consolidat  in anul 2005
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 contribuţiile de asigurări sociale continuă să deţină ponderea cea 

mai mare în produsul intern brut, înregistrând  o scădere  uşoară (de 
la 9,5% în anul 2004, la 9,2% în anul 2005) având în vedere că 
acestea se  propun a fi diminuate cu  două puncte procentuale 
pentru angajator. 

 menţinerea aproximativ la acelaşi nivel a  ponderii în P.I.B. a taxei 
pe valoarea adăugată (7,2% în anul 2004 şi 7,1% în anul 2005), 
aceasta continuând să deţină ponderea cea mai mare în cadrul 
impozitelor indirecte. 

 majorarea ponderii accizelor în produsul intern brut (de la 3,4% în 
anul 2004, la 3,7% în anul 2005), este determinată, în principal, de 
majorarea nivelului accizelor pentru anumite produse, potrivit 
angajamentelor asumate prin Documentul de Poziţie aferent 
Capitolului 10 – Impozitarea.  

 taxele vamale vor reprezenta 0,6% din produsul intern brut, mai 
puţin cu 0,1 puncte procentuale decât în anul 2004. 

 
3.3. OBIECTIVELE POLITICII BUGETARE ŞI PRINCIPALELE   
POLITICI SECTORIALE 
 
 Politica bugetară formulată pentru anul 2005 are în vedere printre 
obiectivele sale esenţiale şi asigurarea finanţării angajamentelor 
asumate de România în cadrul procesului de aderare la Uniunea 
Europeană, care au efecte asupra bugetului, pe de o parte prin evaluarea 
fondurilor ce urmează  a fi primite de România  de la Uniunea Europeană, 
iar pe de altă  parte asigurarea cofinanţării naţionale a fondurilor primite 
de la U.E. 

Obiectivele  politicii bugetare  se concentrează, în principal, pe 
următoarele aspecte:  

•   consolidarea progreselor obţinute până în prezent în domeniul 
programării şi execuţiei bugetului; acestea vizează, îndeosebi,  
menţinerea şi continuarea  sistemului de finanţare pe bază de 
programe, a perfecţionării cadrului de cheltuieli pe termen mediu, 
precum şi a formulării  coerente  a politicilor sectoriale etc; 

• restructurarea sectoarelor economice,  care împreună cu o 
colectare  performantă a veniturilor bugetare vor susţine  un deficit 
bugetar redus; 
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• reconsiderarea sectoarelor de activitate susţinute prin buget, 
prin modificarea greutăţii specifice a celor predominant publice 
(educaţie, sănătate, cultură, apărare, ordine publică ş.a.) în total 
cheltuieli bugetare, pentru a  da posibilitatea alocării fondurilor 
publice  unor politici sectoriale convergente cu cele ale Uniunii 
Europene. 

        
 

3.3.1. Politici sectoriale 
 

Principalele priorităţi ale politicilor sectoriale pe anul 2005 
sunt următoarele: 

 

⇒ În domeniul social şi în concordanţă cu obiectivele 
Programului social al Guvernului, fondurile propuse a fi alocate în anul 
2005 vizează, în principal, familiile şi grupurile sociale cele mai sărace. În 
acest scop, se au în vedere următoarele: 
- acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă, 

diferenţiat în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie; 
- protecţia socială a familiei, în special a categoriilor vulnerabile şi 

defavorizate, prin acordarea: 
• alocaţiei de stat pentru copii;  
• alocaţiei familiale complementare şi a celei de susţinere pentru 

familiile monoparentale, diferenţiat pe tranşe de venit şi în funcţie 
de numărul copiilor;  

• alocaţiei de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în 
plasament; 

- continuarea procesului de reformă în cadrul sistemului public de pensii  
în vederea asigurării sustenabilităţii şi independenţei sistemului public 
de pensii, urmărindu-se în acelaşi timp asigurarea îmbunătăţirii continue 
a standardului de viaţă pentru pensionari. În acest scop se au în vedere, 
în principal următoarele: 

• continuarea procesului de indexare a pensiilor în vederea 
protejării puterii de cumpărare a pensionarilor astfel încât să se 
asigure acoperirea cu 100% a ratei inflaţiei;  

•  suportarea din bugetul de stat a plăţii drepturilor de pensie 
cuvenite pensionarilor agricultori; 

• modificări ale legislaţiei în ce priveşte vârsta de pensionare; 
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• aplicarea unor noi măsuri de recorelare a pensiilor în 
vederea armonizării nivelului tuturor pensiilor din sistemul 
public, indiferent de actul normativ sau perioada în care au 
fost stabilite. 

- dezvoltarea şi extinderea măsurilor active privind stimularea ocupării 
forţei de muncă, având în vedere şi creşterea semnificativă şi continuă 
a numărului de solicitanţi pentru accesarea acestei categorii de măsuri. 
Pe lângă măsurile aflate în curs de derulare se vor implementa noi 
măsuri active vizând prevenirea şi combaterea şomajului, precum şi 
consolidarea locurilor de muncă, şi anume: 

• servicii de pregătire profesională organizate de angajatori, 
pentru salariaţii proprii, prin acordarea unei sume 
reprezentând 50% din cheltuielile aferente acestor servicii, 
pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat; 

• servicii de formare profesională de care beneficiază persoanele 
care îşi reiau activitatea ca urmare a încetării concediului 
pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, 
respectiv 3 ani, după caz, după satisfacerea stagiului militar, 
sau ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după 
pensionarea pentru invaliditate; 

• stimularea în continuare a ocupării temporare a forţei de 
muncă în rândul şomerilor în cadrul programelor pentru 
dezvoltarea comunităţilor locale; 

• stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 
absolvenţilor de învăţământ, şomeri în vârstă de peste 45 de 
ani, şomeri întreţinători unici de familie sau persoane cu 
handicap. 

 
- finanţarea programelor de protecţie socio-profesională a 

persoanelor cu handicap care au în vedere prevenirea 
instituţionalizării, orientarea, formarea profesională şi angajarea în 
muncă a persoanelor cu handicap; 

- finanţarea programelor pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului, care vizează, în principal, integrarea socială a copiilor străzii, 
reintegrarea şi sprijinirea minorilor repatriaţi şi integrarea socio-
profesională a copiilor şi tinerilor din instituţii de ocrotire, ajunşi la 
vârsta de 18 ani. 
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Cheltuielile pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi 
indemnizaţii cuprinse în bugetul general consolidat continuă să deţină 
ponderea cea mai mare în produsul intern brut şi în anul 2005, respectiv 
9,8%. 

⇒ Politica sectorială în domeniul învăţământului vizează 
crearea unui sistem educaţional modern şi echitabil, accesibil tuturor 
persoanelor, indiferent de mediul din care provin, care să asigure un 
învăţământ de calitate capabil să pregătească tineretul pentru o piaţă 
dinamică a forţei de muncă. În acest sens, se au în vedere următoarele: 

- formarea forţei de muncă înalt calificate la standarde europene; 
- asigurarea egalităţii şanselor pentru tinerii care doresc să studieze 

într-o instituţie de învăţământ superior; 
- dotarea şcolilor şi a universităţilor cu mijloace moderne de 

învăţământ; 
- îmbunătăţirea infrastructurii şcolare şi universitare; 
- continuarea măsurilor de prevenire a abandonului şcolar şi 

realizarea egalităţii şanselor pentru accesul la educaţie prin 
finanţarea programelor privind acordarea de rechizite şi 
manuale şcolare; 

- aplicarea Programului de alimentaţie pentru copiii din 
grădiniţele cu program normal de patru ore şi pentru elevii 
din învăţământul primar. 

 
În anul 2005 urmează să fie finanţate o serie de programe care 

continuă din anul 2004, cum sunt: 
- Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, care constă în 

acordarea unui sprijin financiar lunar de 1.800.000 lei elevilor din 
învăţământul liceal şi din şcolile de artă şi meserii care provin din familii 
al căror venit brut lunar pe membru de familie este de maximum 
1.500.000 lei; 

- Acordarea unui ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 
euro pentru achiziţionarea de calculatoare de către elevii şi studenţii 
care provin din familii al căror venit brut lunar pe membru de familie 
este de maximum 1.500.000 lei; 

- Programul de acordare a bursei „Guvernul României”, bursă care a 
fost instituită prin Legea nr.157/2004, în scopul de a forma manageri care 
să desfăşoare activităţi de răspundere în cadrul instituţiilor publice, 
regiilor autonome, agenţilor economici cu capital majoritar de stat ori în 
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cadrul structurilor sau organismelor internaţionale, în calitate de 
reprezentant al statului român; 

 
Fondurile publice pentru învăţământ sunt estimate la 4,1% din 

produsul intern brut în anul 2005. 
 

⇒ În domeniul sănătăţii se urmăreşte aplicarea strategiei şi 
politicii Guvernului şi realizarea reformei în acest sector. 
 În acest scop, vor fi derulate următoarele programe: 
 

• Programul de sănătate a femeii şi copilului (827,4 miliarde lei), 
ale cărui obiective sunt: 
- reducerea morbidităţii şi mortalităţii materne şi infantile prin 
abordarea principalelor probleme de sănătate ale femeii, mamei şi 
copilului; 
- implementarea strategiei naţionale pentru promovarea alăptării, 
asigurarea gratuită a laptelui praf pentru copii de la 0-12 luni; 

• Programul de prevenire şi control al bolilor netransmisibile 
(311,0 miliarde lei), al cărui obiectiv este reducerea mortalităţii şi 
morbidităţii prin monitorizarea şi controlul bolilor netransmisibile; 

• Programul de administraţie sanitară şi politici de sănătate 
(10.672,8 miliarde lei), care  are ca obiective: 
- elaborarea de politici şi strategii de implementare a reformei în 
domeniul serviciilor de sănătate, al resurselor umane, planificarea 
serviciilor de sănătate şi managementul programelor de sănătate; 
- prevenirea şi monitorizarea factorilor de risc pentru sănătatea 
populaţiei, intensificarea acţiunilor de depistare precoce şi reducerea 
incidenţei bolilor transmisibile cu impact major asupra stării de 
sănătate; 
- consolidarea bazei materiale şi dezvoltarea capacităţii 
operaţionale; 
- educaţie pentru sănătate prin acţiuni de informare şi distribuire de 
materiale de informare; 
- instruirea elevilor din gimnaziu şi licee pentru acordarea primului 
ajutor; 
 

• Programul comunitar de sănătate publică (1.487,0 miliarde lei). 
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Pentru acţiunea de sănătate se propun fonduri publice estimate la  
3,6% din produsul intern brut în anul 2005. 
 

⇒ În domeniul apărării naţionale, principalele obiective care 
vizează îndeplinirea angajamentelor şi obligaţiilor ce revin ţării 
noastre în noua sa calitate de membru al Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord, se referă la: 

- operaţionalizarea structurilor destinate apărării colective în cadrul 
Alianţei la standardele Organizaţiei Tratatului Atlanticului de 
Nord, conform angajamentelor asumate; 

- aprofundarea procesului de reorganizare a Ministerului Apărării 
Naţionale în scopul realizării unor structuri de forţe, de conducere 
operaţională şi administrativă, suple şi eficiente cu un nivel ridicat 
de profesionalism; 

- dezvoltarea programelor de modernizare şi înzestrare, pe măsura 
disponibilizării resurselor financiare necesare, ca rezultat al 
reorganizării armatei, pentru creşterea interoperabilităţii cu 
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi consolidarea 
poziţiei României în cadrul Alianţei; 

- asigurarea şi menţinerea unei reprezentări adecvate, din punct de 
vedere numeric şi calitativ, în comandamentele şi structurile 
militare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, la nivel 
strategic şi regional, precum şi creşterea eficienţei cooperării 
militare cu armatele statelor membre ale Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord, ca mijloc de realizare a obiectivelor 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Pe ansamblul Ministerului Apărării Naţionale sunt propuse fonduri 
publice estimate la 2,38% din produsul intern brut în anul 2005. 
 

⇒ În domeniul ordinii publice, pentru anul 2005 şi perioada 
următoare, eforturile vor fi concentrate pentru realizarea angajamentelor 
asumate în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană, care se 
vor concretiza în realizarea următoarelor obiective prioritare: 

- finalizarea sistemului informatic de procesare on-line a cererilor 
de vize, având ca obiectiv realizarea legăturilor între 
reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale 
României; 

- modernizarea sistemelor  de comunicaţii şi informatic on-line ale 
Poliţiei de Frontieră, având ca rezultat optimizarea comunicării 
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de tip poliţienesc la viitoarea frontieră externă a Uniunii 
Europene; 

- profesionalizarea completă a personalului Poliţiei de 
Frontieră Române, fiind necesară realizarea unei structuri 
profesioniste la viitoarea frontieră externă a Uniunii Europene; 

- implementarea unui sistem modernizat de management al 
resurselor umane;  

- lupta împotriva diverselor forme de crimă organizată, lupta 
împotriva corupţiei, a fraudei şi a spălării banilor; 

- crearea unei baze de date privind cetăţenii români care comit 
diverse abateri/infracţiuni în străinătate prin dezvoltarea 
sistemului de evidenţă a cetăţenilor români; 

- modernizarea şi dezvoltarea sistemului de comunicaţii şi 
informatic al Poliţiei Române, având ca rezultat optimizarea 
comunicării de date şi informaţii între unităţile de poliţie; 

- realizarea de acţiuni de prevenire şi combatere a traficului şi 
consumului ilicit de droguri. 

 
⇒ În domeniul siguranţei naţionale principalele obiective sunt 

următoarele: 
- realizarea cadrului instituţional necesar compatibilizării 

standardelor interne INFOSEC cu cele ale NATO şi optimizarea 
structurilor şi activităţii de implementare a procedurilor în 
domeniul protecţiei informaţiilor clasificate; 

- operaţionalizarea sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă – 112 de bază şi începerea dezvoltării extensiei 
sistemului pentru interconectarea dispeceratelor a noi agenţii de 
urgenţe; 

- realizarea interoperabilităţii cu structurile de informaţii şi 
siguranţă naţională din ţările membre NATO şi Uniunea 
Europeană şi cu ale altor state partenere; 

- asigurarea protecţiei fizice antiteroriste şi de transmisiuni a 
demnitarilor români şi străini şi paza sediilor de lucru şi a 
reşedinţelor acestora în condiţiile amplificării ameninţărilor 
teroriste. 

 
Pentru ordine publică şi siguranţă naţională se estimează alocarea de 

fonduri publice reprezentând 2,1% din produsul intern brut în anul 2005. 
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⇒ Obiectivele principale ale politicii agricole vizează atât 
pregătirea pentru integrarea în structurile Uniunii Europene cât şi 
participarea la programele naţionale de creştere a bunăstării populaţiei prin 
asigurarea siguranţei alimentare. 

Pentru realizarea acestor obiective se vor avea în vedere următoarele 
măsuri: 

- continuarea îmbunătăţirii performanţei economice, a 
competitivităţii şi durabilităţii prin acordarea sprijinului pe 
produse agricole; 
- accelerarea reformei funciare prin sprijinirea organizării de 
exploataţii agricole performante; 
- asigurarea necesarului de consum al populaţiei cu produse 
proaspete pe o perioadă cât mai mare din an; 
- continuarea pregătirilor pentru implementarea până la aderare a 
politicii agricole comune (PAC) a Uniunii Europene prin 
accelerarea procesului de aliniere a mecanismelor politicii agricole 
din România cu cele ale PAC şi respectarea regulilor ajutorului de 
stat; 
- continuarea construcţiei instituţionale pentru implementarea şi 
aplicarea acquis-ului comunitar prin înfiinţarea Agenţiei de plăţi 
pentru mecanismele de piaţă ale PAC. 

 
În domeniul dezvoltării rurale principalele obiective vizează 

promovarea dezvoltării şi diversificării rurale echilibrate şi integrate, 
precum şi sporirea stabilităţii sociale în zonele rurale, prin îmbunătăţirea 
standardelor de siguranţă ocupaţională în agricultură şi industria 
alimentară. Aceste obiective se realizează prin programul SAPARD. 

 
În domeniul silviculturii se are în vedere dezvoltarea acestui sector 

în scopul creşterii contribuţiei acestuia la ridicarea calităţii vieţii, pe baza 
gestionării durabile a pădurilor, în conformitate cu gestionarea durabilă a 
capitalului natural, în condiţiile diversificării formelor de proprietate a 
terenurilor forestiere. 

 
Din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

urmează să fie finanţate în anul 2005 o serie de acţiuni,  cum sunt: 
-  acordarea  unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha 
producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 
ha inclusiv,  extinzându-se aria beneficiarilor prin cuprinderea pe 
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lângă producătorii agricoli, persoane fizice, care au în proprietate 
teren arabil, pe care îl exploatează direct şi a persoanelor  fizice, 
proprietare de teren arabil, organizate în exploataţii agricole fără 
personalitate juridică sau în societăţi agricole; 
-  acordarea sprijinului direct pe produs pentru încurajarea 
valorificării produselor şi pentru realizarea necesarului pentru 
consum al populaţiei; 
-  acordarea de granturi la creditele angajate pentru realizarea 
producţiei agricole; 
-  acordarea de sprijin financiar pentru achiziţionarea de maşini şi 
utilaje agricole; 
-  acordarea de sprijin financiar pentru reabilitarea sectorului 
piscicol; 
-  acordarea unui sprijin tinerilor din mediul rural, pentru înfiinţarea 
de exploataţii agricole viabile, în baza unui plan de afaceri, aprobat 
de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a unui 
sprijin financiar de 15% pentru cumpărarea de până la 20 ha teren 
arabil; 
- finanţarea programului de sprijin pentru dezvoltarea zonei 
montane şi a Deltei Dunării. 
 

Agriculturii şi silviculturii îi sunt propuse în anul 2005 fonduri 
publice, incluzând şi fondurile din Programul SAPARD şi cofinanţarea 
acestora, estimate la 2,0% din produsul intern brut. 

 
⇒ Priorităţile în domeniul industrial au în vedere un pachet de 

măsuri şi acţiuni care să asigure condiţiile necesare dezvoltării activităţilor 
economico-productive pe baza unei competiţii libere şi loiale pe piaţă. 
Aceste măsuri vizează, în principal: 

- implementarea prevederilor politicii industriale prin: 
• eliminarea barierelor administrative şi birocratice; 
• îmbunătăţirea cadrului juridic şi de reglementare prin 

adoptarea acquis-ului comunitar, în domeniul produselor 
industriale, în principal vizând libera circulaţie a mărfurilor;

• eliminarea barierelor la ieşirea de pe piaţă prin 
îmbunătăţirea procedurilor de faliment; 

  
-  accelerarea şi adâncirea ajustării structurale prin: 

• modernizarea şi dezvoltarea agenţilor economici cu 
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potenţial de competitivitate; 
• atragerea investiţiilor străine în industrie prin politici 

stimulative şi prin prezentarea priorităţilor privind 
dezvoltarea cooperării sub diferite forme cu firme de 
prestigiu în domeniu. 

  -   în sectorul energetic – îndeplinirea exigenţelor solicitate de 
acquis-ul comunitar prin monitorizarea stocurilor de siguranţă la 
nivelul standardelor europene, identificarea resurselor necesare şi 
schimbarea structurii producţiei de energie electrică şi termică, 
reducerea dependenţei faţă de importul de combustibil, măsuri ce 
se vor realiza în cadrul următoarelor programe: 

 „Programul nuclear” 
 „Dezvoltarea sistemului energetic al surselor convenţionale” 
 „Asigurarea combustibilului solid pentru termocentrale” 
 „Creşterea producţiei de energie electrică şi termică în 
condiţii de eficienţă” 

-  în sectorul minier – continuarea acţiunilor de ajustare 
structurală prin reorientarea, redimensionarea sau închiderea şi 
ecologizarea minelor, concomitent cu revitalizarea economiei din 
zonele miniere afectate şi diminuarea problemelor sociale, măsuri ce 
se vor realiza în cadrul următoarelor programe: 

 „Proiectul de închidere a minelor şi atenuarea impactului 
social” 
 „Susţinerea de la bugetul de stat a resurselor minerale 
altele decât combustibilii solizi” 

 
Fondurile propuse a se aloca în domeniul industrial, pentru anul 

2005, reprezintă 0,5% din produsul intern brut. 
 

⇒ Opţiunile strategice în domeniul transporturilor au în vedere 
reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea unei infrastructuri de transport 
eficiente, compatibile cu reţeaua europeană de transport, care să asigure 
îmbunătăţirea confortului călătorilor, creşterea siguranţei acestora şi 
maximizarea efectelor pozitive asupra mediului înconjurător. 

 

Măsurile avute în vedere în cadrul acestor acţiuni sunt: 
- modernizarea activităţilor de transport feroviar public de călători, 

care se concretizează în dotări cu vagoane de dormit, vagoane 
pentru traficul internaţional, modernizare locomotive; 
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- realizarea programului de reparaţii capitale a elementelor de 
infrastructură a căii ferate prin electrificare şi consolidări linii 
ferate, modernizări de instalaţii electrodinamice în staţiile de cale 
ferată în scopul creşterii siguranţei circulaţiei, înlăturarea şi 
prevenirea restricţiilor de circulaţie şi aducerea la standarde 
europene a căilor ferate române; 

- realizarea reparaţiilor şi întreţinerea materialului rulant, cale de 
rulare, construcţii speciale şi instalaţii tehnologice în cadrul 
transportului cu metroul, în scopul aplicării unor grafice de 
circulaţie optime pentru satisfacerea solicitărilor călătorilor, 
înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie şi 
eliminarea blocajelor şi aglomerărilor; 

- stoparea degradării infrastructurii şi menţinerea în exploatare a 
sistemului de transport; 

- creşterea capacităţii pe anumite secţiuni ale coridoarelor 
paneuropene de transport; 

- continuarea lucrărilor privind asigurarea interconectării şi 
interoperabilităţii între infrastructurile aparţinând diferitelor 
moduri de transport; 

- promovarea tehnologiilor de transport ecologice; 
- achiziţionarea de aeronave de mediu şi lung curier; 
- reabilitarea şi modernizarea mijloacelor de căutare şi salvare pe 

mare. 
 

În domeniul comunicaţiilor obiectivul principal pentru anul 2005 şi 
perioada 2006-2008 este dezvoltarea Societăţii informaţionale şi, prin 
intermediul acesteia, crearea premiselor pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii cetăţenilor, pentru sporirea eficienţei administraţiei centrale şi 
locale şi pentru asigurarea de sprijin pentru dezvoltarea industriei şi a 
mediului de afaceri. Societatea informaţională presupune schimbări în 
toate domeniile: în administraţie (e-government), în afaceri (comerţul 
electronic), în educaţie (educaţie la distanţă), în cultură (centre multimedia 
şi biblioteci virtuale) şi în maniera de lucru (lucrul la distanţă). 

 
Activităţii de transport şi comunicaţii îi sunt propuse în anul 2005 

fonduri publice, incluzând şi fondurile din Programul ISPA – transporturi 
şi cofinanţarea acestora, estimate la 3,6% din produsul intern brut. 
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⇒ Priorităţile în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi 
apelor se vor axa pe următoarele direcţii de acţiune: 

- implementarea acquis-ului comunitar de mediu până la 1 ianuarie 
2007, cu excepţia a 11 directive pentru care se solicită diverse 
perioade de tranziţie. Pentru realizarea acestui obiectiv general, 
sunt prevăzute măsuri specifice şi activităţi concrete în scopul 
transpunerii şi implementării actelor normative; 

- gospodărirea durabilă şi dezvoltarea resurselor de apă; 
- perfecţionarea cadrului legislativ, a reglementărilor în domeniul 

gospodăririi apelor pentru realizarea unui management durabil, în 
context naţional şi internaţional şi armonizarea cu cerinţele 
directivelor Uniunii Europene; 

- îmbunătăţirea calităţii aerului în scopul prevenirii, evitării sau 
reducerii efectelor dăunătoare asupra sănătăţii  umane; reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră; dezvoltarea sistemului de 
monitorizare a calităţii aerului; 

- protecţia şi conservarea biodiversităţii, reconstrucţia ecologică 
prin refacerea circuitului natural al apei în complexele 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, reabilitarea şi păstrarea 
calităţii lacurilor naturale şi a celor balneo-terapeutice din 
patrimoniul public naţional; 

- modernizarea staţiilor de epurare pentru ape uzate şi a reţelelor 
de canalizare, realizarea de depozite ecologice pentru deşeurile 
menajere. 

 
Pentru  protecţia mediului şi gospodărirea apelor se propun, în anul 

2005, fonduri publice incluzând şi fonduri din Programul ISPA - mediu, şi 
cofinanţarea acestora, estimate la 0,9% din produsul intern brut. 

 
⇒ Obiectivele urmărite în domeniul altor acţiuni economice se 

vor axa, în principal, pe: 
- creşterea competitivităţii sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi îmbunătăţirea accesului la finanţare a acestora; 
- stimularea şi promovarea exportului; 
- susţinerea programelor de dezvoltare regională cu impact major 

în viaţa colectivităţilor locale; 
- intensificarea participării în cadrul unor programe cu finanţare 

externă nerambursabilă ce vizează coeziunea economică şi 
socială şi cooperarea transfrontalieră. 
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Astfel, pentru anul 2005 se propun sume pentru: 
- majorarea capitalului social iniţial al fondului naţional de 

garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii cu 
288,0 miliarde lei; 

- stimularea şi promovarea exportului, 4.350,2 miliarde lei, 
asigurându-se o creştere substanţială a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat; 

- susţinerea programelor de dezvoltare regională, coeziune 
economică şi socială estimate la 8.363,2 miliarde lei, inclusiv 
fondurile alocate prin programul PHARE şi cofinanţarea 
acestora. 

 
 

⇒ Îmbunătăţirea serviciilor publice, dezvoltării publice, 
ameliorarea condiţiilor de locuit, vizează:  

- reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare; 

- construirea de locuinţe individuale prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, în vederea asigurării unor condiţii decente de locuire, 
limitarea riscului seismic al clădirilor de locuit; 

- finalizarea apartamentelor din blocurile neterminate, începute 
înainte de anul 1990, în temeiul prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.19/1994, cu finanţare din surse bugetare şi 
acordarea de facilităţi pentru tineri, ceea ce va determina 
reabilitarea fondului de construcţii existent şi satisfacerea cererii 
de locuinţe; 

- construirea de diferite tipuri de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, cu scheme de finanţare diverse, mergând de la 
investiţii private până la programe de locuinţe sociale; 

- asigurarea dezvoltării economice a localităţilor prin definitivarea 
planurilor de dezvoltare durabilă a teritoriului natural şi 
armonizarea cu programele şi strategiile de integrare europeană; 

- continuarea programului de construire de săli de sport. 
 
Sumele alocate acestui domeniu sunt estimate la 1,6% din produsul 

intern brut. 
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⇒ Politicile în domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării 
tehnologice vizează crearea unui sistem naţional de cercetare-dezvoltare 
ca factor de multiplicare a resurselor, capabil să susţină dezvoltarea 
societăţii româneşti. 

Dezvoltarea capacităţii de generare de cunoştinţe ştiinţifice şi 
tehnologice se va realiza prin: 

- pregătirea generală a domeniului în vederea aderării, a integrării 
în spaţiul european, inclusiv prin asigurarea unei finanţări 
adecvate, creşterea calităţii cercetătorilor şi a facilităţilor 
disponibile în vederea asigurării capacităţii de a participa în 
parteneriate competitive; 

- asigurarea unor dotări la nivel european a unităţilor de cercetare-
dezvoltare; 

- creşterea relevanţei şi impactului activităţilor de cercetare-
dezvoltare şi de stimulare a inovării în vederea satisfacerii 
cerinţelor prioritare în plan economic şi social, în perspectiva 
asigurării relansării şi a dezvoltării durabile a economiei; 

- armonizarea cu cadrul legal, instituţional şi procedural din 
Uniunea Europeană, în vederea implementării rapide şi eficiente 
a parteneriatului pentru aderare; 

- creşterea capacitaţii şi competitivităţii sistemului de cercetare-
dezvoltare. 

 
 În anul 2005, pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică se propune alocarea de fonduri publice estimate la 0,3% din 
produsul intern brut. 
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3.3.2. Transferuri de surse către bugetele locale 
 

⇒ În domeniul bugetelor locale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale s-a avut în vedere asigurarea condiţiilor 
corespunzătoare funcţionării administraţiei publice locale pentru 
exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor cu care sunt investite aceste 
autorităţi în procesul general de reformă economico-socială care să 
răspundă la cerinţele etapei actuale. 

Amplul proces de descentralizare a serviciilor publice şi de 
consolidare a autonomiei locale, de restructurare a mecanismelor de 
protecţie socială a segmentelor defavorizate ale populaţiei şi al armonizării 
politicilor guvernamentale şi sectoriale cu cele locale a determinat 
îmbunătăţirea sistemului de asigurare a surselor de finanţare ale 
administraţiei publice locale în corelaţie cu responsabilităţile 
transferate. 

Veniturile proprii ale bugetelor locale (formate din impozite, taxe, 
alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit) estimate la 83.591,9 
miliarde lei, reprezintă 48,4% din totalul veniturilor acestor bugete, în 
creştere cu 15,9% faţă de cele preliminate pe anul 2004. 

Cotele defalcate în proporţie de 63% din impozitul pe venit sunt 
estimate la 48.344,0 miliarde lei. 

Pentru judeţe, cota se repartizează astfel: 
- 36% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor; 
- 10% la bugetul propriu al judeţului; 
- 17% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea 

bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
Pentru municipiul Bucureşti cota de 63% se repartizează astfel: 
- 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucureşti; 
- 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti; 
- 8,5% la dispoziţia Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor 
şi municipiului Bucureşti. 

 
Repartizarea impozitului pe venit - total pe anii 2004 şi 2005 este 

redată în Planşele nr.19 şi 20. 
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Planşa nr.19 
 

*) În anul 2005 finanţarea cheltuielilor pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului se va asigura din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 

Planşa nr.20 

Repartizarea impozitului pe venit  în anul 2004

Impozit pe venit la 
bugetul de stat

3,3%

Sume defalcate din 
impozitul pe venit 
pentru bugetele 
locale (inclusiv 

sustinerea sistemului 
de protectie a 

copilului) 
33,7%

Cote defalcate din 
impozitul pe venit 
pentru bugetele 

locale
63,0%

Repartizarea impozitului pe venit  în anul 2005

Impozit pe venit la 
bugetul de stat

9,2%

Sume defalcate din 
impozitul pe venit 
pentru bugetele 

locale*) 
27,8%

Cote defalcate din 
impozitul pe venit 
pentru bugetele 

locale
63,0%
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În completarea veniturilor proprii ale bugetelor locale, prin proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2005 se propune alocarea de la bugetul de 
stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei de 89.107,4 miliarde lei, 
din care: 

 
• 21.350,2 miliarde lei sume defalcate din impozitul pe venit 

pentru: 
- echilibrarea bugetelor locale (10.956,3 miliarde lei);  
- asigurarea  ajutorului  social  şi  ajutorului  pentru   încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, potrivit Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare (6.145,4  miliarde lei); 
- susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, 
precum şi a finanţării instituţiilor de cultură şi cult care au trecut 
în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale începând cu 
anul 2002 (4.248,5 miliarde lei); 

• 59.548,7 miliarde lei sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru: 
- finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, creşelor, centrelor judeţene şi locale 
de consultanţă agricolă (43.703,1miliarde lei); 

- acordarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, 
şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program de 4 
ore (2.365,8 miliarde lei)  precum şi pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a copilului (3.607,1 miliarde lei); 

- finanţarea drumurilor judeţene, comunale (2.300,0 miliarde 
lei); 

- subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (5.073,7 
miliarde lei); 

- retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor 
centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 
(2.499,0 miliarde lei); 

• 7.145,8 miliarde lei transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale, din care pentru: 
- finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (4.212,5 
miliarde lei); 
- investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe (1.700,0 
miliarde lei); 
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- finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi 
alimentare cu apă a satelor, precum şi locuinţe (516,1 miliarde lei); 
- străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor 
de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane (400,0 
miliarde lei); 
- retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 
transferate autorităţilor administraţiei publice locale (64,7 miliarde 
lei); 

• 1.062,7 miliarde lei transferuri de la bugetul asigurărilor de 
şomaj către bugetele locale pentru finanţarea programelor pentru 
ocuparea temporară a forţei de muncă. 
 

 

Pentru anul 2005 criteriile utilizate pentru repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, sunt capacitatea financiară calculată în funcţie de impozitul pe 
venit încasat pe locuitor, în proporţie de 70% din sumele defalcate şi 
suprafaţa judeţului în proporţie de 30% din sumele defalcate, criterii 
care sunt aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind 
finanţele publice locale, nr.45/2003, aprobată cu modificări şi completată 
prin Legea nr. 108/2003. 

Veniturile totale ale bugetelor locale pe anul 2005 se estimează la 
circa 172.699,3 miliarde lei, respectiv 6,6% din produsul intern brut, în 
creştere cu circa 13,8% faţă de anul 2004. 
       Evoluţia veniturilor bugetelor locale pe anii 2003 – 2005 este 
prezentată în Planşa nr.21. 
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3.3.3. Structura cheltuielilor bugetare 
 
 

 În conformitate cu obiectivul privind proiecţia deficitului bugetar 
la  1,5% din produsul intern brut şi având în vedere coordonatele 
politicilor sectoriale şi veniturile  posibil de realizat pentru anul 2005, 
cheltuielile bugetului general consolidat au fost proiectate la 855.850,9  
miliarde lei (32,7% din produsul intern brut).  
 

Aderarea la Uniunea Europeană necesită resurse adiţionale către o 
serie de domenii: infrastructură, dezvoltare regională şi coeziune socială, 
reforma administraţiei publice. 

 

Evoluţia şi principalele caracteristici structurale ale cheltuielilor 
bugetului general consolidat sunt prezentate în Tabelul nr.15 şi în Planşele 
nr. 22,23 şi 24. 

 
 

Tabelul nr.15   Evoluţia şi principalele caracteristici structurale ale cheltuielilor       
bugetului general consolidat în perioada 2004-2005 

-miliarde lei- -% din P.I.B.- 
-% din total 
cheltuieli- 

 

Program 
2004 

Propuneri 
2005 

Program 
2004 

Propu-
neri 
2005 

Program 
2004 

Propu-
neri 
2005 

CHELTUIELI –TOTAL*) 

din care: 
755.933,6 855.850,9 33,1 32,7 100,0 100,0 

Cheltuieli de personal 111.500,5 125.515,5 4,9 4,8 14,75 14,67 
Cheltuieli materiale şi 
servicii 157.400,8 175.089,2 6,9 6,7 20,82 20,46 
Dobânzi aferente datoriei 
publice 34.973,9 38.555,8 1,5 1,5 4,63 4,50 
Subvenţii, prime şi 
transferuri: 376.273,6 433.547,5 16,4 16,6 49,78 50.65 
   - subvenţii şi prime 53.869,9 52.241,9 2,4 2,0 7,13 6,10 
   - transferuri 322.403.7 381.305,6 14,1 14,6 42,65 44,55 
Rezerve 3413,2 890,1 0,2 0,0 0,45 0,10 
Cheltuieli de capital 70.516,0 80.354,7 3,1 3,1 9,33 9,40 
Împrumuturi acordate 1.855,6 1.898,1 0,1 0,1 0,25 0,22 

*) Include şi fondurile externe nerambursabile estimate a fi primite de la Uniunea Europeană    

Cheltuielile de personal au fost proiectate să deţină o pondere de 
4,8% din produsul intern brut. În anul 2005 politica salarială va fi atent 
monitorizată  în ceea ce priveşte creşterile salariale, acestea urmând a fi 
corelate cu evoluţia indicatorilor macroeconomici prognozaţi. 
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      Cheltuielile materiale şi servicii sunt în scădere  cu 0,2 puncte 
procentuale faţă de anul 2004 urmărindu-se o politică de utilizare 
judicioasă a fondurilor publice, conform normativelor aprobate în 
domeniu.  

       Dobânzile aferente datoriei publice deţin o pondere relativ redusă, 
respectiv  1,5% din produsul intern brut, eliberând astfel resurse pentru 
celelalte sectoare. Această tendinţă permite regăsirea limitelor de manevră 
în cadrul politicii bugetare  pentru finalizarea priorităţilor de cheltuieli 
aferente anului 2005. 
       Menţinerea ponderii cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei 
publice la un nivel scăzut va continua pe termen mediu ca urmare a 
scăderii dobânzilor pe piaţa interbancară odată cu consolidarea procesului 
de dezinflaţie. În estimarea nivelului cheltuielilor cu dobânzile aferente 
datoriei publice,  s-a luat în calcul ipoteza ca ratele de dobândă la care se 
vor emite titlurile de stat să evolueze în funcţie de inflaţia anuală şi lunară 
prognozată, ţinându-se cont de ratele reale de dobândă direct proporţionale 
cu rata inflaţiei, precum şi de sezonalitatea ratelor de inflaţie. 

 

Subvenţiile, primele şi transferurile continuă să deţină ponderea 
cea mai mare în produsul intern brut, respectiv de 16,6% în anul 2005, în 
creştere  cu 0,2 puncte procentuale faţă de anul 2004. În structura acestora 
se remarcă amplificarea efortului bugetar pentru susţinerea programelor 
sociale şi tendinţa descrescătoare a cheltuielilor cu subvenţiile directe de la 
buget. 

• Se propune continuarea procesului de reformă în cadrul sistemului 
public de pensii în vederea asigurării sustenabilităţii şi independenţei 
financiare a acestuia, urmărindu-se în acelaşi timp îmbunătăţirea 
standardului de viaţă pentru pensionari. 
 În acest scop, pensiile vor fi indexate cu un procent care să asigure 
acoperirea integrală a inflaţiei, la care se adaugă şi măsura de corectare 
prin recalculare individuală a acestora, în vederea armonizării nivelului 
tuturor pensiilor din sistemul public, indiferent de actul normativ 
sau perioada în care au fost stabilite. 
  Totodată, pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem 
de asigurări sociale al agricultorilor urmează să fie suportate, 
începând cu anul 2005, din bugetul de stat, măsura de externalizare 
având  în  vedere  creşterea   sustenabilităţii  sistemului  public  pe  seama 
veniturilor proprii. 
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Planşa nr. 23 

 
Planşa nr. 24 
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• În domeniul subvenţiilor se vor avea în vedere angajamentele 
rezultate din negocierea cu Uniunea Europeană a Capitolului 14 „Energie”, 
respectiv continuarea procesului de restructurare a acestui sector şi de 
îmbunătăţire a performanţelor tehnologice, rezolvarea problemelor sociale 
şi de mediu ale restructurării, precum şi eliminarea pierderilor operaţionale 
şi a subvenţiilor, potrivit calendarelor convenite.  

       
 Totodată, în domeniul energiei termice livrată populaţiei 

măsurile se vor axa pe diminuarea subvenţiilor acordate şi orientarea 
sumelor respective pentru a fi folosite în scopul reducerii costurilor de 
producţie prin retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor 
centralizate de producere şi distribuţie a acestei energii. 
 

    Cheltuielile de capital propuse pentru anul 2005 sunt în sumă de 
80.354,7 miliarde lei, respectiv 3,1% din produsul intern brut.  

În domeniul investiţiilor publice un accent deosebit se va pune pe: 
• dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 
• protecţia mediului prin dezvoltarea infrastructurii în acest 

sector, investiţiile fiind axate pe lucrări de epurare a apelor 
menajere uzate, depozitarea ecologică a deşeurilor menajere; 

• dezvoltarea reţelelor de apă potabilă şi realizarea programelor 
de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; 

• investiţii în agricultură constând în continuarea lucrărilor la 
sistemele de irigaţii şi de ameliorare a solului; 

• programele de reabilitări şi consolidări de şcoli şi spitale. 
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3.4. Deficitul bugetar 
 
   În anul 2005, corelat cu obiectivele de sprijinire a procesului de 
dezinflaţie şi de menţinere a deficitului de cont curent în marjele de 
siguranţă, deficitul bugetar a fost stabilit la  1,5% din P.I.B. 

 
Planşa nr.25 

 
 

Ţinta de deficit pentru anul 2005 este susţinută de măsurile de 
colectare îmbunătăţită a veniturilor bugetare (deja în anul 2003 
acestea au permis reducerea deficitului bugetar la 2,0% din P.I.B, iar în 
anul 2004 acesta se prelimină de circa 1,6%, ceea ce demonstrează 
consolidarea mecanismelor şi structurilor de colectare.  
 

Construcţia bugetară pe anul  2005 este concepută în asemenea 
mod încât ţinta de deficit  de 1,5% din P.I.B. să fie inferioară ponderii 
fondurilor alocate investiţiilor estimate la circa 5,44%din P.I.B., în 
creştere cu 0,6 puncte procentuale faţă de anul 2004, ceea ce demonstrează 
utilizarea cu precădere a deficitului bugetar pentru lucrări de investiţii şi 
nu pentru consum. 

Deficitul bugetar va fi finanţat într-o măsură echilibrată, atât de 
pe piaţa externă, cât şi în completare din surse interne, scopul principal 
fiind cel al menţinerii unui nivel sustenabil al datoriei externe contractate 
direct sau garantate de stat. 

Principalele caracteristici ale politicii fiscal–bugetare sunt sintetizate 
în Planşa nr.26 
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3.5. DATORIA PUBLICĂ  

 
 

Perfecţionarea cadrului legislativ şi dezvoltarea instituţională 
 

Urmare a cerinţelor de armonizare a legislaţiei naţionale cu practicile 
şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene, dar şi a necesităţii de a crea un 
cadru legal favorabil unui management eficient al portofoliului datoriei 
publice a României, la 29 iunie 2004 a fost adoptată noua Lege a datoriei 
publice, nr.313/2004. 

 
Noua lege a datoriei publice: 
 

  reglementează administrarea propriu-zisă a portofoliului datoriei 
publice, prin definirea unor instrumente financiare noi (swap 
valutar, swap de dobânzi, răscumpărarea titlurilor de stat pe piaţa 
secundară prin refinanţarea acestora); 
 conduce la realizarea obiectivelor avute în vedere în procesul de 
administrare a datoriei; 
 reglementează integrarea datoriei publice locale în datoria publică; 
 stabileşte atribuţiile instituţiilor statului implicate în acest proces. 

 
Armonizarea legislaţiei româneşti privind datoria publică este impusă 

de angajamentele asumate de România în cadrul negocierilor pentru 
Capitolul 11 – Uniunea Economică şi Monetară şi Capitolul 4 – Libera 
circulaţie a capitalului, şi presupune: 

 
 interzicerea finanţării directe a statului de către banca centrală, 
astfel: 

- Ministerul Finanţelor Publice nu poate împrumuta 
fonduri în numele statului, în mod direct, de la Banca 
Naţională a României; 

- plăţile în lei aferente serviciului datoriei publice în valută 
vor fi făcute către Banca Naţională a României în aceeaşi 
zi cu plata în valută; 

- Ministerul Finanţelor Publice este autorizat ca pentru 
operaţiunile delegate către Banca Naţională a României 
sau către alte instituţii financiare să plătească anumite 
comisioane pentru serviciile prestate de aceste instituţii. 
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 garantarea independenţei depline a băncii centrale prin       
stabilirea în sarcina exclusivă a acesteia a administrării rezervei 
valutare; 
 eliminarea oricăror restricţii privind operaţiunile de capital şi 
plăţile între statele membre şi între acestea şi statele terţe prin 
eliminarea prevederii din Legea datoriei publice, nr.81/1999, 
potrivit căreia transferul de resurse valutare către beneficiarii 
finali va fi operat numai după obţinerea acordului Ministerului 
Finanţelor Publice privind obiectivul de investiţii şi a avizului 
Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ 
exterior.  

În vederea îmbunătăţirii gestiunii contului curent general al 
Trezoreriei Statului a fost înfiinţat Programul ,,Conectare la TransFonD’’ 
grup central de lucru cu responsabilitatea de a asigura conectarea la 
sistemul electronic de plăţi administrat de Banca Naţională a 
României/TransFonD – operaţional în cursul anului 2004. 

Aflat în etapa de implementare, proiectul privind introducerea 
Sistemului Electronic de Plăţi vizează crearea la nivelul întregii ţări a unei 
infrastructuri de transfer electronic al mesajelor de încasări şi plăţi, precum 
şi al informaţiilor de tip fiscal şi bancar ori conexe, ca servicii care să 
adauge valoare pentru utilizarea acestuia de către participanţii la sistem 
interesaţi în valorificarea informaţiei de plăţi şi reducerea timpilor de 
decontare. 

Potrivit cerinţelor funcţionale, sistemul electronic de plăţi va fi 
centralizat, fiecare participant urmând să introducă instrucţiuni de plată 
printr-un singur punct de acces. Acest concept fundamental al noului 
sistem va permite creşterea siguranţei sistemului, îmbunătăţirea 
managementului resurselor participanţilor, prin dispunerea centralizată a 
plăţilor în funcţie de priorităţile instituţiilor financiare. 

Implementarea acestui sistem de plăţi în contextul integrării 
europene, reprezintă o cerinţă a procesului de aderare la Uniunea 
Europeană, iar caracteristicile acestuia respectă principiile fundamentale 
ale sistemelor de plăţi de importanţă naţională (Banca Reglementelor 
Internaţionale/2001), standardele şi recomandările internaţionale în ceea ce 
priveşte sistemele de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat. 

În viitor, toate plăţile fără numerar de pe teritoriul României, inclusiv 
cele ale Trezoreriei Statului, nu vor putea fi procesate decât prin acest 
sistem electronic de plăţi, ceea ce presupune că şi Ministerul Finanţelor 
Publice trebuie să se integreze în procesul de modernizare a plăţilor, 
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respectând astfel şi prevederile art.101 din Tratatul privind înfiinţarea 
Comunităţii Europene, care stipulează că facilităţile acordate autorităţilor 
publice, centrale sau locale, prin intermediul băncilor centrale, vor trebui 
eliminate odată cu integrarea în mecanismele specifice Uniunii Europene. 

 

3.5.1. Datoria publică internă 
 

Reducerea inflaţiei la circa 7% în anul 2005 înseamnă că practic 
s-a intrat în faza evoluţiei descrescătoare şi predictibile a inflaţiei şi, în 
consecinţă, a ratelor dobânzii, ceea ce permite reducerea costului datoriei 
publice interne. 

Pentru anul 2005 se estimează că cheltuielile cu dobânzile 
aferente datoriei publice interne se vor ridica la 11.371,0 miliarde lei 
(0,4% din produsul intern brut) (Tabelul nr.16). 
 

Tabelul nr.16  Dobânzile aferente datoriei publice interne 
                                   în perioada 2004-2005 

- miliarde lei - 
 2004 2005 

Stoc datorie publică internă  115.212,3 135.217,3 
Dobânzi aferente datoriei publice interne 11.117,0 11.371,0 
% din produsul intern brut  0,5 0,4 

 

Se observă, în concluzie, o reducere continuă a presiunii dobânzilor 
la datoria publică internă asupra cheltuielilor bugetare, pe fondul 
diminuării ratelor reale de dobândă, atât pe piaţa interbancară, la 
împrumuturile directe de la populaţie, cât şi a creşterii volumului titlurilor 
de stat emise cu scadenţe la 1, 2, 3 şi 5 ani. 
  
 
 

3.5.2. Datoria publică externă 
 

În anul 2005, serviciul datoriei publice externe se prognozează a 
fi de 2.404,3 milioane dolari S.U.A., în scădere faţă de anul anterior cu 4,9 
milioane dolari S.U.A. (Tabelul nr.17 şi Planşa nr.27). În luna noiembrie 
se va înregistra vârful serviciului pentru anul 2005 în valoare de 527,1 
milioane dolari S.U.A. ca urmare a răscumpărării emisiunii de 300 
milioane EURO lansată de Ministerul Finanţelor Publice în luna noiembrie 
2000 şi redeschisă în ianuarie 2001. 
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Tabelul nr.17  Serviciul datoriei publice externe 
                              în perioada 2004-2005 

- milioane dolari - 
 2004 2005 
 Serviciul datoriei publice externe 2.409,2 2.404,3 
 - rate de capital 1.701,9 1.654,1 
 - plăti de dobânzi si comisioane 707,3 750,2 

 

Luând în consideraţie intrările nete de credite externe, datoria 
publică externă prognozată pentru sfârşitul anului 2005 va fi de circa 
20,8% din produsul intern brut, din care datoria externă guvernamentală va 
reprezenta 15,3%. 

O atenţie deosebită va fi acordată menţinerii unei proporţii 
echilibrate între datoria contractată cu rată fixă de dobândă şi cu dobândă 
variabilă, precum şi evitării acumulării scadenţelor, în vederea creării 
premiselor ca România să facă faţă serviciului datoriei publice externe. 

Şi în anul 2005, pentru finanţarea deficitului bugetului general 
consolidat Guvernul intenţionează să lanseze noi emisiuni de obligaţiuni. 
Opţiunea de emitere de obligaţiuni pe pieţele externe de capital are în 
vedere: 

 nevoia de acoperire neinflaţionistă a deficitului bugetar; 
 evitarea evicţionării investiţiei private. 

 

Obiectivul principal al gestiunii datoriei publice externe îl 
reprezintă asigurarea surselor necesare finanţării deficitului bugetar, 
proiectelor de investiţii pentru dezvoltarea sectoarelor prioritare ale 
economiei, precum şi a resurselor de plată a serviciului datoriei la un cost 
cât mai redus şi un nivel al riscului acceptabil pe termen mediu şi lung. 
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CAPITOLUL  4 
 

PERSPECTIVE MACROECONOMICE, MONETARE,  
FISCALE ŞI BUGETARE ÎN PERIOADA 2006-2008 
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 CAPITOLUL  4 
-SINTEZĂ- 

 
 Economia reală va înregistra în perioada 2006-2008 o evoluţie 
favorabilă, principalele variabile având în continuare un trend pozitiv: 

 ritmul produsului intern brut va fi 5,4% ca medie anuală a 
perioadei, factorul principal generator de creştere economică 
fiind cererea internă (în special formarea brută de capital 
fix); 

 exportul net îşi va îmbunătăţi contribuţia la creşterea 
economică reală; 

 resursele umane - majorarea populaţiei ocupate şi, în 
consecinţă, reducerea ratei şomajului. 

 
 Politica monetar-valutară: 

 consolidarea politicii monetare, având ca rezultat stabilizarea 
procesului de dezinflaţie, urmărindu-se cu consecvenţă, în 
această etapă, reducerea ratei anuale a inflaţiei până în jurul 
nivelului de 3 la sută; 

 caracterul de flotare controlată al regimului cursului de schimb 
va viza termenul scurt, urmând ca flexibilitatea ratei de schimb 
să crească, în paralel cu trecerea la implementarea deplină a 
regimului de ţintire a inflaţiei; 

 
 Politica finanţelor publice: 

 o politică a veniturilor care să susţină procesul de dezinflaţie; 
 creşterea transparenţei fiscale; 
 orientarea bugetului spre formularea unor politici sectoriale 
bazate pe obiective, performanţă, rezultate; 

 menţinerea sub control a deficitului bugetar. 
    

 Fluxurile financiare la nivel bugetar cu Uniunea Europeană: 
 anul 2007 va marca o intensificare importantă a fluxurilor 
financiare la nivel bugetar între România şi Uniunea 
Europeană, reflectată atât prin asistenţa financiară primită de la 
bugetul comunitar cât şi prin contribuţia plătită de România în 
cadrul sistemului resurselor proprii ale bugetului Uniunii. 
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CAPITOLUL  4 
 

PERSPECTIVE MACROECONOMICE, MONETARE,  
FISCALE ŞI BUGETARE ÎN PERIOADA 2006-2008 

 
4.1. PERSPECTIVE MACROECONOMICE, MONETARE ŞI 

VALUTARE ÎN PERIOADA 2006-2008 
 
4.1.1. PERSPECTIVELE MACROECONOMICE  

ÎN PERIOADA 2006-2008 
 

Obiectivele fundamentale ale politicii Guvernului sunt: 
 creşterea reală şi durabilă a produsului intern brut; 
 accelerarea reformei structurale a economiei; 
 consolidarea economiei de piaţă funcţionale, compatibile cu 
principiile, normele, mecanismele, instituţiile şi politicile 
Uniunii Europene, care să asigure condiţiile pentru aderarea 
României; 
 îmbunătăţirea semnificativă şi generalizată a standardului de 
viaţă al cetăţenilor României. 

Opţiunile strategice în vederea realizării acestor obiective urmăresc: 
 asigurarea continuităţii şi sustenabilităţii procesului de creştere 
economică; 
 finalizarea procesului de privatizare şi restructurare a 
societăţilor comerciale; 
 atragerea unui volum sporit de investiţii străine directe; 
 modernizarea structurală a economiei prin dezvoltarea 
ramurilor şi subramurilor industriale competitive şi purtătoare 
de progres tehnic; restructurarea şi modernizarea sectorului 
energetic; reconfigurarea structurilor de producţie agricolă; 
dezvoltarea rurală; dezvoltarea serviciilor cu potenţial intern, 
respectiv a serviciilor de comunicaţie, a celor informatice, a 
turismului, dar şi a serviciilor sociale vitale dezvoltării 
potenţialului uman; modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurilor; dezvoltarea regională; atenuarea diferenţelor 
între nivelurile de dezvoltare inter şi intraregionale; 
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 îmbunătăţirea competitivităţii şi a flexibilităţii economiei în 
raport cu cererea internă şi externă, prin dezvoltarea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel încât acesta să aibă rol 
decisiv în configuraţia structurii de proprietate a economiei 
naţionale; îmbunătăţirea mediului concurenţial şi a climatului 
de afaceri; intensificarea procesului investiţional; promovarea 
investiţiilor străine directe şi de portofoliu; 
 promovarea mobilităţii forţei de muncă; 
 stimularea exporturilor şi realizarea importurilor la niveluri 
care să asigure o contribuţie pozitivă a sectorului extern la 
creşterea economică; îmbunătăţirea structurii şi diversificarea 
regională a exporturilor; 
 îmbunătăţirea performanţelor macroeconomice şi a eficienţei: 
reducerea consumurilor specifice de energie, materii prime şi 
materiale; creşterea gradului de profitabilitate; diminuarea 
substanţială a arieratelor; creşterea productivităţii muncii; 
reducerea stocurilor; 
 accelerarea şi aprofundarea în mod coerent a reformei fiscale, 
care se va concretiza în reducerea gradului de fiscalitate, 
îmbunătăţirea controlului cheltuielilor bugetare şi sporirea 
eficienţei colectării impozitelor şi taxelor; 
 promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele 
Uniunii Europene, vizând restructurarea selectivă a economiei, 
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi 
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu 
potenţial competitiv, construirea unei agriculturi întemeiate pe 
exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate 
pe tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru 
extinderea şi dezvoltarea turismului, diversificarea serviciilor 
financiare, a sectorului terţiar, în general; se vor crea astfel 
condiţiile ca, la momentul aderării, România să fie capabilă să 
facă faţă presiunilor concurenţiale din cadrul U.E. 

 
Decurgând din obiectivele strategice, precum şi din angajamentele 

rezultate din negocierea capitolelor de aderare, principalele ipoteze ale 
estimărilor privind evoluţia viitoare a economiei româneşti sunt 
următoarele: 
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 îmbunătăţirea sensibilă a raportului dintre componentele cererii 
interne, în favoarea acumulării; formarea brută de capital – ce 
ilustrează întreaga cerere pentru acumulare – va înregistra 
ritmuri de creştere superioare celorlalte componente ale cererii 
interne; 
 o politică a veniturilor care să susţină procesul de dezinflaţie, 
respectiv o evoluţie a acestora strict legată de performanţele 
economice; 
 continuarea politicilor de susţinere a exporturilor, cu accent pe 
exportul produselor de prelucrare superioară, cu valoare 
adăugată brută mai ridicată; 
 îmbunătăţirea proporţionalităţii între diversele preţuri din 
economie, în condiţiile reducerii graduale a ratei inflaţiei; 
 îmbunătăţirea utilizării resurselor de muncă, atât prin majorarea 
numărului de salariaţi, cât şi prin creşterea generală a gradului 
de ocupare reflectată în reducerea pronunţată a ratei şomajului; 
 reducerea arieratelor financiare şi dezvoltarea unei politici 
bugetare relaxate. 

 
În sinteză, ţintele în privinţa creşterii economice, pentru perioada 

2006-2008,  sunt: 
 produsul intern brut va creşte – în medie – cu 5,4%, ceea ce va 
determina reducerea treptată a decalajelor privind standardul de 
viaţă faţă de cel din UE; 
 formarea brută de capital fix se va majora cu  peste 36% faţă de 
2005 (în medie cu 10,8% anual); 
 indicatorii de performanţă ai economiei naţionale se vor 
îmbunătăţi (rata de investiţie va ajunge la peste 27% în anul 
2008 de la 24% în anul 2005, iar rata de economisire internă la 
22,6% de la 18% în anul 2005), ceea ce va asigura resursele 
necesare pentru o dezvoltare sustenabilă de durată; 
 rata inflaţiei se va reduce treptat, ajungând la 3% în 2008, nivel 
comparabil cu cel al statelor membre ale Uniunii Europene; 
 creşterea economică se va realiza în condiţiile unei îmbunătăţiri 
a competitivităţii interne şi externe a economiei, ceea ce va 
determina: 

- menţinerea unor ritmuri ridicate ale exporturilor de 
bunuri şi servicii, care vor fi superioare ritmurilor de 
creştere a importurilor de bunuri şi servicii; 
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- o mai bună adaptare a producţiei la cerere, concretizată în 
menţinerea relativă a stocurilor aproape de limita 
necesarului; 

- menţinerea ponderii deficitului de cont curent în produsul 
intern brut în limite sustenabile (în general sub 5%); 

 serviciile vor înregistra ritmuri superioare ritmului de creştere a 
produsului intern brut, ceea ce va îmbunătăţi convergenţa reală 
a economiei româneşti cu economiile avansate; 
 producţia industrială va creşte, în medie, cu 5% datorită 
majorării, cu deosebire, a producţiei ramurilor industriei 
prelucrătoare; 
 producţia agricolă se estimează că va creşte, în medie, cu 3,2%, 
nu numai datorită potenţialului productiv al terenului agricol, 
cât mai ales ca urmare a  sporirii randamentelor şi a producţiei 
din sectorul zootehnic. 

 

Pentru perioada 2006-2008 se estimează următoarea evoluţie a 
principalilor indicatori macroeconomici: 

 

Tabelul nr.18 
                                       -modificare procentuală faţă de anul anterior- 

 2006 2007 2008 
Produsul intern brut +5,3 +5,4 +5,6 
Producţia industrială +4,9 +5,0 +5,0 
Producţia agricolă +3,0 +3,2 +3,4 
Export de bunuri +17,3 +14,3 +11,9 
Import de bunuri  +15,6 +12,5 +10,6 
Rata inflaţiei (dec./dec. an anterior) 4,0 3,5 3,0 
Rata şomajului înregistrat - % 6,6 6,5 6,4 

 

Produsul intern brut se estimează că va creşte cu un ritm mediu de 
5,4%, în principal, pe baza majorării contribuţiei cererii interne şi, în 
cadrul acesteia, a formării brute de capital fix: 
Tabelul nr.19 

                                                    -modificare procentuală faţă de anul anterior- 
 2006 2007 2008 

Cererea internă, din care: +5,5 +5,3 +5,5 
- Consumul individual efectiv al gospodăriilor  +4,2 +3,8 +3,7 
- Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice  +2,0 +2,0 +3,5 
- Formarea brută de capital fix +10,7 +10,8 +11,0
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Echilibrul dintre contribuţia cererii interne şi externe la creşterea 
produsului intern brut se va realiza în condiţiile unor creşteri importante 
înregistrate de toate componentele, printr-o reducere a dinamicii 
importurilor de bunuri, ca urmare a îmbunătăţirii competitivităţii interne a 
producţiei naţionale. 

Exportul net îşi va îmbunătăţi contribuţia la creşterea reală a 
produsului intern brut (reducându-se la –0,3 procente la orizontul 
prognozei), dar datorită necesarului de echipamente performante pentru 
investiţii, aceasta va rămâne negativă. 

 

Tabelul nr.20 
                                               -modificare procentuală faţă de anul anterior-  

 2006 2007 2008 
Exportul net (contribuţie procentuală la 
creşterea reală a produsului intern brut) 

 
-0,6 

 
-0,4 

 
-0,3 

Exportul de bunuri şi servicii +17,4 +14,4 +11,8 
Importul de bunuri şi servicii +15,9 +13,0 +10,9 

 

Pentru perioada 2006-2008 se estimează continuarea procesului de 
reducere a inflaţiei, proces caracterizat atât printr-o reducere a ratei 
inflaţiei, până la 3% în anul 2008 cât, mai ales, printr-o uniformizare a 
evoluţiilor lunare, care va asigura apropierea sensibilă a mediei anuale a 
ratei inflaţiei de nivelul înregistrat la sfârşit de an şi a deflatorului de 
inflaţia medie. 

 
Tabelul nr.21 

                                                                                                         - % - 
 2006 2007 2008 

Indicele preţului de consum    
• dec. faţă de dec. an anterior 104,0 103,5 103,0 
• medie an/medie an anterior 105,4 104,0 103,1 

Deflatorul produsului intern brut 105,5 104,2 103,0 
  

În domeniul resurselor umane, în condiţiile reducerii resurselor de 
muncă, creşterea economică va fi însoţită de o majorare a populatiei 
ocupate civile cu circa 0,1% anual şi de reducerea  şomajului înregistrat. 
Se estimează că rata medie a şomajului înregistrat va ajunge în anul 2008 
la 6,4%.  



101 
 

Semnificativ este că, în concordanţă cu procesele de restructurare şi 
privatizare, populaţia ocupată în sectorul public se va reduce simţitor, cu 
aproximativ 100 mii persoane anual. 
 
 
 
4.1.2. Politica monetară şi valutară în perioada 2006-2008 
 
 Având în vedere ţintele de inflaţie ambiţioase, dar fezabile, precum şi 
presiunile inflaţioniste care vor continua să se manifeste, politica monetară 
îşi va păstra caracterul prudent de-a lungul întregii perioade 2006-2008. În 
consecinţă, rata nominală a dobânzii de politică monetară va fi redusă 
gradual, în ritmul decelerării inflaţiei. O posibilă accelerare a vitezei de 
scădere a ratei nominale a dobânzii şi, deci, reducerea marjei ei reale este 
condiţionată, în principal, de: (i) ameliorarea aşteptărilor privind evoluţiile 
economice interne; (ii) creşterea elasticităţii cererii de credit faţă de rata 
dobânzii, precum şi consolidarea şi maturizarea pieţelor financiare; (iii) 
creşterea adâncimii financiare a economiei; (iv) scăderea riscului de ţară. 
 Pentru a se menţine un anumit grad de autonomie a politicii 
monetare necesar consolidării dezinflaţiei, caracterul de flotare 
controlată al regimului cursului de schimb va viza termenul scurt. 
Acest caracter se va estompa, însă, treptat şi flexibilitatea ratei de schimb 
va creşte, în paralel cu trecerea la implementarea deplină a regimului de 
ţintire a inflaţiei şi pe măsura progresului programului de liberalizare a 
mişcărilor de capital. De-a lungul perioadei 2006-2008, ca urmare a 
creşterii intrărilor de capital, în special a celor de natura investiţiilor 
directe, se preconizează că leul se va aprecia gradual în termeni reali faţă 
de moneda europeană, această ajustare urmând să sprijine convergenţa 
nominală şi cea reală a economiei româneşti. Este demn de remarcat faptul 
că tendinţa de apreciere în termeni reali a monedei naţionale va coexista cu 
o mai mare variabilitate a acesteia, indusă de tranzacţiile de pe piaţa 
valutară, cu consecinţe de limitare a intrărilor volatile de capitaluri pe 
termen scurt. 

În perioada 2006-2008 este de aşteptat ca procesul de remonetizare şi 
de adâncire financiară a economiei să progreseze şi chiar să se accelereze, 
în condiţiile consolidării performanţelor pozitive din ultimii ani la nivelul 
ansamblului politicilor macroeconomice şi ale urgentării reformelor 
structurale. Un rol decisiv în acest context îl va avea politica monetară, 
care va urmări cu consecvenţă în această etapă reducerea ratei anuale a 
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inflaţiei până în jurul nivelului de 3 la sută, creând, astfel, premisele 
sustenabilităţii stabilităţii macroeconomice, cu consecinţe favorabile şi în 
planul creşterii economice. 
 
 
 
4.2 Finanţele publice în perioada 2006 -2008 
 

4.2.1. Politica fiscală 
 

Politica fiscală a României în perioada 2006-2008 va urmări 
încurajarea iniţiativei economice private şi a muncii prin reducerea taxelor 
şi impozitelor aferente acestora. Totodată, noua strategie de asistenţă  
acordată contribuabililor pe baza caracteristicilor acestora, dezvoltată de 
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, va uşura considerabil 
colectarea veniturilor bugetare. 

Veniturile bugetare au fost estimate pe baza evoluţiei prognozate a 
indicatorilor macroeconomici şi a legislaţiei fiscale actuale, avându-se în 
vedere prevederile Codului Fiscal, precum şi aplicarea graficului de 
actualizare a accizelor convenit în cadrul negocierilor cu Uniunea 
Europeană. 

În perioada 2006-2008, politica fiscală va sprijini creşterea 
economică sănătoasă prin următoarele măsuri: 

- diminuarea cotei standard a impozitului pe profit şi 
extinderea regimului de deductibilităţi pentru unele categorii 
de cheltuieli în vederea sprijinirii dezvoltării afacerilor în 
România; 

- modificarea actualului barem de impunere prin diminuarea 
cotelor minime şi maxime ale impozitului pe venit, prin 
această măsură urmărindu-se încurajarea muncii; 

- reducerea cotelor de contribuţii de asigurări sociale cu două 
puncte procentuale în anul 2006 şi cu un punct procentual în 
anul 2007; 

- definitivarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale 
cu legislaţia comunitară, în special în domeniul accizelor şi 
taxei pe valoarea adăugată. 
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Astfel, se vor avea în vedere: 
- includerea în legislaţia naţională a prevederilor referitoare la 

livrările intracomunitare, cu aplicabilitate la data aderării 
României la U.E.; 

- introducerea în legislaţia naţională de regimuri speciale 
pentru: producătorii agricoli, obiectele de artă, de colecţie 
sau antichităţi, aur pentru investiţii, bunuri second hand, 
bunuri vândute în sistem consignaţie şi amanet; 

- crearea cadrului legal care să asigure rambursarea TVA 
pentru operaţiunile realizate în România de persoane 
impozabile din străinătate, aplicabile în momentul aderării la 
Uniunea Europeană; 

- eliminarea scutirii de TVA pentru gospodăriile agricole 
individuale; 

- eliminarea scutirii de TVA pentru importul de licenţe de 
filmat şi programe, abonamente la agenţiile de ştiri externe şi 
altele de această natură, destinate activităţii de radio şi 
televiziune. 

În aceste condiţii, veniturile bugetare estimate prezintă următoarele 
caracteristici:  

 ponderea veniturilor bugetului general consolidat în produsul 
intern brut va fi, în intervalul 2006-2008, în creştere de la 31,6% în 
anul 2006, la 35,6% în anul 2008, în principal datorită fondurilor 
estimate a fi primite de România de la bugetul Uniunii Europene, din 
perspectiva de stat membru, începând din anul 2007. 

 tendinţa de creştere accentuată a ponderii în PIB a impozitelor 
indirecte, în comparaţie cu impozitele directe: 

 ponderea impozitelor directe se va menţine la nivelul 
de circa 16% din produsul intern brut; 
 impozitele indirecte vor avea însă o evoluţie 
ascendentă, situându-se la orizontul prognozei, cu 0,9 
puncte procentuale peste nivelul anului 2006.  

 
Evoluţia principalelor venituri ale bugetului general consolidat este 

prezentatǎ în Tabelul nr.22 şi Planşa nr.28. 
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Tabelul nr.22. Evoluţia veniturilor bugetului general consolidat 
în perioada 2003-2008 

-% din P.I.B.- 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

VENITURI –TOTAL*) 30,3 31,5 31,2 31,6 34.9 35,6 
din care: 
Venituri fiscale 28,2 28,3 27,9 28,8 29,9 29,9 
Impozite directe 15,9 16,1 15,5 16,0 16,5 16,1 
din care: 
 - impozit pe profit 2,3 2,7 2,3 2,4 2,3 2,0 
 - impozit pe venit 2,8 3,1 2,9 3,1 3,3 2,6 
 - contribuţii de asigurări 
sociale 9,8 9,5 9,2 9,6 10,0 10,6 
Impozite indirecte 12,2 12,2 12,5 12,8 13,3 13,7 
din care:       
 - taxa pe valoarea 
adăugată 7,2 7,2 7,1 7,2 7,3 7,3 
 - accize 3,2 3,4 3,7 4,1 4,6 5,0 
 - taxe vamale 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 
Venituri nefiscale 
Venituri din capital 

1,5 
0,1 

1,3 
0,2 

1,3 
0,2 

1,2 
0,2 

1,2 
0,2 

1,2 
0,2 

Donaţii şi sponsorizări 0,5 1,7 1,8 1,4 3,7 4,4 
*) Cuprinde şi fondurile externe nerambursabile estimate a fi primite de la Uniunea Europeană 
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Evolutia veniturilor bugetului general consolidat in 
perioada 2003-2008

- procent in PIB -

0

2

4

6

8

10

12

2003 2004 2005 2006 2007 2008

impozit pe profit impozit pe venit
contributii de asigurari sociale TVA
accize granturi

 
Planşa nr.28
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În perioada 2006-2008, principalele venituri bugetare (Tabelul 

nr.22) vor prezenta următoarele caracteristici: 
 

• Estimările privind impozitul pe profit relevă o pondere relativ 
constantă a acestuia în produsul intern brut în perioada 2006-2007, cu o 
diminuare de 0,3 puncte procentuale în anul 2008, ca urmare a 
propunerilor de reducere în continuare a fiscalităţii. 

 

• Contribuţiile de asigurări sociale continuă să deţină ponderea cea mai 
mare în cadrul impozitelor directe; trendul acestora va fi crescător, de la 
9,6% în anul 2006 la 10,6% la orizontul prognozei. 

 

• Impozitul pe venit va avea un trend uşor crescător în prima parte a 
perioadei (de la 3,1% în anul 2006, la 3,3% în anul 2007), reducându-se 
la 2,6% în anul 2008, ca urmare a propunerilor avute în vedere de 
diminuare a cotelor de impozitare. 

 

• Taxa pe valoarea adăugată va creşte uşor, cu o zecime de punct 
procentual în anul 2007 şi se va menţine la acelaşi nivel şi în anul 2008. 

 

• Creşterea ponderii accizelor în produsul intern brut va fi de aproape un 
punct procentual, de la 4,1% în anul 2006, la 5,0% în anul 2008. În 
perioada 2006-2008, va continua procesul de armonizare a legislaţiei 
naţionale în conformitate cu ultimele modificări aduse reglementărilor 
comunitare în domeniu. Astfel, accizele vor fi majorate treptat potrivit 
graficelor cuprinse în calendarul de creştere graduală a accizelor până la 
atingerea nivelului minim. 

 

• Taxele vamale vor avea o pondere constantă în PIB, de 0,7% pe toată 
perioada de prognoză.  

 

• O contribuţie însemnată la creşterea ponderii veniturilor bugetare în PIB 
o vor avea fondurile estimate a fi primite de la Uniunea Europeană. 
Ponderea acestora va creşte de la 1,4% în 2006 la 4,4% în 2008, an în 
care ţara noastră se preconizează a fi deja membră a U.E. 
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4.2.2. Politica bugetară 
 
În perspectiva anilor 2006-2008, politica bugetară va urmări, în 

principal, susţinerea domeniilor de activitate bugetare, realizarea de 
investiţii publice care să sprijine realocarea forţei de muncă din agricultură 
către celelalte sectoare ale economiei, reabilitarea infrastructurii de 
transport, inclusiv prin asigurarea cofinanţării fondurilor primite de la 
Uniunea Europeană.  

Cheltuielile bugetului general consolidat, ca pondere în produsul 
intern brut, vor creşte uşor în anii 2006-2008. La orizontul prognozei, rata 
cheltuielilor în produsul intern brut va fi de 38,3%, cea mai mare din 
ultimii ani. 

 
Tabelul nr.23 Cheltuielile bugetului general consolidat 

în perioada 2003-2008 
-% din P.I.B.- 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
CHELTUIELI –
TOTAL*) 

32,3 33,1 32,7 33,5 37,4 38,3 

din care: 
Cheltuieli de personal 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 
Cheltuieli materiale  7,4 6,9 6,7 7,1 7,3 7,2 
Dobânzi aferente 
datoriei publice 2,1 1,5 1,5 1,7 1,7 1,5 
Subvenţii, prime şi 
transferuri 14,3 16,4 16,6 16,4 19,2 19,9 
Subvenţii şi prime 2,3 2,4 2,0 1,5 1,5 2,0 
Transferuri 12,0 14,1 14,6 14,9 17,7 17,9 
Cheltuieli de capital 3,6 3,1 3,1 3,3 4,2 4,7 
*) Cuprinde şi fondurile externe nerambursabile estimate a fi primite de la Uniunea Europeană 

 
Ca pondere în produsul intern brut, evoluţia categoriilor de 

cheltuieli este diferită, în funcţie de poziţia actuală a acestora şi de 
coordonatele politicii sectoriale şi a respectării ţintei de deficit asumate: 

 se estimează menţinerea constantǎ a ponderii cheltuielilor de 
personal (4,9%), supuse unui proces de monitorizare, fundamentat 
pe o bună politică de resurse umane, concomitent cu implementarea 
măsurilor de reformă a administraţiei publice; 
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 cheltuielile materiale au o tendinţǎ de uşoară creştere, cu o pondere 
de aproximativ 7,2%;  
 subvenţiile, primele şi transferurile vor creşte pe întreaga perioadǎ 
de prognozǎ, în anul 2008 fiind cu 3,5 puncte procentuale mai mari 
decât în anul 2006.   

Transferurile vor deţine, în continuare, ponderea cea mai mare în 
produsul intern brut, reflectând principalele priorităţi ale politicii 
guvernamentale, respectiv asigurarea cofinanţării asistenţei 
financiare de la Uniunea Europeană şi de la alte organisme financiare 
internaţionale şi transferurile sociale destinate finanţării costurilor 
legate de protecţia socială. Creşterea transferurilor în anii 2007-2008 
este determinată şi de asigurarea contribuţiei României la bugetul 
UE, estimată la circa 1,2% din produsul intern brut; 

 cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice se estimează că, 
după o uşoară creştere în anii 2006-2007 (de circa 0,2 puncte 
procentuale), vor scădea în continuare ajungând, ca pondere în PIB, 
la circa 1,5% în anul 2008 (de la 2,1% în anul 2003), datorită noii 
abordări a managementului datoriei publice, reducerii ratelor 
dobânzilor şi răscumpărării titlurilor de stat; 

 cheltuielile de capital vor avea o creştere susţinută şi vor fi 
canalizate către proiectele finanţate din fondurile nerambursabile ale 
Uniunii Europene, pentru infrastructură, mediu, dezvoltare rurală ş.a. 
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Evolutia cheltuielilor bugetului general consolidat 
in perioada 2003 - 2008 (% din PIB)
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Planşa nr.29 
 

  
4.2.3. Deficitul bugetar 

 
Politica de deficit bugetar în perioada de prognoză implică 

crearea unui deficit bugetar activ, cu rol important în accelerarea ritmului 
creşterii economice şi reducerea şomajului. 

Deficitul bugetar se va menţine la un nivel de sub 3% din 
produsul intern brut, în limite controlabile, conform Criteriilor de 
Convergenţă, fiind în continuare o garanţie pentru sustenabilitatea fiscală 
pe termen scurt şi mediu. De asemenea, se prevede o finanţare care să 
evite implicaţiile negative asupra celorlalte variabile macroeconomice, cu 
care deficitul se intercondiţionează. (Tabelul nr.24 şi Planşele nr.30 şi 31) 

În perioada 2006-2008, finanţarea deficitului bugetar se va face în 
mod echilibrat, atât de pe piaţa externă, cât şi în completare din surse 
interne, prin lansarea de noi obligaţiuni pe piaţa externă, în vederea 
asigurării unei prezenţe constante a României pe piaţa internaţională de 
capital. 

 
 



110 
 
Tabelul nr.24  

                                                                                      -% din P.I.B.- 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Venituri totale*) 30,3 31,5 31,2 31,6 34,9 35,6
Cheltuieli totale*) 32,3 33,1 32,7 33,5 37,4 38,3
din care: 
- dobânzi aferente    
  datoriei   publice 2,1 1,5 1,5 1,7 1,7 1,5 
Deficit  2,0 1,6 1,5 1,9 2,5 2,7 
Sold primar 0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,8 -1,2 
*) Cuprinde şi fondurile externe nerambursabile estimate a fi primite de la Uniunea Europeană 
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Planşanr.30

Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetare, ca pondere in PIB, in perioada 2003-2008
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Planşa nr. 31

Evoluţia deficitului bugetar şi a soldului primar
 - pondere în PIB (%) -
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 Pe domenii sectoriale, cheltuielile bugetare vor fi astfel 
repartizate încât să sprijine dezvoltarea durabilă a României. 

Politicile în domeniul capitalului uman, care vor avea efecte pe 
termen lung asupra condiţiilor de viaţă ale populaţiei şi a nivelului de 
instruire al forţei de muncă, prevăd ca învăţământului să-i fie acordate 
fonduri ce vor creşte de la 4,2% în 2006 la 4,5% din PIB în 2008.   
 Sănătatea va primi în această perioadă circa 3,8% din PIB, sume 
pentru aplicarea politicii Guvernului şi realizarea reformei în acest sector 
prin: organizarea, coordonarea şi îndrumarea activităţilor pentru 
asigurarea sănătăţii populaţiei, prevenirea şi combaterea practicilor 
dăunătoare sănătăţii. 

În cadrul politicilor de ajustare structurală, programele din 
industrie vor fi focalizate  pe sectorul energetic în care se va urmări 
îndeplinirea exigenţelor solicitate de acquis-ul comunitar prin 
monitorizarea stocurilor de siguranţă la nivelul standardelor europene şi  
pe sectorul minier, unde se va urmări continuarea acţiunilor de ajustare 
structurală prin reorientarea, redimensionarea sau închiderea şi 
ecologizarea minelor, concomitent cu revitalizarea economiei din zonele 
miniere afectate. Fondurile alocate industriei vor rămâne la nivelul 
anului 2005, respectiv 0,5% din PIB. 

Agricultura şi silvicultura este unul din sectoarele prioritare din 
perspectiva integrării europene. Unităţile din acest domeniu de activitate 
trebuie sprijinite în vedere eficientizării; pe de altă parte ele trebuie 
pregătite pentru a putea gestiona fondurile europene pe care ţara noastră 
le va primi începând cu anul 2007. În acest context, fondurile de care vor 
beneficia agricultura şi silvicultura, incluzând şi fonduri comunitare şi 
cofinanţarea naţională a acestora, vor creşte de la 1,8% din PIB în 2006 
la 3,2% în 2008. 
 Opţiunile strategice în domeniul transporturilor şi 
comunicaţiilor  au în vedere reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea 
unei infrastructuri de transport eficiente, compatibile cu reţeaua 
europeană de transport, care să asigure îmbunătăţirea confortului 
călătorilor, creşterea siguranţei acestora şi maximizarea efectelor 
pozitive asupra mediului înconjurător. Activităţii de transport şi 
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comunicaţii îi vor fi acordate fonduri reprezentând 4,0% din PIB în 2006 
şi 4,1% în 2008, inclusiv fondurile comunitare şi cofinanţarea acestora. 
 Politica de mediu şi ape  este considerată  prioritate esenţială, 
având în vedere funcţiile vitale pe care le îndeplineşte mediul pentru 
activităţile economice şi sociale şi care necesită  construcţia unor 
strategii de corelare, consistente cu cele elaborate de alte ţări şi la nivel 
mondial. Acestei acţiuni îi vor fi alocate în perioada 2006-2008 fonduri 
reprezentând 0,8% din PIB în fiecare din cei trei ani. 
 În domeniul apărării naţionale, principalele obiective vizează 
îndeplinirea angajamentelor şi obligaţiilor ce revin ţării noastre în noua 
sa calitate de membru al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, iar 
în  domeniul ordinii publice, pentru anul 2006 şi perioada următoare, se 
vor depune eforturi susţinute pentru realizarea angajamentelor asumate 
în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană. În acest 
context, pe ansamblul Ministerului Apărării Naţionale, fondurile propuse 
a se aloca anual în perioada 2006-2008 reprezintă 2,38% din PIB, iar 
pentru  activitatea de ordine publică şi siguranţă naţională sumele se vor 
situa la niveluri de 1,9% din PIB în anul 2006 şi 1,8%, respectiv 1,7% 
din PIB în anii 2007 şi 2008. 
 

4.2.4.  Implicaţii bugetare ale procesului de aderare 
 

Aflată în plin proces de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, 
România îşi concentrează eforturile în vederea definitivării reformelor 
necesare pentru a îndeplini angajamentele asumate în cadrul acestui 
proces. 

Susţinerea  în plan financiar a reformelor structurale se realizează 
prin efortul comun al bugetului Uniunii Europene şi al bugetului 
naţional. Principalele surse prin care Uniunea Europeană susţine 
România, din punct de vedere financiar,  în procesul de preaderare, sunt 
programele PHARE, ISPA şi SAPARD, efortul bugetar naţional, în acest 
caz, concretizându-se în asigurarea cofinanţării fondurilor primite în 
cadrul acestor programe. 

Începând cu anul 2007, fluxurile financiare stabilite la nivel 
bugetar, între România şi Uniunea Europeană, vor cunoaşte o amplă 
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intensificare, atât din punct de vedere al diversificării acestora cât şi din 
punctul de vedere al volumului de fonduri transferate. Din perspectiva de 
stat membru, România va primi, încă din primul an al aderării, 
importante resurse financiare de la bugetul Uniunii Europene prin 
intermediul Fondurilor Structurale, Fondului de Coeziune, fondurilor 
alocate în cadrul Politicii Agricole Comune şi în cadrul Politicilor 
Interne. În acelaşi timp însă, bugetul naţional va trebui să facă faţă unor 
presiuni suplimentare, datorită necesităţii de a asigura cofinanţarea 
fondurilor comunitare, dar şi prin prisma obligativităţii de a contribui la 
finanţarea bugetului Uniunii. 

 
 4.2.4.1. Fondurile comunitare în perioada de preaderare şi 
cofinanţarea acestora 
 

În perioada de preaderare România beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă de la Comunitatea Europeană în vederea 
susţinerii reformelor structurale necesare pentru a putea răspunde 
cerinţelor economice, instituţionale şi politice legate de procesul de 
integrare europeană. Principalele instrumente financiare puse la 
dispoziţia ţării noastre de către Uniunea Europeană sunt programele 
PHARE, ISPA şi SAPARD, influenţa suplimentară asupra bugetului 
fiind datorată, în special, de asigurarea cofinanţării asistenţei primite şi 
realizării angajamentelor asumate prin documentele de poziţie.  

Datorită regulilor financiare aplicabile bugetului comunitar, 
conform cărora fondurile alocate într-un an în cadrul unui instrument 
financiar de preaderare pot fi angajate şi efectiv plătite în anii următori 
(termenul limită până la care se pot efectua plăţi este al doilea an după 
anul angajării sumei respective), România va continua să primească şi, 
implicit să cofinanţeze, fonduri de preaderare şi după anul 2006.  
 

Programul PHARE al Uniunii Europene este principalul instrument 
financiar de sprijinire a reformei ce urmăreşte pregătirea statelor 
candidate în vederea aderării. 
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În România principalele domenii de acţiune ale programului  
PHARE sunt: 

 sprijinirea dezvoltării instituţionale prin proiecte de twinning, 
asistenţă tehnică şi proiectele de investiţii aferente acestora; 
 investiţii în scopul îndeplinirii cerinţelor de aderare la 
Uniunea Europeană - participare la programele comunitare 
(participare la programul-cadru de cercetare şi dezvoltare, la 
programele din domeniul învăţământului).  

Fiecare minister ce derulează astfel de programe, în 
calitatea sa de ordonator principal de credite, trebuie să 
asigure cu prioritate fondurile necesare cofinanţării şi să le 
utilizeze în conformitate cu obiectivele programului; 

 investiţii pentru coeziunea economică şi socială (proiecte de 
investiţii care duc la reducerea disparităţilor/decalajelor 
dintre regiuni) şi investiţii în cadrul programelor de 
cooperare transfrontalieră. 

 
Sumele estimate a fi primite de România în cadrul programului 

PHARE, pe perioada 2004 – 2008 sunt ilustrate în Tabelul nr.25. 
 
  
Tabelul nr.25   Sumele estimate a fi primite prin programul PHARE si               

cofinanţarea acestora 
- milioane euro - 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Fonduri de la bugetul comunitar 413,3 293,2 288,8 372,9 359,8 

Cofinanţarea de la bugetul de stat 
prin poziţia „Transferuri aferente 
Fondului Naţional de Preaderare” 

24,0 48,9 39,0 47,8 71,4 

 
 

Asistenta acordată prin programul ISPA acţionează în două 
domenii principale: 

 mediu (sprijinirea investiţiilor pentru îndeplinirea cerinţelor 
legislaţiei comunitare de mediu); 

  transport (extinderea reţelelor trans-europene spre est). 
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Un alt obiectiv al programului este de a familiariza administraţiile 
din statele candidate cu politicile şi procedurile Fondurilor Structurale şi 
de Coeziune ale Uniunii Europene. 
 Pentru anul 2005, fondurile estimate a fi primite de la bugetul 
Uniunii Europene în cadrul programului ISPA sunt în sumă de 440,4 
milioane euro, din care 191,7 milioane euro pentru acţiunea de mediu şi 
248,7 milioane euro pentru transporturi. Cofinanţarea de la bugetul de 
stat, prin poziţia „Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare”, 
aferentă acestor sume, se estimează la valoarea de 6,3 milioane euro 
pentru mediu şi 84,3 milioane euro pentru transporturi. 
 Pentru perioada 2004-2008, sumele estimate a fi primite în cadrul 
programului ISPA şi cofinanţarea aferentă sunt prezentate în tabelul de 
mai jos. 
 
Tabelul nr.26     Sumele estimate a fi primite prin programul ISPA şi 

cofinanţarea acestora 
- milioane euro - 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Fonduri de la bugetul comunitar 346,3 440,4 369,4 381,5 328,1 

Cofinanţarea de la bugetul de stat 
prin poziţia „Transferuri aferente 
Fondului Naţional de Preaderare” 

51,9 90,6 196,3 177,0 141,9 

 
Programul SAPARD este îndreptat către sprijinirea eforturilor 

făcute de ţările candidate din Centrul şi Estul Europei în vederea 
pregătirii participării lor la Politica Agricolă Comună şi la Piaţa Unică. 
Programul are două obiective principale: implementarea acquis-ului în 
domeniu şi rezolvarea problemelor prioritare ale agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 

În România principalele direcţii în care vor acţiona fondurile 
din programul SAPARD sunt: 

 îmbunătăţirea procesării şi marketingului produselor 
agrare şi din domeniul pescuitului; 
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 îmbunătăţirea structurilor instituţionale pentru controlul 
calităţii şi sănătăţii produselor animale şi vegetale, a 
alimentelor şi protecţia consumatorului; 
 dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale; 
 dezvoltarea economiei rurale; 
 administrarea pădurilor şi sprijinirea operatorilor din 
domeniul producerii şi comercializării produselor 
forestiere. 

 
Pentru perioada 2004-2008, contribuţia Uniunii Europene estimată 

a fi primită în cadrul programului SAPARD şi cofinanţarea aferentă sunt 
prezentate în tabelul de mai jos. 
 
Tabelul nr.27   Sumele estimate a fi primite prin programul SAPARD şi 

cofinanţarea acestora 
- milioane euro - 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Fonduri de la bugetul comunitar 115,7 156,3 483,6 160,8 160,8 

Cofinanţarea de la bugetul de stat 
prin poziţia „Transferuri aferente 
Fondului Naţional de Preaderare” 

72,6 143,7 101,2 64,3 23,0 

 
 
 
 
4.2.4.2. Fluxurile financiare stabilite la nivel bugetar, între România 
şi Uniunea Europeană, în perioada 2007-2008 
 

Din postura de stat membru, România va fi îndreptăţită, începând 
cu anul 2007, să primească asistentă financiară nerambursabilă de la 
Uniunea Europeană în contextul finanţării programelor şi acţiunilor din 
cadrul politicilor sale comune, dar, în acelaşi timp va fi obligată, pe de o 
parte, să asigure cofinanţarea, din resurse naţionale, a acestei asistente 
financiare, iar pe de altă parte să participe la finanţarea bugetului 
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comunitar, prin plata contribuţiei sale la acesta, în cadrul sistemului 
resurselor proprii ale bugetului Uniunii. 
 
 
A) Asistenta financiară de la bugetul Uniunii Europene şi 
cofinanţarea acesteia prin bugetul naţional 
 

Potrivit structurii actuale3 a bugetului Uniunii Europene şi a politicilor 
comunitare finanţate prin intermediul acestuia, principalele domenii în 
care România va primi asistenţă financiară nerambursabilă sunt: 
 

1. Politica Agricolă Comună 
În cadrul acestei politici sunt finanţate următoarele măsuri şi acţiuni: 

 Măsuri de piaţă, reprezentând, în principal, susţinerea unor 
preţuri de intervenţie şi restituiri la export. De regulă, aceste 
măsuri nu necesită cofinanţare, dar, datorită întârzierilor 
procedurale cu care vor ajunge sumele de la Uniune, în primele 
două luni ale anului 2007 România va trebui să asigure 
finanţarea acestor măsuri din resurse bugetare interne, iar 
sumele respective vor fi considerate ca şi efort de cofinanţare; 

 Plăţi directe, reprezentând prime acordate agricultorilor. Nici 
aceste sume nu necesită cofinanţare, dar, datorită procedurilor 
comunitare, aceste plăţi vor fi suportate din resurse bugetare 
naţionale pentru anul 2007, urmând ca Uniunea Europeană să 
ramburseze aceste sume în anul 2008; 

 Dezvoltare rurală (Fondul de Orientare si Garantare 
pentru Agricultură FEOGA – secţiunea Garantare), acţiune 
ce vizează domenii ca: pensionarea anticipată, agricultură 
ecologică, atragerea tinerilor în mediul rural, agro-turism, ş.a. 

 

                                                 
3 In data de 14 iulie a.c. Comisia Europeană a adoptat o nouă comunicare privind propunerile 
sale legislative pentru perspectiva financiară 2007-2013 (perspectivă ce include şi propunerea de 
pachet financiar pentru România şi Bulgaria) comunicare ce conţine câteva aspecte de natură să 
reconsidere structura politicilor comunitare şi implicit a bugetului Uniunii. 
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Sumele estimate a fi primite de România în cadrul Politicii 
Agricole Comune şi cofinanţarea acestora din resurse bugetare naţionale, 
este ilustrată în tabelul următor: 
 
 
 
Tabelul nr.28    Sumele estimate a fi primite în cadrul Politicii Agricole 

Comune şi cofinanţarea acestora 
                                                                                            - milioane euro -             

 
 

2. Acţiuni structurale 
Acest domeniu al politicilor comunitare este destinat reducerii 
disparităţilor dintre regiuni şi promovării dezvoltării economice şi 
sociale. Acţiunile structurale presupun utilizarea următoarelor 
instrumente financiare: 
♦ Fonduri structurale, în rândul cărora sunt cuprinse următoarele: 

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), care 
finanţează investiţii în infrastructură, investiţii pentru crearea 
de locuri de muncă, proiecte de dezvoltare locală şi asistenţă 
pentru firmele mici şi mijlocii; 
 Fondul Social European (FSE), care este folosit pentru a 
ajuta lucrătorii să se adapteze la schimbările survenite pe 
piaţa muncii, pentru recalificarea şomerilor şi categoriilor 
defavorizate, în special prin finanţarea programelor de 
recrutare şi formare profesională; 
 Fondul European de Orientare şi Garantare pentru 
Agricultură (FEOGA) - secţiunea Orientare finanţează 

Sume de la 
bugetul UE

Cofinantarea din 
resurse bugetare 

interne

Sume de la 
bugetul UE

Cofinantarea din 
resurse bugetare 

interne
547,0 530,0 1.149,0 601,0

din care:
    Masuri de piata 249,0 74,0 244,0 0,0
    Plati directe 0,0 405,0 405,0 476,0
    Dezvoltare rurala 298,0 51,0 500,0 125,0

2007 2008

Agricultura - Total,
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măsurile de sprijinire a programelor de îmbunătăţire a 
condiţiilor de producţie şi marketing în agricultură; 
 Instrumentul Financiar de Orientarea Pescuitului (IFOP) 
finanţează reforma structurală în sectorul piscicol. 

 
♦ Fondul de Coeziune, prin care sunt finanţate proiectele privind 

infrastructura de mediu şi de transport (în reţeaua transeuropeană) în 
acele State Membre al căror PIB este sub 90% din media Uniunii. 

 
Sumele estimate a fi primite de România în cadrul Acţiunilor Structurale 
şi cofinanţarea acestora din resurse bugetare naţionale, este sintetizată în 
tabelul următor: 
 
Tabelul nr.29   Sumele estimate a fi primite în cadrul Acţiunilor Structurale şi 

cofinanţarea acestora 
                                                                                            - milioane euro -             

 
3. Politici interne, destinate îndeplinirii obiectivelor "Strategiei 

Lisabona" – şi anume ca Uniunea Europeană să devină cea mai 
competitivă economie din lume până în anul 2010. În rândul 
politicilor interne se pot distinge: 

Sume de la 
bugetul UE

Cofinantarea din 
resurse bugetare 

interne

Sume de la 
bugetul UE

Cofinantarea 
din resurse 

bugetare interne
463,0 23,0 889,0 370,0

din care:
  Fonduri structurale, 449,0 18,0 773,0 332,0
  din care:
    FEDR 269,0 10,0 464,0 199,0
    FSE 90,0 4,0 154,5 66,0
    FEOGA - Orientare 67,5 3,0 115,5 50,0
    IFOP 22,5 1,0 39,0 17,0

  Fondul de coeziune, 14,0 5,0 116,0 38,0
  din care:
    Infrastructura de transport 7,0 2,5 58,0 19,0
    Infrastructura de mediu 7,0 2,5 58,0 19,0

2007 2008

Actiuni structurale - Total,
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 Politicile existente, care sunt programe comunitare pentru o 
multitudine de domenii, cele mai importante fiind: cercetare 
şi dezvoltare tehnologică, reţele de transport trans-europene, 
învăţământ, pregătire profesională, tineret, piaţa muncii şi 
inovare tehnologică, mediu, cultură, audiovizual; 

 Siguranţa nucleară; 
 Construcţie instituţională. 

 
Sumele estimate a fi primite de România în cadrul Politicilor 

Interne (Tabelul nr.30) nu presupun cofinanţare, accesarea acestor 
fonduri - selecţia proiectelor - constând în transmiterea, de către fiecare 
stat, a proiectelor pentru programele pentru care este interesat, urmând 
ca, aprobarea acestora să fie făcută de Comisia Europeană, iar proiectele 
acceptate să fie finanţate din bugetul Uniunii.  
 

Tabelul nr.30   Sumele estimate a fi primite în cadrul Politicilor Interne  
                                                                                           - milioane euro -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra totalului fondurilor 
estimate a fi primite de România în perioada 2004-2008 de la bugetul 
Uniunii Europene, precum şi efortul bugetar naţional aferent cofinanţării 
acestora, în Tabelul nr.31 sunt prezentate atât fondurile accesibile din 
postura de stat membru cât şi cele primite în perioada de preaderare. 

2007 2008
107,0 162,0

din care:
    Politici existente 88,0 149,0
    Siguranta nucleara 0,0 0,0
    Constructie institutinala 19,0 13,0

Politici Interne - Total,
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Tabelul nr. 31 Fonduri de la bugetul Uniunii Europene şi cofinanţarea aferentă acestora, pe perioada 2004-2008 

- estimare plăţi - 
                                                                                        

    - milioane euro – 

*) Pentru fondurile de preaderare reprezintă cofinanţarea din bugetul de stat de la poziţia „Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sume de 
la 

bugetul 
UE

Cofinantarea 
din resurse 

bugetare  
interne *)

Sume de 
la 

bugetul 
UE

Cofinantarea 
din resurse  

bugetare 
interne *)

Sume de 
la 

bugetul 
UE

Cofinantarea 
din resurse 

bugetare 
interne *)

Sume de 
la 

bugetul 
UE

Cofinantarea 
din resurse 

bugetare  
interne *)

Sume de 
la 

bugetul 
UE

Cofinantarea 
din resurse 

bugetare 
interne *)

Total general, 875,3 148,5 890,0 283,2 1.141,9 336,5 2.032,2 842,2 3.048,7 1.207,3

din care:

  Fonduri de preaderare 875,3 148,5 890,0 283,2 1.141,9 336,5 915,2 289,2 848,7 236,3

    PHARE 413,3 24,0 293,2 48,9 288,8 39,0 372,9 47,8 359,8 71,4

    ISPA 346,3 51,9 440,5 90,6 369,4 196,3 381,5 177,0 328,1 141,9

    SAPARD 115,7 72,6 156,3 143,7 483,6 101,2 160,8 64,3 160,8 23,0

  Politica agricola comuna 547,0 530,0 1.149,0 601,0

463,0 23,0 889,0 370,0
    Fonduri structurale 449,0 18,0 773,0 332,0
    Fondul de coeziune 14,0 5,0 116,0 38,0
  Politici  interne 107,0 0,0 162,0 0,0

2007 2008

  Actiuni structurale  

200620052004
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B)      Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 
 
 Din perspectiva calităţii de Stat Membru, începând cu anul 2007, 
România va trebui să asigure plata contribuţiei sale pentru finanţarea 
bugetului Uniunii în cadrul sistemului resurselor proprii ale bugetului 
comunitar. Acest sistem reglementează modul de finanţare a bugetului 
Uniunii, instituind ca surse de finanţare a acestuia următoarele: 

 resurse proprii tradiţionale (RPT), respectiv taxe vamale, taxe 
agricole şi taxe privind zahărul. Taxele vamale şi taxele agricole 
rezultă din aplicarea legislaţiei vamale a Comunităţii şi Politicii 
Agricole Comune (PAC) privind importurile din ţările terţe. Taxele 
privind zahărul se aplică asupra producătorilor din sectorul 
zahărului şi sunt utilizate pentru a acoperi cheltuielile Comunităţii 
în acest sector; 

 resursa  bazată pe „TVA”, a cărei comensurare derivă din 
aplicarea unei rate uniforme, valabilă pentru toate statele membre, 
la bazele armonizate de TVA, determinate conform 
reglementărilor comunitare; 

 resursa  bazată pe „VNB”, reprezintă o resursă de echilibru 
bugetar fiind utilizată pentru a furniza veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor atunci când toate celelalte surse de finanţare 
au fost epuizate. 

 
 Potrivit sistemului resurselor proprii, sumele estimate a fi plătite de 
România pentru finanţarea bugetului comunitar sunt în sumă de circa 
869,0 milioane euro pentru anul 2007 şi circa 979,0 milioane euro pentru 
anul 2008. 
 
 Poziţia financiară a României în raport cu Uniunea Europeană, la 
nivelul fluxurilor financiare bugetare, este evidenţiată în tabelul de mai jos. 
 

Tabelul nr.32   Principalele fluxuri financiare la nivel bugetar între România şi 
Uniunea Europeană – estimări - 

                                                                                           - milioane euro -             
2004 2005 2006 2007 2008

875,3 890,0 1.141,9 2.032,2 3.048,7
2. Contributia Romaniei la 
     bugetul comunitar 869,0 979,0
3. Sold (3=1-2) 875,3 890,0 1.141,9 1.163,2 2.069,7

1. Total fonduri de la bugetul UE
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4.3. Evoluţia datoriei publice în perioada 2006-2008 
 
Dinamica datoriei publice va continua, în următorii ani, să fie 

pozitivă, chiar dacă în ritmuri relativ moderate, pentru că va reprezenta, în 
continuare, un factor important de susţinere a creşterii economice. 

 
În Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe 

termen mediu şi în Programul de guvernare pentru perioada 2001-2004 se 
prevede necesitatea finanţării deficitului bugetului general consolidat din 
surse neinflaţioniste. 

 
După succesul înregistrat în 2002 când pentru finanţarea 

deficitului bugetar Ministerul Finanţelor Publice a lansat o emisiune de  
700 milioane EURO, pentru prima dată cu scadenţă la 10 ani, în iunie 
2003 s-a lansat o nouă emisiune de 700 milioane EURO, cu scadenţă la 7 
ani şi o rată a dobânzii de 5,75%, semnificativ mai redusă decât pentru 
precedentele emisiuni, datorită îmbunătăţirii indicatorilor macroeconomici 
şi reformelor structurale puse în practică de Guvern.     

 
Pentru intervalul 2006-2008 se estimează o reducere a 

cheltuielilor cu dobânzile la datoria publică internă, atât în cifre absolute, 
cât şi în termeni relativi (raportată la produsul intern brut) în condiţiile în 
care accesul României pe pieţele internaţionale de capital va permite 
preluarea unei părţi importante de finanţare a deficitelor bugetare la extern 
(Tabelul nr.33). 
 

 
Tabelul nr.33 Evoluţia datoriei publice interne şi dobânzile aferente 

acesteia  în perioada 2006-2008 
-miliarde lei- 

 2006 2007 2008 
Stoc datorie publică internă 167.183,5 205.692,1 252.537,0
- dobânzi aferente datoriei publice 
interne 

16.314,0 16.297,0 15.487,0 

- pondere în PIB (%) 0,62 0,56 0,45 
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În intervalul 2006-2008, serviciul datoriei publice externe va avea 
încă niveluri ridicate, de la circa 1,8 miliarde dolari S.U.A. în anul 2006, la 
aproape 2,4 miliarde dolari S.U.A. în anul 2008. În anul 2008 va avea loc 
răscumpărarea emisiunii de euroobligaţiuni lansate de Ministerul 
Finanţelor Publice în iunie 2001, în valoare de 600 milioane EURO 
(Tabelul nr.34). 
 
 
Tabelul nr.34  Serviciul datoriei publice externe  în perioada 2006-2008 

-milioane dolari S.U.A.- 
 2006 2007 2008 
 Serviciul datoriei publice externe 1.856,5 1.878,7 2.376,2 
 - rate de capital 1.331,8 1.398,5 1.939,9 
 - plati de dobanzi si comisioane 524,7 480,2 436,3 
 - pondere în PIB (%) 0,66 0,56 0,48 

 
În ceea ce priveşte managementul datoriei publice în perioada 

2006-2008 datoria publică va înregistra o creştere controlată, astfel încât 
datoria guvernamentală să se încadreze în limite sustenabile. În condiţiile 
unei creşteri economice anuale de 5% şi a unui deficit bugetar de sub 3%, 
se estimează ca datoria publică nu va depăşi 32% din PIB în următorii 5 
ani (jumătate din nivelul acceptat prin criteriile de convergenţă stabilite 
prin Tratatul de la Maastricht), cu o creştere anuală a datoriei de cel mult 
2,3 miliarde EURO.  

 
Contractarea de credite externe va fi direcţionată spre: 
- investiţii publice în domeniul infrastructurii    
 (transporturi, sector energetic, infrastructură municipală); 
- protecţia mediului (cofinanţarea proiectelor ISPA); 
- apărare naţională şi siguranţă naţională; 
- educaţie. 
 
Noua orientare în managementul datoriei publice interne va 

contribui la creşterea volumului titlurilor de stat emise la 2, 3 şi 5 ani şi la 
diversificarea portofoliului de titluri de stat cu titlurile de stat în valută şi 
cu cele cu dobândă indexată cu indicele preţurilor de consum, unul din 
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obiective fiind consolidarea în piaţă a instrumentelor cu scadenţe de peste 
3 ani, ca reper de predictibilitate. Se urmăreşte realizarea unei dispersii cât 
mai mari a riscului pe total portofoliu de titluri de stat în condiţiile unei 
eficienţe maxime. 

 
Această extindere a curbei de maturitate a instrumentelor de 

finanţare şi refinanţare a datoriei guvernamentale interne creează pentru 
următorii ani avantajul diminuării volumului lunar de refinanţat, fapt 
reflectat în ratele de dobândă şi implicit în presiunea datoriei 
guvernamentale interne asupra bugetului de stat. 

 
Pentru următoarea perioadă, ratele de dobândă la care se vor emite 

titlurile de stat au fost fundamentate în funcţie de inflaţia anuală şi lunară 
prognozată, ţinându-se cont de ratele  reale de dobândă direct 
proporţionale cu rata inflaţiei, precum şi de sezonalitatea ratelor de inflaţie. 
În aceste condiţii, ratele lunare de dobândă ale titlurilor de stat se vor 
înscrie pe un trend descendent. 

 
Finanţarea deficitului bugetar se va face în mod echilibrat, atât de pe 

piaţa internă, cât şi din surse externe. Pentru finanţarea externă se are în 
vedere lansarea de noi emisiuni pe piaţa externă de capital de 500 milioane 
EURO anual. 

 
 

* 
* * 

 
 

Acest Raport evidenţiază, în mod sintetic şi gradual, faptul că 
România a făcut paşi semnificativi în privinţa îmbunătăţirii performanţelor 
sale economice, economia românească începând să evolueze tot mai 
sincron cu spaţiul european, fapt ilustrat prin progresele înregistrate în 
perioada 2001-2004. Consolidarea  acestor progrese în perioada următoare 
este condiţia esenţială pentru ca aderarea României la Uniunea Europeană 
să fie un proces ireversibil şi îndeplinit cu succes în anul 2007. 
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De altfel, aceste progrese au fost confirmate recent şi de către 
Comisia Europeană în Raportul periodic privind progresele înregistrate de 
România în vederea aderării, Raport prin care s-a concluzionat că România 
îndeplineşte criteriul de economie de piaţă funcţională, astfel încât 
implementarea solidă a programelor de reformă structurală va permite 
României să facă faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din cadrul 
Uniunii Europene. 
         În acest context, politica fiscal-bugetară va avea un rol decisiv în 
menţinerea echilibrelor macroeconomice, consolidarea sustenabilităţii 
finanţelor publice şi realizarea unui management fiscal modern.  
 
 
 
 
 

 MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, 
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                                                                         MINISTRUL JUSTIŢIEI, 
 
                                                                               Cristian Diaconescu 


