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Introducere 

Evoluţia societăţii româneşti în toate planurile, în perioada 2005-2008, confirmă faptul că nu 

există domenii care să nu fi cunoscut schimbări fundamentale. Realizările obţinute sunt cu atât 

mai expresive cu cât acţiunile întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor asumate s-au suprapus 

în primii doi ani cu cele vizând pregătirea condiţiilor pentru aderare. De altfel, cea mai 

autorizată evaluare a activităţii autorităţilor din această perioadă o reprezintă recunoaşterea de 

către Comisia Europeană a faptului că România a îndeplinit cerinţele pentru a adera la Uniunea 

Europeană. 

 

Creşterea economică neîntreruptă, România fiind ţara cu cea mai mare creştere a produsului 

intern brut în Europa, măsurile întreprinse în domeniul social (mărirea veniturilor salariale, a 

pensiilor, a salariului minim brut), amplificarea procesului investiţional, reflectă un trend 

sănătos de restabilire a echilibrelor macroeconomice, progresele obţinute în sustenabilitatea 

politicilor publice, creşterea credibilităţii internaţionale a ţării şi stimularea atractivităţii 

mediului economic intern pentru comunitatea de afaceri internaţională. 

 

Toate aceste rezultate obţinute în perioada 2005-2008 au fost posibile datorită faptului că 

întreaga filozofie fiscal-bugetară a fost reformată, prin introducerea cotei unice, cu efecte asupra 

creşterii economice fără precedent, a creării de noi locuri de muncă, a creşterii veniturilor 

bugetare şi direcţionării acestora către domeniile prioritare ale reformei: educaţie, sănătate, 

cercetare-dezvoltare, politică regională, agricultură, mediu,  protecţie socială. 

Configurarea proiectului de buget pe anul 2009 şi perspectiva 2010-2012 are în vedere 

consolidarea predictibilităţii, stabilităţii şi transparenţei politicii fiscal–bugetare, obiective 

prioritare pentru susţinerea obiectivelor de convergenţă şi creşterea calităţii cheltuielilor publice,  

acestea fiind definite de câteva coordonate majore:                                                                                             

 formularea unui buget al stabilităţii, al consolidării dezvoltării economice; 

 un buget modern, de factură europeană, construit pe politici şi priorităţi, configurat pe 

programe şi proiecte, care să asigure îndeplinirea angajamentelor determinate de aderarea 

României  la Uniunea Europeană; 

 un buget multianual pentru a permite continuitatea politicilor publice deja finanţate în anii 

anteriori. 
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Elementele cheie  ale  politicii fiscal-bugetare  pe anul 2009 sunt centrate pe: 

 deţinerea în continuare a unui rol de macrostabilizare economică, politica fiscal-bugetară fiind 

menţinută în limite  prudente pentru a  reduce deficitele externe şi a susţine procesul de 

dezinflaţie; 

 stabilitatea taxelor şi impozitelor, consolidare fiscală, pentru asigurarea unui mediu economic 

predictibil şi stabil; 

 un deficit al bugetului general consolidat de 2% din PIB, corelat cu obiectivele 

macroeconomice, ceea ce arată că Guvernul României are determinarea de a respecta  criteriile 

de la Maastricht şi de a evita pericolul unui deficit excesiv;  

 continuarea reformelor structurale în educaţie, sănătate, agricultură, politica de coeziune, 

mediu, consolidarea capacităţii administrative, pentru a spori potenţialul de creştere şi 

competitivitate externă; 

 consolidarea condiţiilor pentru absorbţia şi funcţionarea instrumentelor structurale, resursă de 

care va beneficia România din partea Uniunii Europene pentru a atinge obiectivul de creştere 

durabilă. 

Principalii indicatori bugetari vor cunoaşte următoarea evoluţie: 

 VENITURILE BUGETARE vor continua tendinţa din perioada anterioară ca urmare a poziţiei 

ciclice favorabile a economiei, precum şi a îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare, 

situându-se la un nivel de 38,3% din produsul intern brut,  în creştere cu 1,8 puncte procentuale 

faţă de anul 2008.   

 CHELTUIELILE BUGETARE pentru anul 2009 vor deţine 40,4% din produsul intern brut, cu 

alocări semnificative pentru asistenţă socială în vederea susţinerii sistemului de pensii, precum 

şi pentru cheltuielile de capital, care ating 5,9% din produsul intern brut şi care reflectă 

direcţionarea fondurilor publice pentru susţinerea creşterii economice.  

 PROIECŢIA DEFICITULUI BUGETAR pe anul 2009 va fi  de  2% din produsul intern brut, în 

concordanţă cu atingerea obiectului pe termen mediu asumat prin Programul de Convergenţă. 

 POLITICA ÎN DOMENIUL DATORIEI PUBLICE are în vedere menţinerea acesteia în limite 

sustenabile şi asigurarea resurselor necesare finanţării deficitelor bugetare şi plăţii serviciului 

datoriei publice la un cost cât mai redus şi un nivel acceptabil al riscului. Astfel, şi în perioada 

următoare, datoria publică va înregistra o creştere controlată, astfel încât să se încadreze în 

limite sustenabile, în conformitate cu criteriile stabilite prin Tratatul de la Maastricht, de 60% 

din produsul intern brut.  
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Capitolul 1 

Evoluţii şi Tendinţe Macroeconomice 

1.1. Contextul economic internaţional 

Economia globală se află într-un punct critic, prinsă între o scădere acută a cererii în multe 

dintre economiile avansate şi o inflaţie în creştere prezentă pretutindeni, cu precădere în 

economiile emergente şi în cele în curs de dezvoltare. La un an de la izbucnirea crizei pe pieţele 

financiare, echilibrul sistemului financiar internaţional continuă să fie fragil. Mai mult decât atât, 

preţurile bunurilor de bază, în special preţurile la energie şi alimente, au luat avânt de la 

începutul ultimului trimestru al anului 2007, alimentând inflaţia şi reducând flexibilitatea 

politicilor monetare. 

Încrederea mediului de afaceri şi a consumatorilor deopotrivă a suferit un declin semnificativ, la 

nivele cu mult mai scăzute decât media pe termen lung în multe sectoare şi regiuni. Producţia a 

început să scadă în numeroase economii avansate, amplificată şi de declinul cererii interne care 

se extinde mai mult decât fusese anticipată anterior. În unele cazuri, economiile avansate se află 

deja în recesiune, în timp ce inflaţia este ridicată.  

În prima jumătate a anului 2008, în cea mai mare parte a lumii, creşterea produsului intern brut a 

încetinit. În a doua jumătate a anului 2008 este de aşteptat ca această tendinţă să continue.  

Noua proiecţie mondială, stabilită pe baza datelor disponibile de la mijlocul lui august 2008, 

prevede o creştere economică mondială de 3% în 2008, în scădere faţă de creşterea de 3,8% 

realizată în 2007. Creşterea mondială va evolua în funcţie de criza financiară şi ar putea să 

ajungă doar la  1,5% în 2009 urmare a unei scăderi a creşterii din zona euro, Japonia şi  restul 

lumii (zona incluzând în special China, Canada, Brazilia, Rusia şi India).  

Pentru zona euro se estimează o creştere a PIB-ului de doar 1,3% în 2008, în condiţiile unei 

creşteri limitate a consumului privat legată cu o slabă angajare şi o majorare redusă a venitului 

disponibil real a familiilor. De asemenea, se consideră că situaţia economică se va înrăutăţi în 

2009, când creşterea economică va fi de sub 1%. 
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- modificare procentuală anuală - 

Tabelul 1.1: Estimarea creşterii PIB-ului în 2008 

 
Prognoza de primăvară  Aprilie 

2008 

Prognoza interimară Sept. 

2008 

Germania 1,8 1,8 

Spania 2,2 1,4 

Franţa 1,6 1,0 

Italia 0,5 0,1 

Olanda 2,6 2,2 

Zona euro 1,7 1,3 

Polonia 5,3 5,4 

Marea Britanie 1,7 1,1 

UE 27 2,0 1,4 

Sursa: DG ECFIN, Comisia Europeană 

Creşterea economică va cunoaşte un salt temporar în 2010 şi 2011; apoi  se va  reduce datorită 

scăderii populaţiei apte de muncă şi a limitărilor întâlnite la nivelul capacităţilor de producţie din 

sectorul privat. Inflaţia ce va rezulta din scăderea nivelului producţiei potenţiale nu va fi 

controlată decât prin creşteri importante ale ratelor dobânzilor. Situaţia finanţelor publice la 

nivelul zonei euro ar trebui să se îmbunătăţească  până la finele lui 2011.  

Creşterea PIB-ului în Statele Unite s-a menţinut în semestrul I 2008, însă este posibil să scadă 

simţitor în cursul următoarelor luni a anului. Economia americană va evita criza economică în 

2008, însă PIB-ul nu va creşte mai mult de 1,8% în acest an. 

Criza pieţei imobiliare şi financiare îşi va diminua efectele până la finele lui 2009, iar creşterea 

economică va avansa cu circa 2% în 2009 şi cu 2,3% în 2010, după care se aşteaptă un ritm 

mediu anual de 2% în perioada 2011-2015.  Deficitul contului curent nu va scădea decât lejer, 

trecând de la un deficit aşteptat de 4,9% în PIB în 2008 la un deficit de 4,1% în PIB în 2015. 

Se pare că inflaţia se află într-un moment crucial. Preţurile de consum au determinat o accelerare 

a inflaţiei în zona euro, în primul semestru al anului 2008, când a fost de 3,5%, în creştere faţă 

de 2007, când a fost de 2,1% şi mai mare cu 0,2 puncte procentuale faţă de cel din prognoza de 

primăvară. La nivelul UE inflaţia a fost de 3,7%, mai mare cu 0,3 puncte procentuale faţă de 

prognoza de primăvară şi cu 1,4 puncte procentuale faţă de anul trecut.  
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- % - 

 Tabelul 1.2: Creşterea preţurilor de consum*) 

 

Prognoza de primăvară   

Aprilie 2008 

Prognoza interimară  

Sept. 2008 

Germania 2,9 3,0 

Spania 3,8 4,5 

Franţa 3,0 3,5 

Italia 3,0 3,7 

Olanda 2,7 2,8 

Zona euro 3,1 3,6 

Polonia 4,3 4,5 

Marea Britanie 2,8 3,6 

UE 27 3,6 3,8 
*) Calculat pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) 

Sursa: DG ECFIN, Comisia Europeană 

Pe termen scurt, creşterea economică mondială este marcată de o serie de incertitudini legate de 

deznodământul actualei crize financiare. Această criză ar putea să se dovedească prea lungă, 

prea profundă şi prea extinsă faţă de ce presupunem în prezent pentru perioada 2008 şi 2009.  

Pe termen mediu, creşterea preţurilor energiei ar constitui un şoc sever al ofertei, ce va reduce 

rata de creştere potenţială a economiei mondiale comparativ cu proiecţiile noastre actuale. O 

posibilă subestimare a ratei de creştere a productivităţii, în special la nivelul Uniunii Europene şi 

Japoniei, ar putea antrena o sub-evaluare a creşterii economice pe termen mediu în aceste două 

zone. 

 

1.2 Evoluţii şi tendinţe macroeconomice în anul 2008 

Creşterea economică 

În primul semestru al anului 2008 a fost consemnat cel mai înalt nivel al creşterii economice, 

înregistrându-se o majorare a produsul intern brut cu 8,8% comparativ cu semestrul I 2007, ceea 

ce reprezintă cea mai mare creştere economică din cadrul statelor membre UE. 
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Planşa 1.1   Evoluţia produsului intern brut în trimestrul II 2008 
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Cererea internă a reprezentat motorul creşterii economice în această perioadă, înregistrând o 

tendinţă de reducere ca urmare a trendului trimestrial descrescător al consumului final individual 

al populaţiei. Semnificativă este evoluţia comerţului exterior de bunuri şi servicii care în 

trimestrul II a înregistrat o schimbare importantă, respectiv dinamica exportului de bunuri şi 

servicii a fost superioară importului de bunuri şi servicii, ceea ce a făcut ca la nivelul semestrului 

I contribuţia negativă a exportului net să se reducă la 6,2 procente de la 8,2 procente în semestrul 

I 2007. 

 

Tabelul 1.3: Evoluţia produsului intern brut pe componente de utilizare în 2008 

- modificări procentuale faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent -  

 Trim. I Trim. II Sem. I 
Produsul intern brut 8,2 9,3 8,8 
Cererea internă, din care: 15,9 10,7 13,0 
- Consumul final individual al populaţiei 14,3 12,2 13,6 
- Consumul final colectiv al adm. publice 4,1 4,1 4,1 
- Formarea brută de capital fix 33,2 30,0 31,1 
Exportul de bunuri şi servicii 24,6 26,9 25,7 
Importul de bunuri şi servicii 35,2 24,4 29,4 

Sursa: INS 
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Planşa 1.2    Evoluţia trimestrială a principalelor componente ale cererii interne- modificare 

procentuală an/an - 
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Creşterea produsului intern brut a fost susţinută, pe latura ofertei, de sporirea volumului de 

activitate în toate sectoarele economiei naţionale: 

 construcţiile au reprezentat sectorul cel mai dinamic al economiei, cu o creştere a valorii 

adăugate brute de 33,3% (32,4% în trimestrul I şi 33,9% în al doilea), continuând să se 

menţină la nivelurile înalte din ultimii ani; 

 creşterea producţiei industriale s-a concretizat într-o majorare a valorii adăugate brute din 

acest sector de 5,8%; 

 serviciile – cel mai important sector al economiei naţionale – au înregistrat un spor de 7,6%, 

creştere susţinută, în principal, de sporirea valorii adăugate brute din ramura „comerţ, 

repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri şi restaurante; transporturi şi 

telecomunicaţii” cu 10,1%, dar şi de majorările din ramurile „activităţi financiare; 

imobiliare, închirieri şi servicii pentru întreprinderi” cu 5,9% şi „alte activităţi de servicii” cu 

4,1%; 
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- modificări procentuale faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent - 

Tabelul 1.4: Evoluţia valorii adăugate brute în 2008 
 Trim. I Trim. II Sem. I 
Produsul intern brut 8,2 9,3 8,8 
  Industrie 5,4 6,1 5,8 
  Agricultură, silvicultură, piscicultură -0,5 3,7 2,6 
  Construcţii 32,4 33,9 33,3 
  Servicii 7,5 7,6 7,6 
Sursa: INS 

Având în vedere evoluţia din prima parte a anului, se estimează că nivelul creşterii economice 

pe întregul an 2008 va fi la un nivel ridicat, produsul intern brut, în termeni reali, urmând să 

crească cu 9,1%.  

Componenta de bază a creşterii o reprezintă cererea internă, a cărei majorare se menţine la 13%, 

în special datorită accelerării investiţiilor. Se prelimină că, pe întregul an, formarea brută de 

capital fix (FBCF) va fi – în termeni reali – cu 27% mai mare faţă de anul 2007.  

Investiţiile (FBCF) ce se realizează în 2008 sunt estimate la 172,3 mld. lei, echivalentul a 47 

mld. euro, reprezentând 34% din PIB. 

Consumul individual efectiv al gospodăriilor se preconizează să înregistreze o creştere de 10% 

ca urmare a unei majorări semnificative a cumpărărilor de mărfuri (18%).  

Corespunzător evoluţiilor din prima parte a acestui an, se anticipează că în anul 2008 consumul 

colectiv efectiv al administraţiei publice va avea o creştere de 4,5%.  

Comerţul exterior a beneficiat de evoluţia raportului de schimb comercial care a favorizat 

schimbarea tendinţei exporturilor de bunuri, estimându-se că acestea vor înregistra dinamici 

superioare importurilor de bunuri (17,9% faţă de 14,4%).  

Chiar dacă îşi menţine contribuţia negativă la creşterea reală a PIB, exportul net va fi favorizat 

de reducerea diferenţei - în termeni reali - între creşterea exporturilor de bunuri şi servicii şi cea 

a importurilor, de la 8-10 puncte procentuale în anii precedenţi la circa 6 puncte procentuale în 

anul 2008. 

Construcţiile vor continua să rămână domeniul cel mai dinamic, creşterea valorii adăugate brute 

fiind estimată la 28,8%, contribuind cu 2,6 puncte procentuale la creşterea reală a produsului 

intern brut. Şi pentru celelalte domenii de activitate se prevăd sporuri ale valorii adăugate brute: 

industria va creşte cu 4,8%, serviciile se vor majora cu 6,9%, cu o contribuţie la creşterea reală a 

PIB de 3,4 puncte procentuale, în timp ce pentru sectorul agricol se estimează un salt al valorii 
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adăugate brute de 15,2%, aceasta în condiţiile unor rezultate excepţionale obţinute în sectorul 

vegetal, în special la culturile de vară, după ce anul 2007 a fost unul slab din punct de vedere 

agricol ca urmare a unor condiţii vitrege din punct de vedere climatic. 

Estimările pentru anul 2008, în concordanţă cu trendurile manifestate în prima jumătate a anului 

2008, prevăd o valoare nominală de 505 miliarde lei. 

 

Comerţ exterior 

În primele 8 luni s-au exportat bunuri în valoare de 22,6 miliarde euro, media lunară fiind de 2,8 

miliarde euro faţă de 2,4 miliarde euro în primele 8 luni din 2007. Creşterea exporturilor a fost 

de 18,3% (în primele 8 luni din 2007 a fost de 12,8%). 

Importurile de bunuri au totalizat 37,2 miliarde euro, ceea ce înseamnă o creştere cu 14,6% (în 

primele 8 luni din 2007 creşterea a fost de 28,1%).  

Deficitul comercial a fost, în această perioadă, doar cu 9,4% mai mare ca cel din aceeaşi 

perioadă din 2007 (valoric plusul este de 1,2 miliarde euro). 

 

Planşa 1.3: Evoluţia comerţului exterior 8 luni 2008 faţă de 8 luni 2007 
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Exporturile intracomunitare în primele 8 luni ale anului 2008 au fost în valoare de 15767,0 mil. 

euro, reprezentând 69,7% din total exporturi, iar exporturile extracomunitare au fost de 6869,5 

mil. euro. 
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Importurile intracomunitare au fost de 25515,1 mil. euro, reprezentând 68,6% din totalul 

importurilor, iar cele extracomunitare de 11700,7 mil. euro. Creşterea înregistrată de importurile 

intracomunitare a fost de 10,3%, iar cea a importurilor extracomunitare de 25,4%. 

În primele 8 luni 2008, deficitul contului curent s-a mărit cu cca. 1,6% faţă de cel din perioada 

similară a anului anterior, încetinirea ritmului de creştere datorându-se evoluţiei favorabile a 

deficitului comercial, a cărui majorare s-a diminuat la 8,1%, concomitent cu accentuarea 

deficitului balanţei veniturilor cu 18,1%. Deficitul contului curent a fost acoperit în proporţie de 

65% prin investiţii străine directe care au cumulat 6,5 miliarde euro în perioada ianuarie-august 

2008, comparativ cu 4,8 miliarde euro în perioada corespunzătoare din anul 2007. 

- milioane euro - 

 Tabelul 1.5: Balanţa contului curent  lul 1.5: Balanţa contului curent  

ianuarie - august 2007 ianuarie - august 2008 
 Credit  Debit  Net  Credit  Debit  Net 

CONTUL CURENT (A+B+C)  30591 40444 -9853 36077 46083 -10006 
A. Bunuri şi servicii  24179 34587 -10408 28463 39489 -11026 
a. Bunuri (fob - fob) 19130 29963 -10833 22637 34351 -11714 
b. Servicii  5049 4624 425 5826 5138 688 
- transport  1292 1513 -221  1887 1757 130  
- turism-călătorii  704  705  -1  943  1110 -167  
- alte servicii  3053 2406 647  2996 2271 725  
B. Venituri  1660 4523 -2863 1490 4870 -3380 
C. Transferuri curente  4752 1334 3418 6124 1724 4400 

Sursa: BNR 

Exporturile de bunuri pe întregul an 2008 au fost estimate cu o creştere de 17,9%, ca urmare a 

evoluţiei favorabile înregistrată în primele 8 luni ale anului. 

Importurile de bunuri au fost preliminate pentru anul 2008 cu o creştere de 14,4%, ţinând cont, 

în principal, de dependenţa dezvoltării ţării de resursele energetice şi de materii prime din 

import, precum şi, de amplificarea procesului investiţional care necesită transfer de tehnologie 

din exterior.  

Ca urmare a acestor evoluţii, ponderea deficitului comercial FOB-FOB în PIB se va diminua cu 

0,8 puncte procentuale faţă de 2007, ajungând la 13,9%. 

Deficitul de cont curent se aşteaptă să ajungă la nivelul de 18,1 mld. euro (13,2% din PIB), 

susţinut de evoluţia favorabilă a comerţului exterior cu bunuri şi servicii, dar şi de menţinerea 

contribuţiei pozitive a excedentului transferurilor curente. 
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Ocuparea şi veniturile salariale 

Numărul mediu de salariaţi pe total economie pe 8 luni 2008 a fost de 4810,4 mii persoane, mai 

mare cu 2,0 % faţă de perioada corespunzătoare din 2007.  

Cele mai mari creşteri procentuale ale numărului mediu de salariaţi s-au înregistrat în ramurile: 

activităţi de asigurări şi ale caselor de pensii cu 22,1%, intermedieri financiare cu 14,2%, 

transporturi aeriene cu 12,8%, construcţii cu 8,3% şi comerţ cu ridicata şi cu amănuntul cu 

6,8%. Scăderi s-au înregistrat la transporturi pe apă cu 11,7%, agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe cu 9,0%, silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe cu 3,7% şi industria 

prelucrătoare cu 3,4%. 

Numărul de şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii august 2008 a fost de 345,5 mii persoane, cu 4,9 

mii persoane mai mic faţă de luna august 2007, iar rata şomajului a fost de 3,9% identică cu cea 

din luna august 2007.  

La nivelul întregului an 2008 se prelimină creşterea numărului mediu de salariaţi la 5055 mii 

persoane, respectiv cu 170 mii persoane mai mult (3,5%) faţă de anul 2007. 

Pentru sfârşitul anului 2008 se prelimină ca numărul şomerilor înregistraţi să ajungă la 355 mii 

persoane, cu o rată a şomajului de 4%. 

Cumulat pe 8 luni ale anului 2008, câştigul salarial mediu brut a fost de 1687 lei, cu 25,1 % mai 

mare decât în perioada corespunzătoare din anul 2007, iar nivelul câştigului salarial mediu net a 

fost 1239 lei, mai mare cu 23,8%. S-a ajuns astfel că în luna august 2008 câştigul salarial mediu 

net să înregistreze un nivel de 362 euro. Salariul real s-a majorat cu 14,3% pe 8 luni 2008. 

Pe total economie, câştigul salarial mediu brut preliminat pentru anul 2008 este de 1700 lei (463 

euro), mai mare cu 21,8 % decât în anul anterior, iar câştigul salarial mediu net de 1260 lei (343 

euro). Salariul real înregistrează o încetinire a creşterii, respectiv după ce în 2007 s-a majorat cu 

14,8%, în anul 2008 se majorează cu 12,3%. 

 

Inflaţia 

În prima parte a anului 2008, rata anualizată a inflaţiei şi-a continuat creşterea manifestată încă 

din partea a doua a anului trecut, situându-se  în luna iulie la un nivel de 9,04%. Lunile august şi 

septembrie au marcat, însă, o schimbare de trend în evoluţie, astfel încât rata inflaţiei a ajuns la 

7,3%. 



15 

Faţă de sfârşitul anului anterior, rata inflaţiei a ajuns în luna septembrie la 4,61% faţă de 3,9% în 

anul anterior.  

La accelerarea ratei anuale a inflaţiei a contribuit, în special, evoluţia preţurilor mărfurilor 

alimentare, care s-au majorat cu 7,08%, cu 0,22 puncte procentuale sub rata anuală totală a 

preţurilor. Evoluţia mai modestă decât inflaţia totală s-a înregistrat pentru prima oară în luna 

septembrie, în celelalte 8 luni rămânând la nivele superioare faţă de creşterea totală a preţurilor. 

Cu toate acestea, grupa mărfurilor alimentare a devenit grupa de produse cu contribuţie 

determinantă în creşterea ratei inflaţiei. Acest lucru se datorează, pe lângă ponderea ridicată în 

coşul de consum (37,5%), condiţiilor climaterice nefavorabile din anul anterior care au afectat 

atât producţia internă de legume şi fructe, cât şi de cereale, dar şi unui efect de bază. 

Cele mai mari creşteri înregistrate în ultimele 12 luni (septembrie 2008 faţă de septembrie 2007) 

sunt la: 

 ulei comestibil (47,4%), datorită şocului produs de reducerea la circa o treime a producţiei 

de floarea soarelui în anul 2007, iar dependenţa de importuri a survenit pe fondul majorării 

preţurilor externe şi al deprecierii monedei naţionale; 

 lapte şi produse lactate (11,8%) şi produse de morărit şi panificaţie (7,85%). 

Evoluţia preţurilor mărfurilor alimentare trebuie pusă în corelaţie cu creşterile atinse de preţurile 

produselor agricole. Datele statistice disponibile indică pentru perioada august 2008/august 

2007, creşteri  cu 8% pe seama majorărilor de preţ la produsele animale (22,7%), în timp ce la 

produsele vegetale, datorită anului agricol bun s-a înregistrat chiar o deflaţie (-1,5%).   

În cazul preţului mărfurilor nealimentare, creşterea anualizată a acestora (7,75%) s-a situat cu 

3,67 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului anterior. 

Cele mai mari creşteri înregistrate în ultimele 12 luni au fost la: combustibili (15,1%), datorită 

creşterii preţurilor internaţionale şi la ţigări (10,6%). Grupa de energie electrică, gaze şi încălzire 

centrală s-a situat cu 4,52 puncte procentuale peste media preţului mărfurilor nealimentare, 

datorită creşterii preţului la această grupă cu 12,27%. În cadrul acestei grupe s-au înregistrat 

creşteri cu 26,47% la gaze, cu 6,04% la energia termică şi cu 4,51% la energia electrică. 

În ceea ce priveşte tarifele la servicii, creşterea acestora (6,6%) a fost cu 0,3 puncte procentuale 

superioară celei înregistrate în aceeaşi perioadă a anului anterior. Acest lucru s-a datorat 

majorărilor înregistrate la servicii poştale (11,65%), la serviciile de igienă şi cosmetică (10,6%), 

la apă, canal şi salubritate (12,6%) şi la transportul urban (9,36%).  
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Un alt factor de presiune asupra inflaţiei a fost cursul de schimb care, începând din a doua 

jumătate a anului 2007 s-a repoziţionat pe o traiectorie de depreciere nominală. În aceste 

condiţii, preţurile produselor importate sunt influenţate negativ, ca şi preţul unor produse 

administrate racordate la moneda europeană sau la dolarul american în cazul gazelor. 

O influenţă asupra nivelului preliminat al inflaţiei îl vor avea preţurile administrate, a căror 

creştere va fi mai mare decât în anul precedent, acestea rămânând superioare preţurilor libere. 

Pentru anul 2008 estimările privind inflaţia au presupus un an agricol normal, neafectat de şocuri 

mari, chiar dacă în prima parte a anului a avut loc o creştere a preţurilor produselor 

agroalimentare datorată efectelor secetei prelungite din anul precedent. 

În consecinţă, mix-ul de politici macroeconomice aplicate a fost orientat în direcţia revenirii pe 

un trend descendent al inflaţiei. La sfârşitul anului 2008, nivelul inflaţiei se estimează să ajungă 

la 6,0%, în timp ce media anuală se va situa la 7,7%. 

 

Planşa 1.4:   Evoluţia inflaţiei  

(decembrie faţă de decembrie an anterior) 
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1.3 Evoluţii şi tendinţe macroeconomice în perioada 2009–2012 

Creşterea economică 

Pentru anul 2009, cadrul macroeconomic este construit pe baza prognozei de toamnă care 

previzionează un produs intern brut în creştere, în termeni reali, cu 6% faţă de 2008 şi cu o 

valoare nominală de 578,5 mld. lei. 



17 

Cererea internă îşi va diminua amplitudinea de creştere până la 8,3%, componentele sale 

importante - consumul şi formarea brută de capital fix - înregistrând de asemenea creşteri mai 

mici comparativ cu cele din 2008. 

Formarea brută de capital fix va creşte în anul 2009 cu 13%, în condiţiile amplificării 

investiţiilor în infrastructură, inclusiv cele finanţate de la buget şi cofinanţate din fonduri 

europene. Investiţiile (FBCF) ce se vor realiza în 2009 sunt prognozate la 206,4 mld. lei, 

echivalentul a circa 57 mld. Euro. Rata de investiţie va continua să se majoreze pe fondul 

creşterii mai rapide a FBCF comparativ cu cea a PIB, ajungând la aproape 36%. 

Consumul individual efectiv al gospodăriilor va creşte cu o rată mai mică decât în anul 2008 

(7,1% faţă de 10%), iar consumul colectiv efectiv al administraţiei publice se va majora cu 

2,7%.  

Exportul net va avea o contribuţie negativă (3,4 procente) la creşterea reală a produsului intern 

brut, dar în tendinţă de diminuare faţă de cea din 2008. Se prevede reducerea în continuare a 

decalajului între dinamicile, în termeni reali, ale exporturilor şi importurilor de bunuri şi servicii, 

în condiţiile în care dinamicile valorice se vor inversa, respectiv exporturile de bunuri şi servicii 

se vor majora mai rapid decât importurile de bunuri şi servicii. 

Pe ramuri de activitate, construcţiile vor fi şi în anul 2009 domeniul cu cea mai mare creştere, 

valoarea adăugată brută fiind prognozată să se majoreze cu 12,8%, ceea ce va spori ponderea 

acestei ramuri în produsul intern brut care va ajunge la 11,6%. Serviciile vor avea şi ele o 

contribuţie importantă la creşterea economică, cu un ritm al valorii adăugate de 5,8%. Pentru 

sectorul industrial, creşterea prognozată a valorii adăugate brute va fi de 4,7%, în timp ce pentru 

agricultură se prevede un an normal, cu o creştere de 3,5%. 

În următorii 3 ani produsul intern brut va creşte cu un ritm mediu anual de 6,2%. Această 

creştere se situează sub potenţialul de creştere al economiei româneşti, care în prima parte a 

perioadei este de 6,9-6,7%, iar în continuare de circa 6,5% anual. 
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- modificări procentuale faţă de anul anterior - 

Tabelul 1.6: Produsul intern brut pe componente de utilizare  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ritm 
mediu 
anual  
2009-
2012 

Produsul intern brut 6,0 9,1 6,0 6,3 6,2 6,0 6,2 
Cererea internă, din care: 13,2 13,0 8,3 8,4 7,5 7,2 7,9 
- Consumul final individual al populaţiei 10,2 10,0 7,1 7,0 6,0 5,8 6,5 
- Consumul final colectiv al adm. publice 7,4 4,5 2,7 2,5 2,5 3,0 2,7 
- Formarea brută de capital fix 28,9 27,0 13,0 12,0 11,0 9,8 11,4 
Exportul de bunuri şi servicii 8,7 22,3 8,8 10,3 10,1 9,4 9,6 
Importul de bunuri şi servicii 26,1 28,0 13,8 14,5 12,5 11,8 13,1 

 

Cererea internă îşi va mai atenua creşterea în perioada 2010-2012, dar va rămâne motorul 

creşterii PIB, fiind previzionată să se majoreze cu un ritm mediu anual de 7,7%. Formarea brută 

de capital  fix va reprezenta componenta importantă a cererii interne, majorându-se cu un ritm 

mediu anual de 10,9%, în timp ce consumul final individual al populaţiei se va majora cu un 

ritm mediu anual de doar 6,3%. 

- modificări procentuale faţă de anul anterior - 

 

Pe ramuri de activitate, creşterea economică, în următorii 3, ani va fi susţinută astfel: 

√ construcţiile vor continua să reprezinte domeniul cel mai dinamic din economia românească, 

dar evoluţiile anuale vor fi mai temperate faţă de anii anteriori. Ritmul mediu anual de 

creştere în construcţii va fi de circa 11%; 

Tabelul 1.7: Produsul intern brut pe ramuri 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ritm mediu 

anual  
2009-2012 

Industrie 5,1 4,8 4,7 5,0 5,1 5,2 5,0 
Agricultură, silvicultură şi 
piscicultură -16,9 15,2 3,5 3,1 2,7 2,5 3,0 
Construcţii 33,6 28,8 12,8 12,3 10,7 9,8 11,4 
Servicii 7,1 6,9 5,8 6,4 6,6 6,5 6,3 
Produsul intern brut 6,0 9,1 6,0 6,3 6,2 6,0 6,2 
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√ sectorul terţiar va reprezenta şi el unul din principalii susţinători ai creşterii economice, cu 

un ritm mediu anual de 6,5%, superior celui al produsului intern brut; 

√ valoarea adăugată brută din industrie va creşte cu un ritm mediu anual de 5,1%; 

√ în ceea ce priveşte agricultura se prevăd niveluri mai moderate (ritmul mediu anual va fi de 

2,8%) în situaţia unor condiţii climatice normale. 

În structura produsului intern brut pe ramuri, sectorul terţiar va deţine, în continuare, ponderea 

cea mai importantă apropiindu-se de 50%, industria se va menţine constantă la 23,4%. 

Construcţiile, ca urmare a ritmurilor superioare de creştere, îşi vor spori contribuţia ajungând la 

12,8%, în timp ce agricultura îşi va diminua ponderea până la 6% în anul 2012.  

 

Planşa 1.5 : Structura PIB 
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Comerţul exterior 

Pentru anul 2009, exporturile de bunuri se apreciază că vor creşte cu circa 16,1%, în condiţiile 

amplificării relaţiilor comerciale cu Uniunea Europeană şi intensificării promovării exporturilor 

pe noi pieţe.  

Importurile de bunuri se estimează că vor creşte cu 12,2%, ţinând cont, în principal, de 

dependenţa dezvoltării ţării noastre de resursele energetice din import. 
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Se consideră că, în anul 2009, se va accentua tendinţa înregistrată în 2008 şi anume depăşirea 

ritmului de creştere al importurilor de către cel al exporturilor, respectiv cu 3,9 puncte 

procentuale comparativ cu 3,6 puncte procentuale în anul 2008. 

În acest context, ponderea deficitului comercial FOB-FOB în PIB se va diminua cu 1,4 puncte 

procentuale, ajungând până la 12,7%, preconizându-se să atingă un nivel de 20,4 mld. euro. 

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi externe se aşteaptă să fie în valoare de  19,6 mld. 

euro, reprezentând 12,2% din PIB, în principal pe seama majorării deficitului balanţei veniturilor 

cu 15%. Impactul deficitului balanţei veniturilor asupra contului curent va fi compensat parţial 

de excedentul transferurilor curente nete care va atinge nivelul de 5,9 mld. euro.  

Sustenabilitatea deficitului de cont curent va fi asigurată din surse autonome negeneratoare de 

datorie (investiţiile directe, transferurile de capital şi investiţiile de portofoliu) în proporţie de 

cca. 69%. 

În perioada 2010-2012 exporturile de bunuri urmează să crească cu un ritm mediu anual de 

16,1%, net superior celui al importurilor de bunuri, al cărui ritm mediu anual de creştere este 

estimat la 11,4%. 

Tabelul 1.8 Balanţa Comercială  
Milioane euro  

2009 2010 2011 2012 

Ritm 
mediu      
2009-
2012 

  E X P O R T   FOB 40460 47350 54800 63250  

- modificare procentuală anuală 16,1 17,0 15,7 15,4 16,1 

  I M P O R T   CIF 65870 74160 82450 91280  

- modificare procentuală anuală 12,2 12,6 11,2 10,7 11,4 

  I M P O R T   FOB 60800 68450 76100 84260  

- modificare procentuală anuală 12,2 12,6 11,2 10,7 11,4 

SOLD BALANŢĂ COMERCIALĂ      

EXPORT  FOB - IMPORT  FOB  -20340 -21100 -21300 -21010  
% în PIB  -12,7 -11,2 -9,8 -8,5  

         EXPORT  FOB - IMPORT  CIF  -25410 -26810 -27650 -28030  

% în PIB  -15,8 -14,2 -12,7 -11,3  
CONTUL CURENT -19590 -21000 -21450 -21460  

CONTUL CURENT / PIB % -12,2 -11,2 -9,8 -8,7  
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În acest context, deficitul comercial se va amelioara, reducându-şi ponderea în PIB cu 2,7 puncte 

procentuale în anul 2012 comparativ cu anul 2010. 

 

Planşa 1.6: Evoluţia comerţului exterior pe termen mediu 
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Ca urmare, în principal, a evoluţiei favorabile a deficitului comercial, deficitul de cont curent se 

va majora cu 2,2%, iar ponderea acestuia în PIB se va diminua până la 8,7%, cât se estimează 

pentru anul 2012. 

Exporturile şi importurile de bunuri intracomunitare vor înregistra, în perioada 2010-2012, un 

ritm mediu de creştere de 15,8% şi respectiv 11,2%. 

 

Ocuparea şi veniturile salariale 

În anul 2009 numărul mediu de salariaţi va continua tendinţa de creştere înregistrată în anii 

precedenţi, respectiv cu 145 mii persoane (2,9%) faţă de anul 2008, iar rata şomajului înregistrat 

va fi de 3,9%. 

În următorii 3 ani, numărul mediu de salariaţi din economie va urma să crească cu 355 mii 

persoane (6,8%), cu un ritm mediu anual de 2,2%. Cele mai însemnate creşteri ale numărului 

mediu de salariaţi în acest interval de timp se vor înregistra în activităţile: tranzacţii imobiliare, 

intermedieri financiare, construcţii, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz gospodăresc, hoteluri şi 

restaurante şi transport, depozitare şi comunicaţii.  
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Numărul şomerilor înregistraţi va continua să scadă, iar la sfârşitul lunii decembrie 2012 va 

ajunge la 335 mii persoane, cu o rată a şomajului de 3,6%, în scădere cu 0,3 puncte procentuale 

faţă de sfârşitul anului 2009. 

 Planşa 1.7: Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului  
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În ceea ce priveşte veniturile salariale în 2009, se prevede o creştere mai moderată comparativ 

cu anii precedenţi. Astfel, pentru câştigul salarial mediu brut se prevede un nivel de 1865 lei 

(518 euro), iar pentru câştigul salarial mediu net un nivel de 1384 lei (384 euro), reprezentând o 

creştere cu circa 10% faţă de 2008. 

Pentru perioada 2010-2012 câştigul salarial mediu brut va creşte într-un ritm mai moderat, astfel 

că  va atinge nivelul de 2420 lei în anul 2012, în creştere faţă de anul 2009 cu 29,8 %, iar 

câştigul salarial mediu net va fi de 1784 lei, mai mare cu 28,9 % faţă de anul 2009. Salariul real 

va creşte cu un ritm mediu anual de 5,5%. 

Planşa 1.8.: Evoluţia câştigului salarial 
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Inflaţia 

În domeniul inflaţiei se preconizează o reducere graduală a acesteia. Astfel, în ceea ce priveşte 

ritmul dezinflaţiei în anul 2009, rata inflaţiei se va reduce faţă de sfârşitul anului 2008 la 4,5%, 

în timp ce media anuală se va situa la 4,8%. La diminuarea ratei inflaţiei cu 1,2 puncte 

procentuale sub cea înregistrată în anul 2008 o influenţă o vor avea preţurile administrate, a 

căror creştere va fi mai mică. 

De asemenea, se aşteaptă pentru perioada următoare, datorită restrictivităţii politicii monetare 

manifestate foarte clar prin majorări repetate ale dobânzii cheie a BNR efectuate în cursul anului 

2008, la o stagnare a deprecierii cursului de schimb, urmând ca apoi să se reia trendul aprecierii 

nominale.  

Astfel, în ceea ce priveşte cursul de schimb, se estimează o apreciere moderată a acestuia, dar 

care va contribui totuşi la reducerea preţurilor din import cât şi a celor administrate racordate la 

moneda euro. 

Aceste aşteptări în dinamica cursului de schimb sunt susţinute şi de o evoluţie favorabilă în ceea 

ce priveşte continuarea investiţiilor străine directe şi în perioada următoare şi de păstrarea 

tendinţelor structurale de creştere economică, concomitent cu o încetinire în ritmul de consum. 

Se estimează pentru perioada următoare continuarea procesului de reducere a inflaţiei prin 

menţinerea conduitei ferme a politicii monetare cât şi a celorlalte componente de politici 

economice (fiscală, a veniturilor). În plus, reducerea graduală a creşterilor preţurilor 

administrate, promovarea unei politici salariale prudente, creşterea salariilor sub productivitatea 

muncii şi continuarea reformelor structurale vor menţine procesul de dezinflaţie pe o traiectorie 

sustenabilă. 

Astfel, rata inflaţiei urmează să scadă gradual până la nivelul de 2,8% în anul 2012. 

- % - 

Tabelul 1.9 Indicele preţului de consum 2010 2011 2012 

Indicele preţului de consum    

• dec. faţă de dec. an anterior 3,5 3,0 2,6 

• medie anuală 3,6 3,2 2,8 
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De asemenea, continuarea procesului de dezinflaţie va contribui la scăderea suplimentară a 

aşteptărilor inflaţioniste. Un alt mijloc eficient de ancorare a anticipaţiilor inflaţioniste va fi 

menţinerea tendinţei de apreciere în termeni reali a monedei naţionale în raport cu euro. Acest 

fapt este posibil dacă se are în vedere perspectiva unei creşteri mai accelerate de productivitate 

în economia românească faţă de principalii săi parteneri externi. 
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Capitolul 2      

Politici Fiscale  şi Bugetare în Anii 2008 şi 2009 
           

2.1. Politica fiscal bugetară în anul 2008  

 

Politica fiscal bugetară promovată de Guvern în anul 2008, ca de altfel pe întreaga perioadă 

2004-2007, proiectată în strânsă corelaţie cu politicile macroeconomice întreprinse în acest 

orizont de timp, a continuat să sprijine obiectivul de consolidare a stabilităţii macroeconomice,  

ca sursă de dezvoltare economică durabilă. 

 

Construcţia bugetară a anului 2008 a fost fundamentată pe câteva coordonate:  

 

√ o stabilitate fiscală caracterizată de menţinerea impozitelor fundamentale, neintroducerea 

unor impozite noi şi fără creşterea celor existente, diminuarea obligaţiilor faţă de buget prin 

reducerea contribuţiilor de asigurări sociale pe parcursul anului cu 6 puncte procentuale 

cumulat (angajat şi angajator); 

√ respectarea condiţionalităţilor Tratatului de la Maastricht, în special cea privind deficitul 

bugetului general consolidat situat sub 3% din produsul intern brut;  

√ direcţionarea atentă a fondurilor bugetare către acele politici sectoriale considerate prioritare 

şi care să urmărească creşterea eficienţei banului public: educaţie, sănătate, asigurări sociale, 

transporturi, infrastructură, dezvoltare regională, agricultură, cercetare–inovare, apărare;  

√ consolidarea condiţiilor pentru absorbţia şi funcţionarea instrumentelor structurale, resursă 

de care va beneficia România din partea Uniunii Europene pentru a atinge obiectivul de 

creştere durabilă;  

√ dezvoltarea conceptului de planificare strategică, care va permite consolidarea conexiunii 

dintre planificarea politicilor publice şi elaborarea bugetului şi creşterea eficienţei şi 

coerenţei în cheltuirea fondurilor publice. Rezultatul aşteptat al etapei de planificare 

strategică este dezvoltarea şi consolidarea abordării bugetare pe bază de programe. Astfel, 

pentru anul 2008 bugetul  de stat a inclus un număr de 236 programe, faţă de 194 programe 

în anul 2007, ceea ce reprezintă aproximativ 76,2% din totalul cheltuielilor bugetului de stat. 

Din cei 50 de ordonatori principali de credite un număr de 25 au prezentat buget 100% pe 

programe. 
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Deşi programul bugetar aprobat iniţial pe anul 2008 anticipa un deficit al bugetului general 

consolidat de 2,7% din produsul intern brut, acesta a fost diminuat la 2,3% din produsul intern 

brut cu scopul de a armoniza combinaţia de ansamblu a politicilor macroeconomice cu ultimele 

evoluţii internaţionale. 

Evoluţia principalilor indicatori bugetari la data de 31.08.2008  

Veniturile bugetului general  consolidat  

 

Planşa 2.1.: Evoluţia principalelor venituri ale bugetului general consolidat până la 31 august 
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În execuţie, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2008, veniturile bugetului general consolidat 

reprezentau 21,3% din produsul intern brut, cu 1,3 puncte procentuale mai mult decât în aceeaşi 

perioadă a anului precedent având următoarele caracteristici de evoluţie: 

√ Ritmul de creştere accentuat, în special în primul trimestru al anului, la taxa pe valoarea 

adăugată care s-a majorat cu 49,6% faţă de încasările perioadei corespunzătoare din anul 

2007 datorită evoluţiilor macroeconomice favorabile; 

√ O dinamică nominală accentuată se constată şi la veniturile bugetare aplicate câştigurilor din 

muncă şi capital, care s-au majorat în cazul impozitului pe profit cu 30,7% faţă de încasările 

perioadei corespunzătoare din anul 2007 şi cu 34,7% la impozitul pe venit;  

√ Un trend ascendent prezintă încasările pe primele opt luni la contribuţiile de asigurări, de 

30,5% în termeni nominali şi de 0,3 puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut 
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faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în condiţiile în care cotele de contribuţii au fost 

reduse. 

 

Cheltuielile bugetului general consolidat  

 

Planşa 2.2.: Evoluţia principalelor cheltuieli ale bugetului general consolidat până la 31 august  
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Cheltuielile bugetului general consolidat la finele lunii august sunt superioare celor aferente 

anului precedent cu 39,9%, evoluţia acestora având următoarele caracteristici:  

√ stabilitatea politicii de cheltuieli şi a eficienţei alocărilor bugetare, reliefată de o anumită 

liniaritate a cheltuielilor lunare; 

√ se remarcă o creştere considerabilă a transferurilor cu 39,9% în termeni nominali şi cu 1,1 

puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut pe primele opt luni ale anului 2008 

faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, unul din factori reprezentându-l creşterea  

cheltuielilor cu asistenţa socială, respectiv cu 0,8 puncte procentuale. 

√ cheltuielile de capital au înregistrat o dinamică nominală mai accentuată faţă de alte naturi 

de cheltuieli, înregistrând o creştere de 64,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.  

√ în timp ce dobânzile se menţin la acelaşi nivel ca pondere în produsul intern brut, respectiv 

0,5%, cheltuielile de personal, precum şi bunurile şi serviciile înregistrează o creştere de 0,2, 

respectiv 0,4 puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut pe primele opt luni ale 

anului 2008 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;  
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Soldul bugetar  

La finele lunii august a.c. s-a înregistrat un deficit al bugetului general consolidat de 5.137,3 

milioane lei, respectiv 1,02% din produsul intern brut. 

Tabelul 2.1   Structura cheltuielilor bugetare la 31 august 2008 

 Milioane lei % din PIB % 

  Program  Realizări  Realizări Program Realizări  Realizări august  

  2008 
august 
2008 

august 
2007 2008 

august 
2008 

august 
2007 

2008/ 
2007 

         

CHELTUIELI 
TOTAL  196.075,8 112.567,7 80.464,6 38,8 22,3 19,9 139,9 

din care :        

Cheltuieli de 
personal 31.580,7 22.351,8 17.024,2 6,3 4,4 4,2 131,3 

Bunuri şi servicii 36.252,3 20.001,9 14.688,1 7,2 4,0 3,6 136,2 

Dobânzi 4.362,2 2.630,9 2.014,0 0,9 0,5        0,5 130,6 

Subvenţii 8.271,3 4.894,2 3.306,0 1,6 1,0 0,8 148,0 

Transferuri: 85.346,6 49.757,4 35.553,8 16,9 9,9 8,8 139,9 

− Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei 
publice 

8.449,9 5.039,1 3.858,2 1,7 1,0 0,8 130,6 

− Alte transferuri 22.545,7 9.690,1 6.770,1 4,5 1,9 1,7 143,1 

− Asistenţa 
socială 52.003,7 33.624,4 23.847,2 10,3 6,7 5,9 141,0 

 
− Alte cheltuieli  
 

2.347,3 1.403,8 1,078,3 0,5 0,3 0,3 130,2 

Fond de rezervă 1.522,7   0,3    

Cheltuieli de capital 28.471,5 12.918,2 7.869,0 5,6 2,6 1,9 164,2 

Împrumuturi 268,5 8,0 9,5 0,1 0,0 0,0 83,6 
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Datoria publică în anul 2008 

La 30.06.2008, gradul de îndatorare publică a fost de 18,7% din produsul intern brut (tabelul nr. 

2.2) net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht, din care ponderea 

datoriei publice guvernamentale în total datorie publică a fost 17,5%, iar ponderea datoriei 

publice locale de 1,2% din produsul intern brut.  

Creşterea datoriei publice la sfârşitul anului 2007 faţă de datoria înregistrată la sfârşitul anului 

2006, se datorează atât contractării de datorie pentru acoperirea necesităţilor de finanţare a 

deficitului bugetar şi aprecierii datoriei publice în valută ca urmare a deprecierii monedei 

naţionale faţă de principalele valute EUR şi USD în care este denominată datoria publică în 

valută, dar şi raportării în cadrul datoriei la sfârşitul anului 2007, în conformitate cu OUG 

nr.64/2007 privind datoria publică, de instrumente noi de datorie contractate de autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, respectiv contractele de leasing financiar, credite 

furnizor şi biletele la ordin avalizate de autorităţile administraţiei publice locale. În ceea ce 

priveşte prima jumătate a anului 2008, deşi în valoare absolută datoria publică a crescut cu 6,6 

miliarde lei, ca urmare a creşterii economice, ponderea acesteia în PIB a scăzut cu 1,6 %.  

 

Datoria publică guvernamentală  

 

Datoria publică guvernamentală la 30 iunie 2008 a fost în sumă de 82.946,6 milioane lei, în 

creştere cu 6.817,9 milioane lei faţă de sfârşitul anului 2007, în principal datorită finanţării 

deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice preponderent în lei, prin emiterea de titluri de 

stat pe piaţa internă şi angajarea de împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al 

trezoreriei statului, în timp ce datoria în valută a scăzut cu 128 milioane EURO, ca urmare a 

rambursării acestei datorii, în special a împrumuturilor garantate de stat. 

 
Tabelul 2.2  Evoluţia ponderii datoriei publice în PIB  în perioada 2004-2008 (%) 
 
 2004 2005 2006 2007 Iunie 2008 
Total datorie publică  22,5 20,4 18,5 20,3 18,7 

Datorie publică guvernamentală 22,4 19,5 17,5 18,8 17,5 

Datorie publică locală                              0,1 0,9 1,0 1,5 1,2 
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Datorită turbulenţelor de pe pieţele financiare internaţionale, a înrăutăţirii aşteptărilor 

inflaţioniste şi a creşterii randamentelor obţinute la titlurile de stat, în prima parte a anului 2008 

au fost preferate titlurile de stat pe termen scurt şi mediu, având în vedere posibilitatea 

refinanţării acestora la costuri mai scăzute, titlurile de stat pe termen lung anunţate în calendarul 

de emisiuni pe anul 2008 (volum indicativ de 11 miliarde lei) fiind amânate pentru a doua parte 

a anului (cel puţin cele pe 10 ani), în condiţiile în care rata inflaţiei şi dobânzile pe piaţa 

interbancară vor scădea, conform estimărilor BNR, cât şi aşteptărilor pieţei. 

 

Astfel, în primul semestru al anului 2008 au fost emise titluri de stat în sumă de 4.488,1 

milioane  lei din care: 

√ 2.523,5 milioane lei certificate de trezorerie cu scadenţă la 6 luni şi respectiv 1 an şi  

√ 1.964.6 milioane lei obligaţiuni de stat de tip benchmark, din care: 

− 1.451,7 milioane lei (8 % cupon) cu scadenţă la 3 ani şi  

− 512,9 milioane lei (8,25 % cupon) având scadenţă la 5 ani. 

Totodată având în vedere creşterea apetitului investitorilor spre sfârşitul lunii mai – începutul 

lunii iunie, creşterea gradului de lichiditate, dinamizarea pieţei secundare aferente 

Euroobligaţiunilor suverane de grad investiţional şi intenţiile altor emitenţi suverani comparabili 

României de a profita de fereastra de oportunitate apărută, Ministerul Economiei şi Finanţelor a 

lansat în data de 11 iunie a.c. o emisiune de Euroobligaţiuni pe pieţele internaţionale de capital, 

în sumă de 750  milioane EURO, cu un cupon de 6,5 % şi o maturitate de 10 ani, destinat 

refinanţării emisiunii de Euroobligaţiuni în sumă de 600 milioane EURO cu scadenţă în luna 

iunie a.c., diferenţa urmând a fi utilizată pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea 

datoriei publice. 

  

Structura datoriei publice guvernamentale după tipul datoriei arată că datoria publică 

guvernamentală contractată direct de stat reprezintă 89,8% din total datorie publică 

guvernamentală, iar datoria publică guvernamentală garantată de stat reprezintă 10,2% din 

această datorie. 
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Planşa 2.3    Datoria publică guvernamentală după tipul datoriei 
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La finele lunii iunie 2008, datoria tranzacţionabilă (titluri de stat) reprezenta 24,6 % din totalul 

datoriei publice guvernamentale, din care 15,2% erau titluri de stat emise pe piaţa internă  

interbancară (certificatele de trezorerie reprezintă 4,3%, iar obligaţiunile de stat în lei şi valută, 

inclusiv emisiunile de titluri de tip benchmark reprezintă 10,9%). Soldul emisiunilor de 

Euroobligaţiuni lansate pe pieţele externe de capital era de 1,9 miliarde EUR, reprezentând 9,5% 

din total datorie guvernamentală ca urmare a refinanţării în luna iunie a emisiunii în valoare de 

600 mil. EURO, lansată în anul 2003 cu emisiunea nouă în valoare de 750 mil. EURO.  

 

Planşa 2.4.: Structura datoriei publice guvernamentale pe tipuri de instrumente de datorie 
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√ Împrumuturile de stat (în care începând cu sfârşitul anului 2007 au fost raportate şi 

contractele de leasing financiar) au înregistrat o tendinţă descrescătoare ca pondere în total 
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datorie guvernamentală de la 38,2% la sfârşitul anului 2007 la 34,3% la 30 iunie 2008, în timp 

ce împrumuturile contractate pentru finanţarea temporară din disponibilităţile contului curent 

general al trezoreriei statului în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 

privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, a crescut în aceeaşi 

perioadă de la 38,6 % la 40,9 %.  

 

Analiza datoriei publice guvernamentale pe tipuri de creditori arată că 20,3% reprezintă datoria 

contractată cu creditorii oficiali (multilaterali şi bilaterali), în timp ce creditorii privaţi (băncile 

comerciale), emisiunile de obligaţiuni şi alte surse, reprezintă 38,8% din total. 

 

Planşa 2.5: Structura datoriei publice pe creditori 
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Datoria contractată cu creditorii oficiali (multilaterali şi bilaterali) a scăzut în cursul anului 2008 

atât ca valoare absolută, cât şi ca pondere în total datorie publică guvernamentală, contractarea 

împrumuturilor de la Organismele Financiare Internaţionale pentru finanţarea de proiect, fiind 

marginală şi doar pe baza aprobării unei legi pentru finanţarea unui proiect prioritar pentru 

economia românească.  

 

Structura datoriei publice guvernamentale după tipul ratei de dobândă evidenţiază că 30,4% din  

totalul acesteia reprezintă împrumuturile contractate cu rată fixă a dobânzii, evidenţiind un risc 

de rată de dobândă ridicat asociat portofoliului datoriei publice guvernamentale în principal 

datorită creşterii finanţării temporare din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei 

statului la 30.06.2008 cu 4,5 miliarde lei.  



33 

Structura pe durata iniţială a împrumuturilor arată că ponderea cea mai mare de 42,6% este 

deţinută de împrumuturile contractate pe termen lung (peste 5 ani), datorită împrumuturilor 

contractate de la organismele financiare internaţionale care au scadenţe pe termen lung, 

împrumuturile acordate de băncile comerciale pentru finanţarea unor proiecte de investiţii de 

interes major cu scadenţe pe termen lung, dar şi emisiunilor de titluri de stat (inclusiv obligaţiuni 

de tip benchmark) cu scadenţe pe termen lung. Structura pe durata iniţială a împrumuturilor 

evidenţiază un risc crescut de refinanţare a portofoliului de datorie guvernamentală la finele lunii 

iunie 2008 datorită ponderii ridicate de 49,1% a datoriei pe termen scurt în total datorie publică 

guvernamentală. 

  

Planşa 2.6.: Datoria publică după maturitatea iniţială 
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Analiza datoriei publice guvernamentale la sfârşitul lunii iunie 2008 în funcţie de valutele 

componente arată că ponderea cea mai mare o deţine moneda naţională de 57,2%, urmată de 

componenta EURO (29,5%), în timp ce celelalte valute reprezintă 13,3% din totalul datoriei 

publice guvernamentale. Datoria publică guvernamentală denominată în EURO a scăzut la 

29,5% în anul 2007, iar cea în USD la 10,1% la iunie 2008, în principal datorită strategiei 

implicite a Ministerului Economiei şi Finanţelor de a reduce riscul valutar şi de contractare 

începând cu anul 2006 a împrumuturilor în valută numai în EURO,  în perspectiva adoptării 

monedei unice în anul 2014.  
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Planşa 2.7: Structura datoriei publice guvernamentale pe tipuri de valute 
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Evoluţia randamentelor1 anualizate ale titlurilor de stat la data de 30 iunie 2008 se prezintă 

astfel:    

 

Planşa 2.8   Evoluţia randamentelor anualizate ale titlurilor de stat active în perioada iunie 2007 

– iunie 2008 
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Curba de randament a titlurilor de stat2  active în anul 2008 se prezintă după cum urmează: 

                                                 
1 Randamentul (rata nominală a dobânzii) este anualizat în funcţie de scadenţă cu care sunt emise titlurile de stat. 
Astfel, dacă titlurile de stat au fost emise pe 3 luni, se foloseşte formula: Y=[(1+y/400)^4-1]*100, unde 
y=randamentul. 
2 Curba de randament a titlurilor de stat a fost construită pe baza randamentelor medii  calculate pentru maturităţile 
titlurilor de stat.   
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Planşa 2.9   Curba de randament a titlurilor de stat active  în anul 2008 
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Tranzacţiile cu titluri de stat efectuate pe piaţa secundară se desfăşoară în conformitate cu 

Regulamentul privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1408 din 22 septembrie 2005.  

 

Evoluţia gradului de lichiditate a titlurilor de stat în perioada iunie 2007 – iunie 2008 exprimat 

ca raport între valoarea totală a tranzacţiilor lunare şi valoarea totală a titlurilor de stat emise 

lunar, se prezintă după cum urmează: 

 

Planşa 2.10   Evoluţia gradului de lichiditate a titlurilor de stat active  
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Finanţarea deficitului bugetar 

 

Finanţarea deficitului bugetului general consolidat de 2,3 %  în anul 2007 s-a realizat în 

principal din surse interne (98,4%) şi în completare din surse externe (1,6%). 

Politica de finanţare a deficitului bugetar pentru anul 2007 va fi continuată şi în anul 2008, când 

deficitul bugetului general consolidat va fi finanţat din surse interne în proporţie de 77%,  din 

surse externe în proporţie de 17%, iar diferenţa se va acoperi din veniturile din activitatea de 

privatizare şi din sumele recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din 

credite neperformante.  

 

Planşa 2.11   Finanţarea deficitului bugetar 
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Finanţarea deficitului bugetar a fost realizată prin emisiuni de certificate de trezorerie şi 

obligaţiuni de stat de tip benchmark pe piaţa internă, împrumuturi temporare din disponibilităţile 

contului curent general al trezoreriei statului, din sumele recuperate de către Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului din activele bancare neperformante, împrumuturile destinate 

finanţării de proiecte şi utilizarea de către primăria Bucureşti a fondurilor neutilizate din 

emisiunea de Euroobligaţiuni lansată în anul 2005. În acelaşi scop, în conformitate cu OUG 

nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Dezvoltare, suma de 459,0 milioane lei din 

veniturile din activitatea de privatizare a fost utilizată pentru finanţarea deficitului bugetar 

rezultat din cheltuielile destinate finanţării proiectelor de investiţii în infrastructură şi a altor 

proiecte prioritare.  
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2.2 Politica fiscal-bugetară în anul 2009 

 

Obiectivul strategic al acestor politici în anul 2009 este convergenţa reală a economiei româneşti 

cu economia Uniunii Europene, ceea ce presupune consolidarea echilibrelor macroeconomice şi 

împărţirea beneficiilor dezvoltării tuturor cetăţenilor.     

Cadrul macroeconomic intern şi extern în care va evolua economia românească în anul 2009 

este  caracterizat de următoarele aspecte: 

√ Continuarea şi consolidarea tendinţelor favorabile ale principalelor agregate macroeconomice, 

care s-au dovedit robuste, sustenabile şi de lungă durată .  

√ Evoluţia mai puţin predictibilă a cadrului internaţional, datorită tensiunilor persistente pe 

pieţele financiare, încetinirii creşterii economiei americane, existenţei unor presiuni 

inflaţioniste, modificărilor relativ mici intervenite în prognozele privind creşterea economică 

a Uniunii Europene; 

√ Supravegherea atentă a unor variabile macroeconomice pentru evitarea unor eventuale 

derapaje cum ar fi :   

− nivelul deficitului de cont curent (estimat la 12,2 % din P.I.B. în 2009) 

− nivelul inflaţiei  şi creşterea salariilor peste sporul de productivitate. 

√ Riscurile care decurg din nesupravegherea acestor variabile ar putea determina reevaluarea  

politicilor economice, pentru a menţine echilibrele macroeconomice în limite admisibile şi 

realizarea  criteriilor de convergenţă  reală şi nominală.  

 
Principalele coordonate ale politicii fiscal bugetare în anul 2009 
 

Obiectivul central stabilit la Lisabona în anul 2000 de a transforma Uniunea Europeană  până în 

anul 2010 în cea mai competitivă şi dinamică economie a reprezentat o provocare majoră pentru 

Guvernul României, care s-a angajat cu seriozitate în respectarea agendei Lisabona relansată, în 

vederea identificării priorităţilor naţionale necesare continuării reformelor şi reducerii 

decalajelor  economice şi sociale faţă de media statelor membre UE.  

În acest sens, documentele strategico-programatice elaborate de România (Planul Naţional de 

dezvoltare 2007-2013, Programul Naţional de Reforme 2007-2010, Cadrul Naţional de Referinţă 

2007-2013, Strategia de Dezvoltare Durabilă până în 2025) definesc priorităţile şi strategiile pe 
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care ţara noastră trebuie să le urmeze pe termen mediu şi lung, constituind  punctul de plecare 

pentru întreaga strategie fiscal–bugetară definită pe orizontul de referinţă menţionat. 

 

Politica fiscal bugetară pe orizontul de referinţă 2009-2012  este caracterizată de două trăsături 

definitorii: 

 

√ Va continua să constituie una din priorităţile esenţiale pentru asigurarea creşterii şi 

dezvoltării economice, precum şi pentru pregătirea României în vederea trecerii la moneda 

EURO; 

√ Se va axa pe combinarea judicioasă şi performantă a măsurilor de relaxare fiscală  cu cele de 

extindere a bazei de impozitare bazată pe principiul egalităţii de tratament fiscal. 

 

Proiectul de buget pe anul 2009 este un buget al stabilităţii economice, al consolidării dezvoltării 

economice înregistrate până acum, fiind construit pe câteva fundamente esenţiale:  

√ este un buget bazat pe politici şi priorităţi, configurat pe programe şi proiecte în 

infrastructură, mediu, competitivitate, întărirea capacitaţii administrative, dezvoltarea 

resurselor umane, proiecte regionale, retehnologizări şi investiţii, orientând întreaga gestiune 

financiară spre obiective, rezultate, performanţă. 

√ o abordare în forţă a proiectelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, 

Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit, precum şi a altor facilităţi şi instrumente, cu 

acoperire integrală din bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite care 

au calitatea de beneficiar de proiecte; 
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Planşa 2.12   Principalele coordonate ale politicii  fiscal –bugetare în anul 2009 

 
 

 

√ va continua să deţină un rol de macrostabilizare economică, fiind menţinută în 
limite prudente pentru a reduce deficitele externe şi a susţine procesul de 
dezinflaţie; 

√ stabilitatea taxelor şi impozitelor, consolidare fiscală,  în sensul că nu  va interveni 
nicio  modificare semnificativă de natură a influenţa veniturile bugetului general 
consolidat; 

√ un deficit al bugetului general consolidat de 2% din PIB, corelat cu obiectivele 
macroeconomice, ceea ce arată că Guvernul României are determinarea de a 
respecta  criteriile de la Maastricht şi de a evita pericolul unui deficit excesiv; 

√ accelerarea procesului de ajustare către ţinta de deficit bugetar pe termen mediu, 
preconizându-se un deficit bugetar de 0,9%  din PIB pentru anul 2012;  

√ continuarea politicii de alocare a fondurilor publice din punct de vedere al 
priorităţilor: politici de capital uman (învăţământ, sănătate), Politica Agricolă 
Comună, Politica de coeziune, cercetare dezvoltare; 

√ continuarea reformelor structurale pentru a creşte gradul de ocupare al forţei de 
muncă, nivelul productivităţii muncii, accelerarea reformelor în sistemul 
educaţional şi de sănătate, transformarea agriculturii  într-o activitate de dezvoltare 
durabilă, consolidarea capacităţii administrative, pentru a spori potenţialul de 
creştere şi competitivitate externă. Reformele structurale vor fi realizate în 
contextul reformelor structurale întreprinse la nivel european  în condiţiile în care  
priorităţile de acţiune internă reprezintă responsabilitatea tuturor factorilor 
economici, politici şi sociali; 

√ consolidarea condiţiilor pentru absorbţia şi funcţionarea instrumentelor structurale,  
resursă de care va beneficia România din partea Uniunii Europene pentru a atinge 
obiectivul de creştere durabilă 

 

 

Obiectivele politicii fiscale în anul 2009 

Obiectivul creşterii economice bazate pe investiţii şi creşterea productivităţii muncii a impus  

reformarea în etape a sistemului fiscal, în perioada 2005-2008 pentru a răspunde principiilor  

neutralităţii, uniformităţii şi unui comportament corect al contribuabililor faţă de obligaţiile 

fiscale. 

Principalele coordonate ale politicii fiscale în anul 2009 sunt următoarele: 
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√ politica de impozitare se bazează pe stabilitatea acestora, în sensul că nu sunt avute în vedere 

modificări semnificative şi poate fi considerată o continuare a celei din perioada 2005 -2008, 

caracterizată prin relaxare fiscală în domeniul impozitelor directe.  

 

În domeniul impozitului pe profit se va avea în vedere diminuarea bazei impozabile pentru 

calculul impozitului pe profit, prin acordarea unei deduceri suplimentare pentru activităţile de 

cercetare-dezvoltare.  

 

În domeniul impozitului pe venit se urmăreşte: 

√ încurajarea contribuţiilor la fondurile de pensii private, prin majorarea cuantumului 

contribuţiilor deductibile la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile din salarii. 

√ simplificarea sistemului de deduceri personale acordate persoanelor fizice care realizează 

venituri din salarii la funcţia de bază.  

 

În domeniul impozitelor locale se urmăreşte realizarea de măsuri pentru impozitarea la 

valoarea de piaţă a proprietăţilor imobiliare. 

 

În domeniul impozitării nerezidenţilor, relaxarea fiscală este urmărită prin scoaterea de sub 

incidenţa impozitării în România a veniturilor obţinute de organismele de plasament colectiv 

nerezidente, fapt ce ar încuraja pătrunderea acestor fonduri pe piaţa de capital românească şi 

dezvoltarea acesteia. 

 

În domeniul accizelor trebuie să se respecte întocmai principiile legislaţiei comunitare, 

inclusiv în ceea ce priveşte sfera de aplicare şi cotele de accize, având în vedere obligaţia 

statelor membre de a atinge nivelul minim impus al cotelor respective. 

 

Nu au fost introduse modificări majore pe partea contribuţiilor de asigurări sociale, cea mai 

mare diminuare având  loc în anul 2008 cu 6 puncte procentuale. 

 

Modificările legislative pe linie de TVA în anul 2009 au în vedere continuarea transpunerii în 

legislaţia naţională a Directivei Consiliului 2008/8/CE din 12 februarie 2008 de modificare a 

Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor (transpunere parţială), 

întrucât această directivă conţine prevederi care intră în vigoare la momente diferite. 
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Îmbunătăţirea politicii de administrare fiscală este caracterizată de următoarele valori: 

√ transparenţă crescută; 

√ tratament egal contribuabililor; 

√ relaţie de calitate superioară cu cetăţenii, servicii adaptate nevoilor acestora; 

√ profesionalism şi corectitudine în relaţia cu contribuabilii;  

√ responsabilizarea şi adeziunea angajaţilor la obiectivele Agenţiei. 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi va direcţiona activitatea în sensul îmbunătăţirii 

mediului de afaceri. Astfel, se va urmări cu prioritate: 

 

√ servicii de calitate, o asistenţă cât mai adecvată nevoilor contribuabililor, proceduri 

simplificate şi modernizate; 

√ aplicarea aceluiaşi  regim juridic în situaţii similare (asigurarea egalităţii contribuabililor în 

faţa legii fiscale). 

 

Direcţiile de evoluţie viitoare au fost circumscrise celor 3 obiective strategice majore:  

√ Stimularea conformării voluntare - obiectivul major (“capul strategic”) pe care ANAF şi l-a 

propus în prima sa strategie de sine-stătătoare urmând a se realiza prin servicii mai bune şi 

proceduri simplificate şi modernizate;  

√ Reprimarea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare; asigurarea egalităţii cetăţenilor în 

faţa impozitului, prin aplicarea nediscriminatorie a legislaţiei fiscale; 

√ Modernizarea şi îmbunătăţirea funcţionării interne a administraţiei fiscale.  
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Planşa 2.13  Impozitul pe profit şi dividende  

 
√ În contextul orientărilor recente ale politicii UE în domeniul cercetării-dezvoltării, 

determinate de Strategia de la Lisabona, se propune stimularea activităţilor de cercetare 
– dezvoltare prin: 
- acordarea unei deduceri suplimentare la calculul profitului impozabil în proporţie de 

20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; 
- aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor 

destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare. 
√ În ceea ce priveşte impozitul pe profit, începând cu 1 ianuarie 2009 se majorează 

perioada de recuperare a pierderii fiscale de la 5 la 7 ani, pentru pierderea fiscală 
realizată începând cu anul 2009.  

√ Începând cu 1 ianuarie 2009 cota de impunere a dividendelor obţinute din România de 
persoanele juridice rezidente în statele membre UE şi AELS s-a redus de la 16% la 
10%. În continuare pentru nerezidenţii din state nemembre UE cota de impozit pe 
dividende se va menţine la 16%. În acelaşi timp s-a adus o corecţie la toate articolele 
Codului fiscal care se referă la Directivele UE, în sensul că s-a menţionat că de  
prevederile respective beneficiază şi statele membre AELS, ca urmare a acordurilor pe 
care acestea le-au încheiat cu UE. 

√ Tot cu data de 1 ianuarie 2009, s-a prevăzut scutirea dobânzilor aferente instrumentelor 
de datorie publică şi a veniturilor obţinute din tranzacţionarea titlurilor de stat şi a 
obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ-teritoriale, tratament fiscal care va 
stimula dezvoltarea pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat. 

 

  

Planşa 2.14 Impozitul pe venit 
 

 
√ Majorarea cuantumului contribuţiilor deductibile la stabilirea bazei de calcul pentru 

veniturile din salarii realizate la funcţia de bază, reprezentând contribuţiile la fondurile 
de pensii facultative efectuate potrivit Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, 
cumulat angajat şi angajator  de la 400 euro anual în prezent, la 800 euro anual. 

 
√ Majorarea cuantumului contribuţiilor deductibile reprezentând cheltuieli cu primele de 

asigurare voluntară de sănătate, cumulat angajat şi angajator, de la 400 euro anual în 
prezent,  la 500 euro anual. 

 
√ Simplificarea sistemului de deduceri personale acordate persoanelor fizice care 

realizează venituri din salarii la funcţia de bază în vederea aplicării acestuia 
nediscriminatoriu şi cu cheltuieli reduse de administrare.  

 
√ În domeniul impozitului pe venit, începând cu 1 ianuarie 2009, se aplică scutirea de 

impozit a veniturilor din deţinerea şi tranzacţionarea titlurilor de stat şi/sau a 
obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ-teritoriale. Acest tratament ar 
stimula dezvoltarea pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat, precum şi dezvoltarea 
pieţei de capital. 
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Planşa 2.15   Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi 
 

 
 
 
√ Scoaterea de sub incidenţa impozitării în România a veniturilor obţinute de 

organismele de plasament colectiv nerezidente (fonduri de investiţii străine). Pe 

piaţa de capital din România acţionează din ce în ce mai mult fondurile de investiţii 

străine (organisme de plasament colectiv în valori mobiliare). Acestea, de regulă 

sunt entităţi fără personalitate juridică, constituite în baza unui contract de societate 

civilă, cu emisiune continuă de unităţi de fond, transparente fiscal în majoritatea 

ţărilor în care sunt înregistrate şi sunt administrate de societăţi de administrare a 

investiţiilor (administratorul fondului) care reprezintă fondurile de investiţii în 

relaţia cu terţii. Având în vedere forma de constituire a fondului, numărul 

participanţilor/membrilor la acesta este foarte mare, având naţionalităţi diferite iar 

schimbarea membrilor fondului este continuă ceea ce face imposibilă aplicarea mai 

multor regimuri fiscale pentru aceeaşi tranzacţie. 

 
√ În acelaşi timp, scoaterea de sub incidenţa impunerii a veniturilor obţinute din 

România de organismele de plasament colectiv nerezidente ar stimula şi mai mult 

pătrunderea acestora pe piaţa de capital românească. 

De altfel, un astfel de regim de neimpozitare pentru organismele de plasament 

colectiv este aplicat şi în alte state din Uniunea Europeană. 
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Planşa 2.16     TVA şi accize  

 
√ În ceea ce priveşte legislaţia în domeniul accizelor şi al taxei pe valoarea adăugată, 

principalul obiectiv îl constituie respectarea prevederilor legislaţiei comunitare în 
domeniu. 

√ În domeniul taxei pe valoarea adăugată nu se anticipează schimbări majore în 
structura  acesteia. 

 
√ Întrucât România nu a atins în totalitate nivelurile minime impuse prin legislaţia 

comunitară, va continua majorarea accizelor pentru anumite produse supuse 
accizelor armonizate, respectiv până în anul 2011, potrivit graficului prevăzut în 
anexa nr. 1 la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
√ În ceea ce priveşte regimul accizelor pentru produsele supuse accizelor 

nearmonizate, menţionăm că în cazul anumitor produse (cafea, bijuterii din aur 
şi/sau din platină, articole din cristal), acest nivel va continua să se reducă treptat 
până la eliminarea accizelor în anul 2010 - la articole din cristal şi bijuterii din aur 
şi/sau din platină, respectiv în anul 2011 - la cafea, potrivit graficelor prevăzute în 
anexele nr. 2 şi nr. 3 la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 

 

Planşa 2.17  Taxe şi impozite locale 
 

 
√ Creşterea autonomiei locale în ceea priveşte administrarea impozitelor legate de 

proprietate. 
 

√ Iniţierea unei reforme radicale a sistemului instituţional al  administraţiei publice 
locale în ceea ce priveşte evaluarea şi impozitarea proprietăţilor, o schimbare 
profundă a modului de abordare a principiilor de echitate ce guvernează aşezarea 
sarcinilor fiscale pe proprietate, cu o ajustare semnificativă a legislaţiei în domeniu 
devin nu numai dezirabile dar şi imperios necesare. 

 
Pentru atingerea acestor deziderate se propune realizarea de măsuri pentru impozitarea 
la valoarea de piaţă a proprietăţilor imobiliare. 

 
Codul fiscal ar putea să prevadă că începând cu anul fiscal 2011 autorităţile deliberative 
ale administraţiei publice locale să stabilească impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren 
având în vedere valoarea impozabilă a clădirii şi nivelurile impozitului pe teren 
prevăzute de Titlul IX din lege, sau, să poată opta pentru stabilirea impozitului pe clădiri 
şi a impozitului pe teren având în vedere valoarea clădirilor şi respectiv a terenurilor 
stabilite pe baza cererii şi ofertei, potrivit informaţiilor furnizate de către Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.   
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Reprimarea evaziunii fiscale şi 
indisciplinei financiare 

Stimularea conformării 
voluntare 

Modernizarea şi îmbunătăţirea  
funcţionării interne  

 
√ Construirea unei baze de date cu cele mai 

frecvente întrebări şi răspunsuri privind 
legislaţia fiscală 

√ Dezvoltarea funcţiilor Call Center din 
Bucureşti şi crearea de Call Center în 
teritoriu 

√ Dezvoltarea comunicării externe în 
vederea îmbunătăţirii educaţiei fiscale a 
contribuabililor 

√ Implementarea de programe educaţionale 
pentru îmbunătăţirea civismului fiscal 

√ Monitorizarea sesizărilor şi reclamaţiilor 
contribuabililor (crearea unei baze de 
date) 

√ Eliberarea cu rapiditate a certificatelor, 
autorizaţiilor  

√ Simplificarea procedurii de restituire a 
accizelor 

√ Administrarea mai bună a TVA –
îmbunătăţirea gradului de soluţionare a 
rambursărilor 

√ Mai buna administrare a impozitului pe 
venit şi a contribuţiilor sociale 

 

 
√ Creşterea calităţii actului de inspecţie fiscală: 

elaborarea de ghiduri de inspecţie fiscală 
√ Îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii 

controlului fiscal  
√ Programarea mai bună pe baza analizei de 

risc 
√ Dezvoltarea componentei cercetare-

documentare 
√ Dezvoltarea controlului electronic 
√ Îmbunătăţirea capacităţii administrative de 

control în domeniul producţiei şi circulaţiei 
uleiurilor minerale 

√ Dezvoltarea schimbului de informaţii şi 
asistenţei reciproce cu Statele Membre 

√ Alinierea la practica internaţională privind 
controlul preţurilor de transfer  

√ Consolidarea controlului financiar 
√ Recuperarea mai dinamică a arieratelor şi 

împiedicarea formării de noi arierate 
√ Îmbunătăţirea procedurilor de executare silită, 

insolvabilitate şi răspundere solitară 
√ Dezvoltarea sistemului de supraveghere şi 

control al mişcării produselor accizabile 
 

√ Îmbunătăţirea procedurilor interne privind 
colectarea obligaţiilor curente şi a 
arieratelor, precum şi dezvoltarea celor de 
prevenire a acumularii de noi arierate 

√ Dezvoltarea capacităţii analitice de 
planificare a veniturilor bugetare 

√ Consolidarea planificarii anuale: 
monitorizarea activităţii din teritoriu; 
indicatori de plan, cu obiective cifrice  

√ Măsurarea eficienţei activităţii de 
administrare fiscală: preţul fiecărui leu 
colectat  

√ Implementarea unui management pe bază 
de obiective, adoptarea de noi instrumente 
de management 

√ Dezvoltarea metodelor complexe de analiză 
şi cunoaştere a nivelului de conformare, a 
zonelor de risc, a cauzelor neconformării     

√ Îmbunătăţirea activităţii de resurse umane  
√ Dezvoltarea suportului informatic, 

automatizarea procedurilor de gestionare a 
declaraţiilor pentru reducerea timpului de 
reacţie a administraţiei fiscale 

Planşa 2.18    Liniile  strategice ale A.N.A.F. pe anul 2009 şi 
perioada următoare 
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Structura veniturilor bugetare în anul 2009 

Estimarea veniturilor bugetului general consolidat s-a realizat pe baza indicatorilor 

macroeconomici proiectaţi pentru anul 2009 şi a reglementărilor existente în domeniul fiscal în 

vigoare de la 1 ianuarie 2009. 

 Tabelul 2.3  Structura veniturilor  bugetare pe anii 2008-2009 
 milioane lei % din P.I.B. % din total venituri 
  Program Propuneri Program Propuneri  Program Propuneri 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Total venituri  184.305,2 221.722,4 36,5 38,3 100,0 100,0 
Venituri curente  172.589,1 198.715,1 34,2 34,4 93,6 89,6 
Venituri fiscale  105.873,6 122.726,4 21,0 21,2 57,4 55,4 
Impozit pe venit, profit şi câştiguri din 
capital de la persoane juridice  din care: 17.439,3 20.506,9 3,5 3,5 9,5 9,2 

Impozit pe profit 15.783,3 18.589,0 3,1 3,2 8,6 8,4 
Alte impozite pe profit, venit, şi 
câştiguri de la persoane juridice 1.656,0 1.917,9 0,3 0,3 0,9 0,9 

Impozit pe venit, profit şi câştiguri de 
capital de la persoane fizice din care: 17.590,7 22.182,8 3,5 3,8 9,5 10,0 

Impozit pe venit şi salarii 17.543,2 22.155,8 3,5 3,8 9,5 10,0 
Alte impozite pe profit, venit şi câştiguri 
din capital 47,5 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Impozite şi taxe pe proprietate 4.069,3 4.800,7 0,8 0,8 2,2 2,2 
Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii din 
care : 65.535,5 73.813,4 13,0 12,8 35,6 33,3 

T.V.A. 47.030,0 53.449,7 9,3 9,2 25,5 24,1 
Accize 16.071,5 18.393,3 3,2 3,2 8,7 8,3 
Taxe de utilizarea bunurilor, autorizarea  
utilizării   bunurilor sau pe desfăşurarea 
de activităţi 2.279,3 1.862,8 0,5 0,3 1,2 0,8 

Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile  
internaţionale 1.123,8 1.215,1 0,2 0,2 0,6 0,5 
Alte impozite şi taxe fiscale 115,0 207,5 0,0 0,0 0,1 0,1 
Contribuţii de asigurări sociale  49.386,0 58.416,3 9,8 10,1 26,8 26,3 
Venituri nefiscale  17.329,5 17.572,4 3,4 3,0 9,4 7,9 
Venituri de capital 1.116,5 1.204,7 0,2 0,2 0,6 0,5 
Donaţii  10.599,6 5.013,3 2,1 0,9 5,8 2,3 
Sume primite de la UE în contul plăţilor 
efectuate   16.789,2  2,9  7,6 

 

Veniturile bugetului general consolidat pentru anul 2009 sunt estimate la 221.722,4 milioane  lei  

(38,3% din produsul intern brut),  înregistrându-se  o creştere  nominală de  37.417,2 milioane  lei. 

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

 

√ impozitul pe venit şi salarii va creşte cu 0,3 puncte procentuale (de la 3,5% în 2008 la 3,8 % 

în 2009), determinat, în principal, de creşterea câştigului salarial mediu brut şi a numărului 

mediu de salariaţi în anul 2009 faţă de anul 2008.  
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√  veniturile din impozitul pe profit vor creşte în termeni nominali, acestea având o pondere în 

produsul intern brut în anul 2009 de 3,2%, cu 0,1 puncte procentuale în creştere faţă de 

2008. 

√ contribuţiile de asigurări sociale continuă să deţină ponderea cea mai mare în produsul intern 

brut, înregistrând o creştere de 0,3 puncte procentuale (de la 9,8% în anul 2008, la  10,1% în 

anul 2009). Pentru anul 2009 nu  se preconizează modificări privind reducerea contribuţiilor 

la asigurările sociale, fiind cunoscut faptul că în anul 2008 a avut loc diminuarea  obligaţiilor 

de plată către buget prin reducerea considerabilă a acestui tip de venit. 

√ veniturile din taxa pe valoarea adăugată, deşi în termeni nominali vor creşte, totuşi se 

preconizează să înregistreze o uşoară scădere cu 0,1 puncte procentuale în anul 2009 faţă de 

anul 2008. Aceste venituri se vor apropia pe termen mediu ca nivel de valorile înregistrate în 

ţările membre ale Uniunii Europene, corespunzând combinaţiei de ansamblu a politicilor 

economice prevăzute de-a lungul orizontului de prognoză şi propunerilor de modificare ale 

Codului fiscal. 

√ nivelul veniturilor din accize se va menţine  în anul 2009 la 3,2%  ca pondere în produsul 

intern brut,  ca şi în anul 2008, în condiţiile continuării procesului de armonizare cu legislaţia 

europeană şi intensificării eforturilor de îmbunătăţire a colectării de către administraţia 

fiscală. 

√ Sumele primite de la UE în contul plăţilor efectuate reprezintă un capitol nou, care a fost 

introdus în buget în anul 2009 şi care reprezintă sumele primite de la Uniunea Europeană, în 

contul sumelor utilizate din bugetul propriu de ministerele beneficiare de fonduri europene 

nerambursabile postaderare pentru implementarea  proiectelor europene în domeniul Politicii 

de coeziune, a Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit.   

√ Pentru anul 2009, aceste sume totalizează 16.789,2 mil. lei, respectiv 2,9% din produsul 

intern brut şi provin din instrumente structurale şi de coeziune, precum: Fondul  European de 

Dezvoltare Europeană, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European 

Agricol de Dezvoltare Rurală, Fondul European  pentru Pescuit, alte facilităţi şi instrumente. 

√ Acordarea acestor fonduri din partea Uniunii Europene va conduce pe termen mediu la 

restructurarea  economiei tuturor regiunilor care beneficiază de aceste instrumente, creşterea 

gradului de competitivitate, recuperarea decalajelor faţă de nivelul de dezvoltare din celelalte 

state membre ale UE. 
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Planşa 2.19    Evoluţia principalelor venituri ale bugetului general consolidat în anii 2008-2009 
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Planşa 2.20    Structura principalelor venituri ale bugetului general consolidat în anul 2008 
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Planşa 2.21   Structura principalelor venituri ale bugetului general consolidat în anul 2009 
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Obiectivele politicii bugetare în anul 2009  

 

Politica bugetară pe anul 2009, formulată în contextul corelării cu celelalte politici economice, 

fiscale şi monetare pentru a păstra economia românească pe trendul de evoluţie pozitiv 

înregistrat  în perioada 2004-2008, are în vedere un deficit bugetar de 2% din produsul  intern  

brut, şi are în vedere următoarele obiective:    

 

√ potenţarea stabilităţii şi creşterii pe termen lung care să permită ca de avantajele dezvoltării 

să beneficieze toţi cetăţenii; 

 

√ este o politică prudentă, construită pe o bază flexibilă care să corespundă modului de 

abordare al bugetului european şi care să contribuie la îndeplinirea angajamentelor pe care  

le are România ca stat membru al Uniunii Europene; 

 

√ un deficit bugetar de 2% din PIB consistent cu obiectivul de convergenţă pe termen mediu. 
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Principalele obiective ale politicii bugetare pe anul 2009  pot fi sintetizate astfel: 

 

√ Realizarea cu prioritate a programelor pentru eliminarea disfuncţionalităţilor structurale din  

învăţământ, sănătate, cercetare-dezvoltare (domenii susţinute şi de Strategia Lisabona 

relansată), infrastructură, protecţie socială şi dezvoltarea agriculturii; 

 

√ Grija pentru pensionari a  fost o preocupare continuă a Guvernului, deoarece  a fost unul din  

angajamentele Programului de Guvernare. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2009 valoarea 

punctului de pensie se majorează la 763,7 lei. Suportul pentru această majorare este dat de: 

− creşterea economică prevăzută pentru 2009 la 6%;  

− îmbunătăţirea colectării veniturilor bugetare;  

 

√ Asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finanţării proiectelor eligibile a fi finanţate din 

fonduri europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar, în condiţiile unui deficit 

situat sub 3%  din produsul intern brut; 

 

√ Creşterea disciplinei economico–financiare în cadrul ministerelor şi agenţiilor 

guvernamentale, precum şi în unităţile din subordinea acestora, urmărindu-se alocarea 

eficientă, atent adresată a fondurilor bugetare, întărirea mecanismelor de control a 

cheltuielilor publice, creşterea responsabilităţii şi a performanţelor manageriale, eliminarea 

disfuncţionalităţilor înregistrate, identificarea şi monitorizarea riscurilor.  

 

 

 

Structura cheltuielilor bugetare 

În conformitate cu obiectivul privind proiecţia deficitului bugetar la 2,0% din produsul intern 

brut şi având în vedere coordonatele politicilor sectoriale şi veniturile estimate pentru anul 2009, 

cheltuielile bugetului general consolidat au fost proiectate la 233.456,3 milioane lei (40,4% din 

produsul intern brut). 
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 Tabelul 2.4  Evoluţia şi principalele caracteristici structurale ale cheltuielilor bugetului  general 
consolidat în perioada 2008-2009 

 Milioane lei % din PIB % din total cheltuieli

  Program Propuneri Program Propuneri Program Propuneri 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 

CHELTUIELI TOTAL  196.075,8 233.456,3 38,8 40,4 100,0 100,0 

din care :       

Cheltuieli de personal 31.580,7 34.644,4 6,3 6,0 16,1 14,8 

Bunuri şi servicii 36.252,3 39.382,6 7,2 6,8 18,5 16,9 

Dobânzi 4.362,2 5.444,1 0,9 0,9 2,2        2,3 

Subvenţii 8.271,3 9.876,1 1,6 1,7 4,2 4,2 

Transferuri: 85.346,6 106.242,8 16,9 18,4 43,5 45,5 

− Transferuri între 
unităţi ale 
administraţiei publice 

8.449,9 10.665,8 1,7 1,8 4,3 4,6 

− Alte transferuri 22.545,7 11.290,5 4,5 2,0 11,5 4,8 

− Asistenţa socială 52.003,7 61.584,1 10,3 10,6 26,5 26,4 

− Alte cheltuieli  
 

2.347,3 2.428,9 0,5 0,4 1,2 1,0 

− Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile  

 

 
 
 

20.273,5 
 

 
 

3,5 
 

 
 

8,7 

Fond de rezervă  
1.522,7 

 
140,9 

 
0,3 

 
0,0 

 
0,8 

 
0,1 

Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă 

 3.593,1  0,6  1,5 

Cheltuieli de capital 28.471,5 
 

33.874,6 
 

5,6 5,9 14,5 14,5 

Împrumuturi 268,5 257,7 0,1 0,0 0,1 0,1 

 

Principalele caracteristici ale cheltuielilor bugetului general consolidat estimate pentru anul 

2009 sunt următoarele:  
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√ Scăderea ponderii cheltuielilor de personal în produsul intern brut la 6,0% de la 6,3% în 

2008, element esenţial în procesul de dezinflaţie.  

 

√ Menţinerea dobânzilor la acelaşi nivel cu cel din anul 2008 (0,9%  din produsul intern brut). 

 

√ Subvenţiile deţin 1,7% din P.I.B., în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de anul 2008. 

 

√ Transferurile, continuă să deţină ponderea cea mai mare în produsul intern brut (18,4% din 

P.I.B.), cu 1,5 puncte procentuale în creştere faţă de anul 2008, o categorie specială de 

transferuri fiind cele destinate finanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe 

nerambursabile postaderare, categorie nouă introdusă în proiectul de buget pe anul 2009, 

care deţin 3,5 % din PIB, şi aproximativ  8,7 % din totalul cheltuielilor bugetare. 

 

√ Creşterea  ponderii cheltuielilor de capital la 5,9% faţă de 5,6% în anul 2008 şi  care deţin o 

pondere în totalul cheltuielilor bugetare în anul 2009 de 14,5%, ceea ce reflectă direcţionarea 

fondurilor publice pentru susţinerea creşterii economice.  

 

 

Planşa 2.22   Evoluţia principalelor cheltuieli ale bugetului general consolidat în anii 2008-2009 
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Planşa 2.23   Structura cheltuielilor bugetului general consolidat în anul 2008 

Alte cheltuieli
2,2%

Cheltuieli de capital 
14,5%

Asistenta sociala
26,5%

Alte transferuri
11,5%

Transferuri intre 
unitati
4,3%

Subventii
4,2%

Dobanzi
2,2%

Bunuri si servicii
18,5%

Cheltuieli de personal
16,1%

 
 

 

Planşa 2.24   Structura cheltuielilor bugetului general consolidat în anul 2009 
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Deficitul bugetar 

Deficitul  bugetar pe anul 2009 este proiectat la 2% din PIB în conformitate cu obiectivul de 

reducere a acestuia pe termen mediu . 

 

Planşa 2.25    Evoluţia principalilor indicatori bugetari în perioada 2008-2009 
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Datoria Publică 

În anul 2009 datoria publică guvernamentală va înregistra o creştere controlată, astfel încât 

nivelul acesteia să se menţină în limite sustenabile, sub 20% din produsul intern brut.  

Pentru anul 2009 se estimează că serviciul datoriei publice guvernamentale va fi de 3.550,0 

milioane EURO, (tabelul de mai jos), comparativ cu serviciul aferent anului 2008 când în luna 

iunie a.c. s-a răscumpărat emisiunea de Euroobligaţiuni lansată în anul 2001 în valoare de 600 

milioane EUR.         

 

Tabelul 2.5: Serviciul datoriei publice guvernamentale  - milioane Euro - 

 2008 2009 

 Serviciul datoriei publice guvernamentale  4.531,7 3.550,0 

 - rate de capital 3.473,5 2.518,4 

 - plăţi de dobânzi şi comisioane 1.058,2 1.031,6 
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Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, începând cu 1 ianuarie 2009, cu acceptul 

finanţatorului, Ministerul Economiei şi Finanţelor va prelua în scopul efectuării plăţii serviciului 

datoriei publice şi a tragerii sumelor rămase în cadrul acestora, împrumuturile contractate de 

ordonatorii principali de credite sau de operatorii economici cu garanţia statului şi/sau 

contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora, care au ca sursă 

unică de rambursare bugetul de stat. Pentru aceste împrumuturi se utilizează un nou mecanism 

financiar şi o nouă reflectare a cheltuielilor în bugetul de stat: atât împrumutul utilizat, cât şi 

componenta locală aferentă se reflectă într-un titlu unic „cheltuieli aferente programelor cu 

finanţare rambursabilă”, iar serviciul datoriei publice se evidenţiază la Ministerul Economiei şi 

Finanţelor – Acţiuni generale. 

 

Pentru împrumuturile care nu intră sub incidenţa prevederilor art.14 al OUG nr.64/2007 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, sau pentru care nu s-a obţinut 

acordul finanţatorului, ordonatorii principali de credite includ în continuare în buget ca sume 

alocate din credite externe, fondurile necesare acoperirii intrărilor de credite externe, precum şi 

credite bugetare pentru plata serviciului datoriei publice aferente respectivelor împrumuturi 

(rambursarea efectuându-se în continuare conform actului de aprobare/ratificare al acordului de 

împrumut).  

Finanţarea deficitului bugetar 

Finanţarea deficitului bugetului general consolidat în anul 2009 se va realiza în principal din 

surse interne (cca. 85 %) şi, în completare din surse externe. Finanţarea din surse interne se va 

realiza prin emisiuni de certificate de trezorerie şi a obligaţiunilor de tip benchmark cu scadenţe 

pe termen mediu şi lung, prin împrumuturile contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale, precum şi din alte surse interne, respectiv utilizarea veniturilor din activitatea de 

privatizare, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2006 privind 

înfiinţarea Fondului Naţional de dezvoltare, şi sume recuperate de AVAS în baza Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din  

valorificarea activelor bancare neperformante. Ca surse externe se vor utiliza împrumuturile 

externe contractate în baza Legii nr.313/2004 privind datoria publică, care a fost înlocuită prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, dar şi împrumuturile 

contractate de la instituţiile financiare internaţionale pentru finanţarea deficitului bugetar în baza 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, dar şi prin lansarea unei 

noi emisiuni de Euroobligaţiuni.  
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Principalele politici sectoriale promovate prin proiectul de buget pe anul 2009 
 
Obiectivele cheie ale politicii bugetare sunt reafirmarea politicilor publice în sectoarele ce ţin de 

capitalul uman, precum învăţământul, cercetarea şi dezvoltarea, sănătatea şi coeziunea socială, 

în paralel cu susţinerea contribuţiei naţionale la programele de investiţii eligibile spre a fi 

finanţate din fonduri europene şi a plăţii contribuţiei naţionale la bugetul european. 

Tabelul 2.6    Evoluţia principalelor acţiuni finanţate prin proiectul de buget 

 
ACŢIUNI 

 
2008 

 
2009 

 
2008 

 
2009 

 
% 

 - milioane lei - % din PIB 2009/2008 

Asigurări şi asistenţă socială 55.568,6 64.230,5 11,0 11,1 115,6 

Învăţământ 26.445,2 34.559,7 5,2 6,0 130,7 

Transporturi 21.726,4 24.050,0 4,3 4,2 110,7 

Sănătate 19.518,5 22.969,6 3,9 4,0 117,7 

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare 

 
13.069,4 

 
17.088,4

 
2,6 

 
3,0 

 
130,8 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 14.122,1 15.326,1 2,8 2,6 108,5 

Ordine publică şi siguranţă naţională 12.777,9 13.036,8 2,5 2,3 102,0 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 6.820,0 7.222,6 1,4 1,2 105,9 

Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturile 

 
3.989,2 

 
6.979,4 

 
0,8 

 
1,2 

 
175,0 

Apărare 5.389,8 6.546,1 1,1 1,1 121,5 

Cultură, recreere şi religie 5.222,3 5.623,9 1,0 1,0 107,7 

Cercetare fundamentală, cercetare 
dezvoltare şi cercetare  în domeniul 
economic 

 
2.661,8 

 
4.515,2 

 
0,5 

 
0,8 

 
169,6 

Acţiuni generale, economice, 
comerciale şi de muncă 

 
2.358,0 

 
3.693,3 

 
0,5 

 
0,6 

 
156,6 

Combustibil şi energie 3.240,1 3.480,8 0,6 0,6 107,4 

Protecţia mediului 2.004,0 3.424,5 0,4 0,6 170,9 

Alte servicii publice generale 2.848,0 2.315,8 0,6 0,4 81,3 

Alte acţiuni economice 581,8 613,6 0,1 0,1 105,5 

Industria extractivă, prelucrătoare şi 
construcţii 

 
423,3 

 
419,9 

 
0,1 

 
0,1 

 
99,2 

Comunicaţii 45,8 175,8 0,0 0,0 383,8 
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În perioada următoare vor continua proiectele începute în domeniile prioritare şi vor fi finanţate 

proiecte noi, mai ales cele care beneficiază şi de finanţare europeană. 

 

Educaţie 

În domeniul educaţiei principala politică promovată este asigurarea egalităţii de şanse şi 

accesul egal şi sporit la educaţie al tuturor cetăţenilor ţării, prin: 

√ dezvoltarea infrastructurii prin continuarea programului guvernamental special de reabilitare 

a şcolilor şi de asigurare a dotărilor necesare; 

√ dezvoltarea educaţiei timpurii şi restructurarea învăţământului preşcolar în vederea creării 

premiselor necesare participării şcolare; 

√ modernizarea sistemului de educaţie din mediul rural; 

√ instituirea unui program special de burse pentru elevii din mediul rural care vor studia în 

campusurile şcolare; 

√ continuarea programelor de reabilitare a şcolilor din mediul rural, construcţia de noi şcoli şi 

campusuri şcolare şi dotarea lor cu utilităţi prin alocaţii de la bugetul de stat, în sistem de 

cofinanţare şi cu contribuţia autorităţilor administraţiei publice locale; 

√ continuarea programelor de dotare a şcolilor cu materiale didactice şi echipamente 

informatice destinate procesului didactic (calculatoare, softuri educaţionale, echipamente 

multimedia); 

√ asigurarea de personal didactic calificat în mediul rural prin sporuri salariale stimulative 

(incluzând sporul de mediu rural), facilităţi pentru transport, cazare şi stabilitate; 

√ sprijinirea formării iniţiale de cadre didactice; 

√ organizarea cadrului folosirii pe scară largă a învăţământului la distanţă (liceu, formare 

continuă, reconversie profesională, etc) de către elevii şi locuitorii din mediul rural; 

√ asigurarea accesului elevilor din zonele de educaţie prioritară (mediul rural, populaţia de 

etnie romă, persoanele marginalizate sau în situaţie de sărăcie severă) la servicii educaţionale 

de calitate prin aplicarea practicilor incluzive; 

√ continuarea acţiunilor de  protecţie socială prin asigurarea rechizitelor şcolare pentru elevii 

provenind din familii cu venituri scăzute, acordarea unei mese/gustări zilnice gratuite 

elevilor din ciclul primar şi preşcolar, asigurarea transportului şcolar pentru copiii care 

locuiesc în zone izolate, construirea campusurilor şcolare, asigurarea ajutorului financiar de 
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200 Euro în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, asigurarea unor burse pentru 

elevi în cadrul Programului Bani de liceu; 

√ dezvoltarea serviciilor integrate de informare, orientare, consiliere şcolară şi suport prin 

creşterea numărului de consilieri şcolari şi de asistenţi educaţionali; 

√ extinderea programului “A doua şansă”, în scopul reintegrării în educaţie a persoanelor care 

au părăsit timpuriu şcoala; 

√ dezvoltarea educaţiei permanente din perspectivă instituţională prin diversificarea ofertei de 

programe de formare flexibile pentru tineri şi adulţi; 

√ dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru carieră şi performanţă în carieră în scopul sporirii 

interesului pentru educaţia permanentă; 

√ asigurarea accesului egal şi sporit al cadrelor didactice la formarea profesională continuă. 

 

În domeniul educaţiei fondurile propuse pentru anul 2009 se ridică la 6% din PIB. 

 

Cercetare 

În domeniul cercetării se au în vedere următoarele ţinte strategice: 

√ Creşterea capacităţii şi a competitivităţii sistemului Cercetare Dezvoltare Inovare (peste 

media noilor state membre UE); 

√ Stimularea generală a activităţilor CDI desfăşurate de agenţii economici în parteneriat cu 

unităţile şi instituţiile de CD (peste media noilor state membre UE); 

√ Creşterea resurselor financiare publice şi private alocate cercetării ştiinţifice, dezvoltării 

tehnologice şi inovării (la 1% din PIB în 2010 din fonduri publice, respectiv triplarea în 

2013 a fondurilor cheltuite pentru activitatea de CDI din fonduri private); 

√ Întărirea capacităţii instituţionale pentru formularea, fundamentarea şi implementarea de 

politici, pentru managementul programelor şi proiectelor, pentru valorizarea rezultatelor CDI 

(e-Cercetare şi e-Infrastructura); 

√ Creşterea gradului de internaţionalizare a activităţilor de CDI în România (în conformitate 

cu strategia Lisabona şi principiile Ariei Europene a Cercetării). 

 

În anul 2009 se va aloca 0,8% din PIB în domeniul cercetării. 

 

 



60 

Politica de protecţie socială  

√ Continuarea reformei şi modernizării sistemului de pensii urmărindu-se corelarea creşterii 

pensiei cu creşterea economică şi stabilirea valorii punctului de pensie astfel încât aceasta să 

nu fie mai mică de 45% din salariul mediu brut;  

√ Dinamizarea pieţei muncii, prin mărirea gradului de ocupare şi formarea profesională a forţei 

de muncă;   

√ Dezvoltarea de politici publice privind migraţia forţei de muncă; 

√ Promovarea unui set de măsuri concrete şi coerente în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă; 

√ Asigurarea unui nivel de trai decent pentru categoriile defavorizate ale populaţiei; 

√ Integrarea categoriilor defavorizate ale populaţiei în comunitate; 

√ Promovarea „incluziunii active” a grupurilor vulnerabile, combinând politicile de integrare 

pe piaţa muncii, cu acordarea unui venit suficient şi cu dezvoltarea unui sistem de servicii 

sociale; 

√ Definitivarea construcţiei instituţionale în domeniul asistenţei sociale;  

√ Promovarea şi protecţia drepturilor copilului;  

√ Îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi.  

 

Fondurile publice alocate în domeniul asigurări şi asistenţă socială reprezintă 11,1% din PIB în 

anul 2009. 

 

Sănătate 

√ îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical; 

√ creşterea accesibilităţii populaţiei la actul medical; 

√ dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii; 

√ asigurarea resurselor umane profesionalizate; 

√ realizarea compatibilităţii cu sistemele de sănătate din statele membre; 

√ creşterea aportului serviciilor de sănătate publică la îmbunătăţirea stării generale de sănătate 

a populaţiei. 

Se vor derula următoarele programe bugetare: 

√ Programul naţional de profilaxie; 
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√ Programul naţional de diabet şi alte boli de nutriţie; 

√ Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule; 

√ Programul naţional de tratament în străinătate; 

√ Programul naţional de asistenţă comunitară şi acţiuni pentru sănătate; 

√ Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală 

primară. 

În domeniul sănătăţii fondurile propuse pentru anul 2009 se ridică la 4,0% din PIB. 

 

Agricultură 

Agricultura va beneficia de susţinere financiară pe cel puţin două planuri în paralel, 

pentru a deveni competitivă pe piaţă: 

√ O susţinere financiară pentru finanţarea investiţiilor în modernizarea mijloacelor de 

producţie, a tehnologiilor de producţie, a formării profesionale a agricultorilor şi a susţinerii 

instalării tinerilor în ferme producătoare pentru piaţă. Acest lucru se poate realiza atât cu 

ajutorul fondurilor europene din cadrul PNDR, cât şi printr-o politică de creditare bancară 

favorabilă. 

√ O susţinere financiară pentru sectoarele agricole mai sensibile, prin subvenţionarea directă 

sau indirectă a procesului de producţie. Această subvenţie are rolul de a compensa o parte 

din costurile de producţie pentru ca preţul de cost al acestor producători să fie suficient de 

competitiv pentru a rezista pe piaţă. Această subvenţionare trebuie susţinută financiar până 

când, în urma aplicării programelor de investiţii şi modernizare, fermele devin suficient de 

competitive pe piaţă pentru a-şi susţine producţia prin valorificarea directă a produselor. 

 

Se vor derula următoarele programe bugetare: 

√ Program de investiţii pentru sistemul de irigaţii; 

√  Program de creditare pentru investiţii în agricultură; 

√  Program de susţinere a investiţiilor pentru grupurile de producători în sectorul legume-

fructe; 

√ Program de achiziţionare a materialului genetic de calitate în sectoarele ovine, porcine 

pentru crearea unor ferme de reproducţie. 

 

În domeniul agriculturii fondurile propuse pentru anul 2009 se ridică la 3,0% din PIB. 
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Transporturi 

În domeniul transporturilor fondurile vor fi alocate pentru reabilitarea infrastructurii feroviare 

cu impact direct asupra eliminării punctelor periculoase şi a restricţiilor de viteză de pe 

infrastructura feroviară publică, interconectarea şi interoperabilitatea reţelei de drumuri din 

România cu reţeaua europeană de drumuri, derularea şi continuarea lucrărilor de modernizare şi 

reparaţii capitale la infrastructura aeroportuară a aeroporturilor internaţionale. 

Astfel, în ceea ce priveşte transportul feroviar, se vor urmări: 

√ Proiecte de reabilitare pe coridorul pan european IV pe teritoriul României: Curtici – Arad –  

Simeria – Coşlariu – Sighişoara – Braşov – Câmpina – Bucureşti – Constanţa; 

√ Proiecte de reabilitare pe coridorul pan european IX pe teritoriul României: Ungheni – Iaşi – 

Paşcani – Bacău – Focşani – Buzău – Ploieşti – Bucureşti – Giurgiu; 

 
În ceea ce priveşte transportul rutier, în următoarea perioadă, se va proiecta şi construi, în zona 

oraşelor medii şi mari exclusiv centuri şi artere cu acces controlat (autostrăzi şi drumuri expres). 

Reţeaua propusă spre construcţie conţine trei axe autostradale principale, precum şi un 

subprogram de drumuri expres şi autostrăzi de legătură.  

 

√ Autostrada Oradea – Cluj-Napoca – Braşov – Bucureşti – Constanţa având ca obiectiv 

principal finalizarea până în 2012 a autostrăzii de la Borş până la Constanţa. În 2009 şi 2010 

va începe construcţia pentru restul tronsoanelor de pe această axă, iar în intervalul 2009 – 

2011 vor fi inaugurate succesiv tronsoane din această autostradă, urmând ca ultimele 

porţiuni (Târgu Mureş – Sighişoara – Făgăraş, Braşov – Predeal – Comarnic şi o parte a 

Autostrăzii de Centură Bucureşti) să fie date în funcţiune în 2012. 

 

√ Autostrada Nădlac – Arad – Timişoara – Sibiu – Făgăraş având ca obiectiv principal 

finalizarea până în 2012 a tronsoanelor Nădlac – Lugoj şi Deva – Făgăraş.La ora actuală este 

în execuţie autostrada de centură Sibiu şi sunt în curs de contractare tronsoanele Arad – 

Timişoara, Timişoara – Lugoj şi Deva – Orăştie. În 2009 va fi finalizată centura Sibiu şi vor 

demara lucrările la tronsoanele Arad – Timişoara, Timişoara – Lugoj şi Deva – Orăştie. Până 

în 2012, întreaga axă, cu excepţia porţiunii Lugoj – Deva, va fi deschisă traficului. 

 

√ Autostrada Târgu Mureş – Iaşi. Această autostradă va aduce creşterea accesibilităţii în 

Moldova – regiunea cea mai izolată a ţării. Prin efectele de dinamizare ale economiei 
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regionale, construcţia autostrăzii va reduce decalajul între Moldova şi restul ţării, în linie cu 

politica de coeziune a Uniunii Europene.  

 

√ În nordul ţării, construcţia drumurilor expres Petea – Satu Mare – Baia Mare şi Baia Mare – 

Zalău vor asigura legătura Maramureşului istoric cu Ungaria (autostrada M49) cât şi cu 

autostrada Oradea – Cluj – Bucureşti. De asemenea, prin construcţia celor două drumuri 

expres, autostrăzii Oradea – Cluj – Braşov – Bucureşti i se va atribui şi o funcţionalitate nord 

– sud, România urmând să polarizeze legătura între spaţiul Baltic şi spaţiul Balcanic, ce va 

traversa ţara noastră de la Halmeu la Giurgiu. 

√ În centrul ţării, construcţia autostrăzii de centură a municipiului Cluj-Napoca, inclusiv 

extensiile acesteia spre Dej (în profil de autostradă) şi spre Huedin (în profil de drum expres) 

vor creşte semnificativ mobilitatea în zona Clujului. De asemenea, drumul expres Turda – 

Sebeş va realiza o legătură necesară între Autostrada Transilvania şi Coridorul IV. 

√ În vestul ţării, drumul expres Oradea – Arad şi Autostrada de centură Timişoara vor rezolva 

problemele de mobilitate în marile oraşe din vest şi vor permite polarizarea de către 

România a axei nord – sud care face legătura între Coridoarele pan-Europene de transport 

III, IV, VII şi X. 

√ În sudul ţării, construcţia drumului expres Craiova – Slatina – Piteşti va realiza legătura 

Olteniei înspre capitală şi Marea Neagră, dar şi înspre centrul ţării.  

√ În estul ţării, autostrăzile Paşcani – Bacău şi Focşani – Ploieşti vor îmbunătăţi accesibilitatea 

înspre axele autostradale Târgu Mureş – Iaşi şi Braşov – Ploieşti – Bucureşti. 

 
Fondurile publice alocate în domeniul transporturilor reprezintă 4,2% din PIB în anul 2009. 

 
Protecţia mediului 

În domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor politicile publice promovate prin buget 

vor viza: îmbunătăţirea calităţii aerului în zonele/aglomerările în care aceasta nu se conformează 

cu limitele pentru indicatorii de monitorizare, creşterea gradului de acces la serviciile publice de 

salubritate de calitate corespunzătoare, reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, reducerea 

poluării cauzate de situri contaminate, gospodărirea durabilă şi dezvoltarea resurselor de apă, 

satisfacerea cerinţelor de apă necesare activităţilor socio-economice, protecţia împotriva 

inundaţiilor. 

În domeniul protecţiei mediului fondurile propuse pentru anul 2009 se ridică la 0,6% din PIB. 
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Ordine publică şi siguranţă naţională 

În domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru anul 2009, principala politică 

promovată este „Creşterea capacităţii instituţionale a structurilor de ordine şi siguranţă publică” 

considerându-se prioritare următoarele obiective: 

√ apărarea siguranţei cetăţeanului şi a ordinii publice; 

√ menţinerea capacităţii operative a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă 

destinate activităţilor de prevenire a incendiilor şi de intervenţie în situaţii de urgenţă civilă; 

√ supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei 

ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, 

respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor; 

√ apărarea securităţii naţionale prin combaterea şi prevenirea terorismului. 

 

Justiţie  

În domeniul justiţiei pentru anul 2009 sunt formulate următoarele politici publice: 

√ Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi facilitarea accesului la justiţie; 

√ Desfăşurarea de către Ministerul Public a activităţii specifice în concordanţă cu actele 

normative în vigoare şi cu respectarea prevederilor din declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului şi din celelalte pacte şi tratate la care România este parte; 

√ Dezvoltarea sistemului penitenciar românesc potrivit standardelor europene. 

Apărare 

Politica în domeniul apărării vizează îndeplinirea de către România a angajamentelor 

naţionale şi internaţionale ca stat membru NATO şi ca membru al comunităţii euroatlantice.  

Obiectivele politicii de apărare a României sunt: 

√ Dotarea şi echiparea forţelor militare; 

√ Participarea la teatre de operaţii; 

√ Îndeplinirea standardelor de pregătire; 

√ Perfecţionarea structurală şi funcţională a sistemului de conducere operaţională a Armatei; 

√ Asigurarea suportului de comunicaţii şi informatică necesar executării conducerii 

operaţionale a Armatei; 

√ Compatibilizarea structurilor şi a echipamentelor proprii cu cele ale statelor membre NATO 

şi cooperarea cu acestea prin schimb de informaţii şi operaţii comune. 
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În domeniile apărare, ordine publică şi siguranţă naţională fondurile propuse pentru anul 

2009 se ridică la 3,4% din PIB. 

 

Principalele programe/proiecte finanţate prin bugetele ordonatorilor principali de credite, 

grupate pe cinci domenii majore, cărora li se vor aloca importante fonduri bugetare, sunt 

prezentate în planşele nr.2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, respectiv: 

1) Politici convergente cu cele promovate de Uniunea Europeană; 

2) Politici de capital uman; 

3) Politici de acompaniament social; 

4) Politici economice 

5) Alte politici 
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PLANŞA  2.27 

 
PROGRAME/ PROIECTE 

în cadrul 
politicilor convergente cu ele 

promovate de Uniunea Europeană 

TRANSPORTURI 

Programul de reabilitare a 
infrastructurii de transport 

feroviar 
 

Programul de modernizare a 
staţiilor de cale ferată 

 
Programul de modernizare a 

drumurilor naţionale 
 

Programul de construcţii 
autostrăzi 

 
Programul de reabilitare 

modernizare şi dezvoltare a 
infrastructurii de transport pe apă

PROTECŢIA  MEDIULUI ŞI 
GOSPODĂRIREA  APELOR

Managementul resurselor de apă 
 

Protecţia mediului, conservarea 
naturii şi diversităţii biologice, a 
calităţii aerului şi schimbărilor 

climatice, gestionarea deşeurilor 
 

Managementul activităţii de 
meteorologie 

CERCETARE, 
DEZVOLTARE 

Dezvoltarea capacităţii 

de cercetare-dezvoltare şi 

de diseminare a 

rezultatelor cercetării 

AGRICULTURĂ ŞI 
DEZVOLTARE RURALĂ 

Dezvoltarea durabilă a sectorului 
vegetal, a sectorului zootehnic şi 

piscicol 
 

Investiţii pentru îmbunătăţiri 
funciare 

 
Dezvoltarea durabilă a silviculturii
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PLANŞA  2.28 

 
PROGRAME/ PROIECTE 

în cadrul 
politicilor de capital uman 

EDUCAŢIE 

Prevenirea şi controlul bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a 
populaţiei  

Finalizarea Programului naţional de evaluare a stării de sănătate a 
populaţiei în asistenţă medicală primară, început în anul 2007 şi derulat 
în comun cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care are ca 
principale obiective: evaluarea şi îmbunătăţirea stării de sănătate, 
cunoaşterea factorilor de risc şi efectuarea de screening clinico-biologic 
pentru depistarea afecţiunilor: 

Îmbunătăţirea infrastructurii sistemului sanitar, prin lansarea 
construcţiilor de spitale regionale şi judeţene de urgenţă. 

Program suport Administraţie sanitară, care include şi sumele aferente 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie  

SĂNĂTATE

Educaţia universitară şi postuniversitară  

Bani de liceu  

Program pentru calitate şi evaluarea calităţii în educaţie, facilitarea 
accesului la educaţie şi activităţi extraşcolare 

Acordarea de rechizite şcolare  

Acordarea de ajutor financiar elevilor şi studenţilor proveniţi din familii 
cu venituri reduse în vederea achiziţionării de calculatoare  
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PLANŞA 2.29 
 

PROGRAME/PROIECTE 
în cadrul 

politicilor  de 
acompaniament social 

 

ASIGURĂRI ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Eliminarea discrepanţelor apărute în cuantumul pensiilor stabilite 
conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 
 

Asigurarea unor corelaţii în legislaţia privind sistemul public de 
pensii în scopul aplicării principiilor comunitare de bază; 

Preluarea în baza de date a sistemului public a înscrisurilor din 
carnetele de muncă; 

Atragerea în sistemul public de pensii a persoanelor care lucrează în 
agricultură sau ca liber întreprinzători; 

Modificarea şi aplicarea Legii privind pensiile ocupaţionale şi 
elaborarea legislaţiei pentru introducerea unor alte posibilităţi de 
pensii facultative administrate privat. 

PENSII 

Finanţarea sistemului naţional de asistenţă socială, program ce are în 
vedere: 

Finanţarea sistemului de protecţie a familiei şi copilului 

Îmbunătăţirea echilibrului socioeconomic al familiei 

Finanţarea pensiilor pentru pensionarii proveniţi din rândul agricultorilor 

Protecţia persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap 

Acordarea drepturilor pentru beneficiarii diverselor categorii de drepturi 
reparatorii acordate prin legi speciale: veterani şi văduve de război, eroi 
şi urmaşi ai eroilor revoluţiei din decembrie 1989 etc. 
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PLANŞA 2.30 
 

PROGRAME/PROIECTE 
în domeniul economic 

Programul de creştere a 
competitivităţii produselor 

industriale  
 

Susţinerea sectorului energetic prin 
valorificarea rezervelor de 
combustibili minerali solizi 

 

Programul pentru susţinerea 
înfiinţării şi dezvoltării IMM 

 

Construcţii săli de sport  

Construcţia de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii  

Programe regionale specifice  

Bazine de înot  

Sistem integrat de reabilitare a reţelelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, 
inclusiv staţii de epurare şi tratare a 
apei potabile în localităţi cu o 
populaţie de până la 50.000 locuitori  

Programul construcţii locuinţe sociale 
pentru chiriaşii evacuaţi din casele 
naţionalizate  

Construcţia de locuinţe sociale  

Programul de marketing şi 
promovare turistică 

 

Programul pentru sprijinirea 
dezvoltării IMM-urilor prin fonduri 

în limita sumelor plătite pentru 
profitul reinvestit  

Proiectul de închidere a minelor şi 
atenuarea impactului social 

Programul de dezvoltare a 
activităţilor de comercializare a 
produselor şi serviciilor de piaţă  
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PLANŞA 2.31 
 

PROGRAME/PROIECTE 
în cadrul altor 

politici sectoriale 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 
NAŢIONALĂ 

Siguranţa cetăţeanului, a instituţiilor 
statului, apărarea avutului privat şi public

Prevenirea şi intervenţia la incendii, 
protecţia populaţiei, a bunurilor materiale 
şi a valorilor culturale în situaţii de 
protecţie civilă 

Securitatea şi supravegherea frontierei de 
stat 

Paza unor obiective şi bunuri, menţinerea 
şi restabilirea ordinii publice 

Obţinerea şi valorificarea informaţiilor 
necesare menţinerii stării de legalitate, 
echilibru şi stabilitate socială, politică şi 
economică 

Implementarea Sistemului Integrat de 
Securitate a Frontierei de Stat 

Modernizarea, dezvoltarea, întreţinerea, 
exploatarea şi asigurarea protecţiei 
reţelelor de telecomunicaţii speciale 

Administrarea, exploatarea, întreţinerea 
şi dezvoltarea Sistemului naţional unic 
pentru apeluri de urgenţă 

 

APĂRARE 

Programe aferente politici de apărare în 
domeniile: 

Forţe terestre 

Forţe Aeriene 

Forţe Navale 

Conducere Strategică 

Informaţii pentru Apărare 

Reprezentare Internaţională

JUSTIŢIE ŞI ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ 

Asigurarea transparenţei, calităţii şi 
eficienţei actului de justiţie 

Sporirea eficienţei şi responsabilizării 
sistemului judiciar 

Întărirea capacităţii instituţionale la 
nivelul standardelor UE 

Reabilitarea infrastructurii instanţelor 

Continuarea procesului de 
informatizare a instanţelor de judecată 

Consolidarea sistemului penitenciar 
românesc 

Program anticorupţie 
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Transferuri de resurse către bugetele locale 

 

În domeniul bugetelor locale ale autorităţilor administraţiei publice locale s-a avut în vedere 

asigurarea condiţiilor de funcţionare a 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. 

 
Veniturile totale ale bugetelor locale pe anul 2009 se estimează la circa 47.078,4 milioane lei, 

respectiv 8,1% din produsul intern brut.  

Veniturile proprii ale bugetelor locale (formate din impozite, taxe, alte venituri şi cote 

defalcate din impozitul pe venit) estimate la circa 25.517,9 milioane lei, reprezintă 54,2% din 

totalul veniturilor acestor bugete, în creştere cu 20,1% faţă de cele din anul 2008. 

Din totalul veniturilor proprii, cotele defalcate din impozitul pe venit reprezintă 16.868,9 

milioane lei, respectiv 35,8% din total, comparativ cu anul 2008 când reprezentau 13.366,4 

milioane lei, respectiv 31,4% din total. 

 

Planşa 2.32    Evoluţia veniturilor bugetelor locale în perioada 2007-2009 
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Planşa 2.33   Evoluţia veniturilor bugetelor locale în perioada 2007-2009 
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Planşa 2.34   Structura veniturilor bugetelor locale în anul 2008 
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Planşa 2.35   Structura veniturilor bugetelor locale în anul 2009 
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Cotele defalcate în proporţie de 82% din impozitul pe venit se repartizează în cadrul 

judeţelor, astfel: 

√ 47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor; 

√ 13% la bugetul local al judeţului; 

√ 22% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice 

judeţene pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al 

judeţului. 

Pentru municipiul Bucureşti cota de 82% se repartizează astfel: 

√ 23,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

√ 47,5% la bugetul local al municipiului Bucureşti; 

√ 11% într-un cont distinct deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 

Municipiului Bucureşti pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor şi municipiului 

Bucureşti. 

 

În completarea veniturilor bugetelor locale, prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 se 

propune alocarea de la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei de 21.560,5 

milioane lei, din care: 

 

√ 16.755,8 milioane lei sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru: 
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⇒ finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (1.998,0 milioane lei), din 

care, destinate finanţării: 

√ sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu 

handicap; 

√ drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele 

I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu 

program normal de 4 ore; 

√ cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari 

şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional; 

√ cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă 

educaţională; 

√ instituţiilor de cultură; 

√ plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; 

√ serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor 

judeţene; 

√ ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor 

libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere 

aflate sub autoritatea consiliilor judeţene. 

 

⇒ finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 

sectoarelor şi municipiului Bucureşti (11.510,6 milioane lei), din care, destinate 

finanţării: 

√ cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

√ drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

√  ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri; 

√ serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor 

locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 
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√ ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr.84/1992, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea 

consiliilor locale; 

√ cheltuielilor creşelor; 

√ cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv 

pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu 

handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 

din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 

stat cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv 

pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, 

învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură 

descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical 

angajat în unităţile de cult. 

 

⇒ finanţarea drumurilor judeţene şi comunale (551,8 milioane lei); 

⇒ echilibrarea bugetelor locale (1.981,2 milioane lei); 

⇒ finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 

spaţiul rural (714,2 milioane lei). 

 

√ 4.737,8 milioane lei subvenţii de la bugetul de stat, din care, în principal, pentru: 

⇒ finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor 

(290,4 milioane lei); 

⇒ finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor (122,6 

milioane lei); 

⇒ finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (1.628,3 milioane lei); 

⇒  compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (373,6 milioane 

lei); 

⇒ retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare (297,9 milioane lei); 

⇒ finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar (1.220,0 

milioane lei). 

 

√ 66,9 milioane lei subvenţii de la bugetul asigurărilor de şomaj către bugetele locale 

în vederea finanţării programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă. 
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Pentru anul 2009 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 Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006. 
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Capitolul 3  

Politici Fiscale şi Bugetare în Perioada  2010-2012 
 
Stabilitatea, sustenabilitatea, finanţarea sectoarelor fundamentale pentru o creştere economică 

durabilă şi adresarea riscurilor macroeconomice, reprezintă pilonii principali pe baza cărora s-a 

construit cadrul bugetar pe termen mediu.  

 

În acest context, obiectivul specific pe termen mediu este reprezentat de ajustarea bugetului 

general consolidat către o ţintă a deficitului sub 1% din PIB, ceea ce va oferi suficientă siguranţă 

pentru evitarea depăşirii limitei impuse de Uniunea Europeană. 

Pentru a realiza aceste obiective, Guvernul se bazează pe menţinerea principiilor politicii de 

impozitare începută în anul 2005 şi pe consolidarea acestora, aspecte ce vor oferi României o 

poziţie competitivă pe plan internaţional sub aspectul atractivităţii mediului de afaceri, asigurând 

premisele unei dezvoltării economice durabile. 

 

Tabelul 3.1 Veniturile, Cheltuielile şi Deficitul bugetului general consolidat 
- % din PIB -

 2010 
Estimări 

2011 
Estimări 

     2012 
Estimări 

VENITURI 36,0 34,7 33,8 

CHELTUIELI 37,5 35,8 34,6 

DEFICIT -1,6 -1,1 -0,9 
 

 

Planşa 3.1    Ponderea în PIB a  principalilor indicatori bugetari în perioada 2010-2012 
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Politica de impozitare 

 

În domeniul impozitării, principala orientare a politicii pe termen mediu se bazează pe 

menţinerea cotei unice şi perfecţionarea capacităţii de colectare.  

 

Pe categorii de impozite, măsurile şi ipotezele avute în vedere sunt următoarele: 

 

În domeniul impozitului pe profit: 

√ menţinerea, în general, al nivelului actual al ratei de impozitare; 

√ menţinerea facilitaţilor fiscale pentru domeniul cercetare-dezvoltare. 

 

În domeniul impozitului pe venit: 

√ menţinerea nivelului actual al ratei de impozitare. 

 

În domeniul contribuţiilor de asigurări sociale: 

√ după o reducere substanţială, de 10 puncte procentuale, pe perioada 2005-2008 a cotelor de 

contribuţii de asigurări sociale, nivelul acestora se va menţine neschimbat pentru perioada 

2009-2011. 

În domeniul accizelor: 

√ majorarea accizelor pentru anumite produse supuse accizelor armonizate, respectiv până în 

anul 2011, potrivit graficului prevăzut în anexa nr. 1 la titlul VII din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

√ pentru produsele supuse accizelor nearmonizate (cafea, bijuterii din aur şi/sau din platină, 

articole din cristal) nivelul accizelor va continua să se reducă treptat până la eliminarea 

acestora în anul 2010 - la articole din cristal şi bijuterii din aur şi/sau din platină, respectiv în 

anul 2011 - la cafea, potrivit graficelor prevăzute în anexele nr. 2 şi nr. 3 la titlul VII din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În domeniul taxei pe valoarea adăugată: 

√ nu se anticipează schimbări majore în structura acesteia; 

√ începând cu anul 2010 se va modifica locul prestării serviciilor din punct de vedere al TVA. 
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În domeniul impozitelor şi taxelor locale: 

√ se va acţiona în direcţia creşterii autonomiei locale în ce priveşte administrarea impozitelor 

legate de proprietate. Pentru atingerea acestui deziderat se propune realizarea de măsuri 

pentru impozitarea la valoarea de piaţă a proprietăţilor imobiliare. 

 

În ceea ce priveşte perfecţionarea administrării fiscale sunt avute în vedere următoarele 

obiective pe termen mediu: 

 

A.  Stimularea conformării voluntare: 

√ Modernizarea şi simplificarea procedurilor; 

√ Creşterea operativităţii procesului de administrare a impozitului pe venit prin codificarea 

declaraţiilor pe venit cu cod de bare şi depunerea acestora online pentru contribuabilii 

persoane fizice din municipiul Bucureşti şi extinderea acestor metode alternative de 

depunere la nivelul întregii ţări; 

√ Administrarea mai buna a TVA si accize – rambursări mai rapide de TVA şi de restituire a 

accizelor; 

√ Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă; 

√ Atingerea parametrilor funcţionali proiectaţi privind dezvoltarea funcţiilor Centrului de 

asistenţă prin telefon a contribuabililor; diversificarea serviciilor adresate contribuabililor; 

√ Gestionarea sesizărilor şi reclamaţiilor contribuabililor referitoare la disfuncţionalităţi în 

activitatea de asistenţă şi comportamentul funcţionarilor fiscali prin crearea unei adrese 

dedicate pe portalul A.N.A.F. 

 

B.  Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare: 

√ Creşterea calităţii actului de inspecţie fiscală; 

√ Elaborarea unui Ghid al controlorului financiar; 

√ Îmbunătăţirea eficienţei controlului fiscal; 

√ Perfecţionarea sistemului de colectare de informaţii de la terţe părţi pentru susţinerea 

activităţilor de control şi inspecţie fiscală; 

√ Elaborarea de strategii sectoriale: combaterea fraudei carusel; 

√ Elaborarea unei structuri standard pentru programele anuale de control; 

√ Programe de cercetare privind procedee de detectare a acţiunilor de sustragere a 

contribuabililor de la declararea şi plata obligaţiilor fiscale; 

√ Îmbunătăţirea criteriilor de analiză de risc. 
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Prin prisma ipotezelor enumerate, estimarea veniturilor bugetului general consolidat pe termen 

mediu se prezintă astfel: 

 

Tabelul 3.2  Evoluţia prognozată a veniturilor bugetare în perioada 2010-2012 

                                                                                      - % din PIB - 

 2010 2011 2012 

VENITURI - TOTAL 36,0 34,7 33,8 

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din 

capital de la persoane juridice 
3,2 3,3 3,4 

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din 

capital de la persoane fizice 
3,8 3,8 3,7 

Impozite şi taxe pe proprietate 0,8 0,8 0,8 

TVA 8,7 8,6 8,4 

Accize 3,2 3,2 3,0 

Taxe de utilizare a bunurilor 0,3 0,3 0,3 

Impozit pe comerţul exterior 0,2 0,2 0,2 

Alte impozite şi taxe fiscale 0,03 0,03 0,02 

Contribuţii de asigurări sociale 9,7 9,4 9,2 

Venituri nefiscale 2,8 2,7 2,5 

Venituri din capital 0,2 0,2 0,2 

Donaţii 0,5 0,3 0,3 

Sume primite de la UE în contul plăţilor 

efectuate 
2,6 2,0 1,7 

 

Politica de cheltuieli 

Pe termen mediu cheltuielile bugetare vor fi direcţionate cu prioritate către finanţarea sectoarelor 

ce constituie baza creşterii economice durabile, şi anume: învăţământ, sănătate, cercetare-

dezvoltare, infrastructură, protecţie socială şi nu în ultimul rând dezvoltarea agriculturii. 

 

Totodată, în sensul îmbunătăţirii structurii economice a cheltuielilor publice, accentul se va pune 

pe finanţarea proiectelor de natură investiţională astfel încât, prin resursele naţionale cumulate 

cu contribuţia fondurilor europene, să se reducă deficitul de infrastructură faţă de standardele 

Uniunii Europene. 
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Estimarea cheltuielilor bugetului general consolidat pe termen mediu este redată în tabelul de 

mai jos. 

 

Tabelul 3.3   Evoluţia prognozată a cheltuielilor bugetare în perioada 2010-2012 

                                                                                      - % din PIB - 

 2010 2011 2012 

CHELTUIELI - TOTAL 37,5 35,8 34,6 

Cheltuieli de personal 5,3 4,9 4,6 

Bunuri şi servicii 7,2 7,1 6,9 

Dobânzi 1,0 0,9 0,8 

Subvenţii 1,2 1,0 1,0 

Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 
1,7 1,6 1,5 

Alte transferuri 2,0 2,4 2,5 

Asistenţă socială 9,6 9,3 8,9 

Alte cheltuieli 0,4 0,4 0,4 

Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile 
3,1 2,4 2,0 

Fonduri de rezervă 0,05 0,05 0,04 

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare 

rambursabilă 
0,6 0,1 0,1 

Cheltuieli de capital 5,4 5,6 5,9 

 

 

 

 Datoria publică 

 Evoluţia datoriei publice 

În anul 2010, dar şi în perioada 2011-2012 se va urmări realizarea obiectivelor principale 

prevăzute în Strategia privind managementul datoriei publice guvernamentale în vederea 

menţinerii în limite sustenabile a nivelului datoriei publice guvernamentale şi asigurarea surselor 

necesare finanţării deficitelor bugetare şi a resurselor de plată a serviciului datoriei la un cost cât 

mai redus şi un nivel al riscului acceptabil, în condiţiile dezvoltării pieţei titlurilor de stat.  
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Datoria publică va înregistra o creştere controlată, astfel încât nivelul acesteia să se menţină în 

limite rezonabile, având în vedere că 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 intervalul 2010-2012, serviciul datoriei publice guvernamentale se va menţine la niveluri 

cuprinse între 3,3-5,1 miliarde EURO, în anul 2010 urmând să se răscumpere emisiunea lansată 

în anul 2003, în valoare de 700 milioane EUR.  

 

Finanţarea deficitului bugetar 

Finanţarea deficitului bugetar se va realiza în principal din surse interne, şi în completare din 

surse externe. Ca instrumente de datorie se vor utiliza emisiunile de certificate de trezorerie şi de 

titluri de stat de tip benchmark, dar se are în vedere şi lansarea de noi emisiuni pe piaţa externă 

dacă condiţiile de pe pieţele externe de capital vor fi favorabile. Alte surse de finanţare sunt 

veniturile din activitatea de privatizare, care în conformitate cu prevederile OUG nr.113/2006 

privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, vor putea fi utilizate pentru finanţarea 

deficitului bugetului de stat generat de finanţarea: (i) proiectelor de infrastructură şi altor 

proiecte prioritare, (ii) necesităţilor provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare şi 

(iii) suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de 

finanţare din fonduri europene, inclusiv pentru prefinanţarea şi cofinanţarea acestora, dar şi 

sume recuperate de AVAS în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111/2003 privind 

utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante. 

 

 

Finanţări de la Uniunea Europeană şi contribuţia României la bugetul  comunitar 

 

Fondurile de preaderare 

Anul 2010 va fi anul terminal pentru fondurile externe nerambursabile de preaderare, având în 

vedere faptul că primirea fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD va înceta după realizarea 

integrală a programelor finanţate din aceste fonduri, în funcţie de angajarea şi efectuarea plăţilor 

convenite cu Comisia Europeană. Pentru perioada 2009-2012 sunt estimate fonduri cu un ritm 

descrescător datorat finalizării treptate a proiectelor şi a plăţilor în cadrul acestora. 
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În general, creditele bugetare, atât pentru fondurile PHARE şi ISPA, cât şi pentru cofinanţarea 

aferentă acestora, vor înregistra o creştere în anul 2009 faţă de 2008, determinată de: 

√ contractarea, şi în anul 2008, a unui număr mare de proiecte care implică plata avansului în 

perioada imediat următoare (în unele cazuri, acesta putând ajunge la 80% din valoarea 

totală); 

√ întârzieri în derularea contractelor, fapt ce a condus la necesitatea realocării pentru anul 

următor a unor plăţi programate; 

√ maturizarea proiectelor ISPA (îndeplinirea unor condiţionalităţi referitoare la achiziţii de 

terenuri, obţinerea de avize, permise) şi începerea derulării efective a proiectului. 

Fondurile aferente Facilitaţii de tranziţie, ca instrument temporar pentru perioada începând de la 

aderare şi până la sfârşitul anului 2007, având rolul de a continua sprijinul financiar similar 

oferit de instrumentele de preaderare, au fost previzionate într-un trend ascendent pe anii 2009 şi 

2010. 

 

Tabelul 3.4      Finanţarea instrumentelor de preaderare 

- milioane lei -

 2008 2009 2010 2011 2012 

Cheltuieli din fonduri comunitare - 

TOTAL 

5.166,9 3.536,4 1.650,7  

PHARE 1.829,8 1.153,8 557,2  

ISPA 1.951,3 2.329,3 996,0  

SAPARD 1.378,0  

FACILITATEA DE TRANZIŢIE 7,8 53,3 97,5  

Cofinanţarea naţională publică 1.260,1 1.620,8 1.361,7 296,4 62,5

 

Fondurile de post-aderare 

 

Politica de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene (PCES) 

 

În vederea implementării Politicii de Coeziune Economică şi Socială, Comisia Europeană a creat 

o serie de instrumente financiare destinate reducerii disparităţilor dintre regiuni şi promovării 

dezvoltării economice armonioase şi echilibrate a teritoriului Uniunii, creşterii ocupării forţei de 

muncă şi protejării mediului înconjurător. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2007, România 

primeşte asistenţă financiară nerambursabilă din partea UE în cadrul obiectivelor „Convergenţă” 
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şi „Cooperare teritorială europeană”, respectiv prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC), denumite generic 

Instrumente Structurale. 

Din partea Uniunii Europene sunt alocate României, pentru perioada 2007-2013, sume 

totalizând 19.667,647 milioane Euro din Instrumente Structurale.  

 

Tabelul 3.5   Repartizarea sumelor alocate României în cadrul Politicii de Coeziune a UE, 
pentru perioada 2009-2012 

- milioane Euro, preţuri curente -
 2009 2010 2011 2012 

Fonduri Structurale (FEDR, FSE) 1717,8 2061,8 2221,0 2387,7
Fondul de Coeziune (FC) 858,5 1030,2 1109,5 1192,6
TOTAL, din care 2576,3 3092,0 3330,5 3580,3

- Obiectiv Convergenţă (FEDR, FSE, FC) 2513,4 3027,2 3263,7 3511,8
- Obiectiv Cooperare teritorială europeană  63,0 64,8 66,7 68,5

 

Conform Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 România implementează 7 

programe operaţionale în cadrul Obiectivului „Convergenţă” (POS „Creşterea Competitivităţii 

Economice”, POS Mediu, POS Transport, PO Regional, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, 

PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi PO Asistenţă Tehnică) şi colaborează cu ţările 

vecine şi alte state membre UE la implementarea altor 11 programe în cadrul Obiectivului 

„Cooperare Teritorială Europeană”. 

 

Programe finanţate în cadrul Obiectivului „Convergenţă” 

 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) susţine cu 

prioritate consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv şi crearea unui mediu de afaceri 

favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor, intervenind în următoarele domenii: întreprinderi 

(în special IMM), cercetare-dezvoltare-inovare, tehnologia informaţională şi comunicaţiile în 

sectorul public (administraţie) şi cel privat (cetăţeni, întreprinderi), energie. 

În cadrul acestui program, până la data de 15 august 2008 au fost depuse un număr de 1.474 

proiecte, însumând aproximativ 5.000 milioane lei, în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, 

cercetării şi tehnologiei informaţiei, acestea fiind în proces de evaluare/contractare. 

În cadrul acestui program se vor finanţa şi 10 proiecte majore în valoare totală de aproximativ 

500 mil. euro care vizează desulfurarea gazelor de ardere provenite de la instalaţii mari de ardere 
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din centralele termoelectrice, aflate la data transmiterii de către solicitant a cererii de finanţare în 

coordonarea autorităţilor publice centrale, în scopul reducerii emisiilor de SO2 şi SO3. 

Pentru anul 2009, sunt estimate contractări în valoare de 4.600 milioane lei, din care 423 

milioane lei reprezintă cofinanţarea naţională din surse publice. 

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS MEDIU) urmăreşte îmbunătăţirea calităţii 

mediului şi asigurarea accesului general la utilităţile publice de bază (apă şi deşeuri, sisteme 

municipale de termoficare, management de mediu), precum şi implementarea unei infrastructuri 

adecvate pentru prevenirea riscurilor naturale în zonele cele mai vulnerabile. 

Cea mai mare parte a proiectelor ce vor fi finanţate prin acest program sunt proiecte majore, 

respectiv proiecte cu valoarea de peste 25 milioane Euro (conform regulamentelor europene), 

destinate extinderii şi reabilitării sistemelor regionale de apă şi apă uzată, precum şi dezvoltării 

sistemelor de management integrat al deşeurilor. 

În cadrul acestui program, până la data de 15 august 2008 au fost aprobate 6 proiecte majore în 

sectorul de apă şi apă uzată, cu o valoare totală de cca. 2.660 milioane lei, din care contribuţia de 

la bugetul de stat este de cca. 320 milioane lei. Proiectele aprobate au ca scop realizarea 

obiectivelor specifice privind îmbunătăţirea sistemelor de tratare, alimentare cu apă, canalizare 

şi epurare în zonele finanţate. Este vorba despre reabilitarea şi extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare regiunile Cluj-Sălaj şi Cluj-Câmpia Turzii şi în  judeţele Giurgiu, 

Călăraşi, Sibiu (Mediaş, Agniţa, Dumbrăviţa), Teleorman, Tulcea.  

Pentru anul 2009, sunt estimate contractări în valoare de 9.090 milioane lei, din care 1800 

milioane lei reprezintă cofinanţarea naţională din surse publice. 

Investiţiile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport (POS TRANSPORT) vizează 

îmbunătăţirea reţelelor de transport rutier, feroviar, aerian, fluvial şi maritim, acordând prioritate 

proiectelor aflate pe reţeaua TEN-T (axele prioritare TEN-T nr. 7, 18, 22), precum şi 

îmbunătăţirea gradului de conectare a infrastructurii naţionale şi regionale la reţeaua TEN-T. 

Investiţiile vor conduce la sporirea accesibilităţii la pieţele regionale, naţionale şi internaţionale, 

reducerea timpilor de deplasare şi a costurilor de transport pentru pasageri şi marfă, precum şi la 

creşterea calităţii serviciilor de transport.  

În cadrul acestui program, până la data de 15 august 2008 au fost depuse un număr de 8 proiecte, 

însumând aproximativ 1.800 milioane lei. Portofoliul de proiecte existent la această dată, constă 

în aproximativ 13 proiecte pentru sectorul rutier cu valoare eligibilă estimată de 1.989 milioane 

euro, 4 proiecte pentru sectorul feroviar cu valoare eligibilă estimată la 1.826 milioane euro şi 4 
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proiecte pentru sectorul naval cu valoare eligibilă estimată la 383 milioane euro. Dintre acestea, 

14 proiecte sunt majore (cu valoarea de peste 50 milioane euro - conform regulamentelor 

europene). 

Pentru anul 2009, sunt estimate contractări în valoare de 9.200 milioane lei, din care 1700 

milioane lei reprezintă cofinanţarea naţională din surse publice. 

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) se vor 

susţine investiţiile în îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de pregătire profesională şi se va 

realiza racordarea între oferta educaţională şi cererea efectivă de forţă de muncă. Programul 

vizează totodată modernizarea Serviciului Public de Ocupare, adaptabilitatea  forţei de muncă şi 

a întreprinderilor, formarea pe tot parcursul vieţii, precum şi promovarea egalităţii de şanse şi 

combaterea excluziunii sociale pentru femei, minoritatea rromă şi alte grupuri vulnerabile pe 

piaţa muncii.  

În cadrul acestui program, până la data de 15 august 2008 au fost depuse un număr de 559 de 

proiecte, însumând aproximativ 3.000 milioane lei. 

Pentru anul 2009, sunt estimate contractări în valoare de 2.400 milioane lei, din care 320 

milioane lei reprezintă cofinanţarea naţională din surse publice. 

Programul Operaţional Regional (POR) vizează diminuarea disparităţilor interregionale şi 

intraregionale, precum şi a celor dintre centrele urbane şi zonele rurale adiacente, prin 

valorificarea potenţialului regional şi local prin intervenţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii 

publice regionale şi locale (modernizarea reţelelor de drumuri regionale/locale, infrastructura de 

sănătate, infrastructura educaţională), întărirea mediului de afaceri regional/local (dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri şi sprijinirea microîntreprinderilor), dezvoltarea şi promovarea 

turismului regional şi local (reabilitarea infrastructurii turistice), dezvoltare urbană durabilă 

(sprijinirea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană). 

În cadrul acestui program, până la data de 15 august 2008 au fost depuse un număr de 1.053 

proiecte, însumând aproximativ 8.300 milioane lei. 

Pentru anul 2009, sunt estimate contractări în valoare de 3.000 milioane lei, din care 400 

milioane lei reprezintă cofinanţarea naţională din surse publice. 

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) are în vedere 

accelerarea reformei managementului public în administraţia publică prin intervenţii în ciclul de 

politică (întărirea capacităţii managementului public a ministerelor şi implementarea unor 

metode moderne în domeniul resurselor umane pentru îmbunătăţirea performanţelor individuale 
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a funcţionarilor publici) şi susţinerea reformei managementului în sectoarele ce contribuie în 

mod direct la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. 

În cadrul acestui program, până la data de 15 august 2008 au fost depuse un număr de 9 proiecte, 

însumând aproximativ 11 milioane lei. 

Pentru anul 2009, sunt estimate contractări în valoare de 150 milioane lei, din care 22 milioane 

lei  reprezintă cofinanţarea naţională din surse publice. 

Prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (PO AT) se va asigura sprijin pentru coordonarea 

şi implementarea eficientă şi transparentă a Instrumentelor Structurale în România prin 

susţinerea proceselor de programare, monitorizare, management financiar, control şi audit intern 

al Instrumentelor Structurale 

În cadrul acestui program, până la data de 15 august 2008 au fost depuse un număr de 6 proiecte, 

însumând aproximativ 73 milioane lei. 

Pentru anul 2009, sunt estimate contractări în valoare de 69 milioane lei, din care 14 milioane lei 

reprezintă cofinanţarea naţională din surse publice. 

Până la 15 august 2008, la nivelul celor 7 programe operaţionale au fost lansate cereri de 

proiecte pentru 102 componente dintr-un total de 121, în cadrul cărora au fost depuse 3.212 

proiecte, în valoare de 22,496 miliarde lei (aproximativ 6,249 miliarde euro), dintre acestea fiind 

aprobate 206, în valoare totală de peste 5 miliarde lei (aproximativ 1,473 miliarde euro). Din 

această sumă, 3,87 miliarde lei (aproximativ 1,077 miliarde euro) reprezintă fonduri UE.  

Până la sfârşitul anului 2008 vor fi lansate apeluri pentru alte 13 operaţiuni, urmând ca ultimele 

6 să fie lansate în primul trimestrul din anul 2009, acestea din urmă vizând POS Mediu, POS 

Transport şi POS Creşterea Competitivităţii Economice. 

Coordonarea naţională a Instrumentelor Structurale este asigurată de Ministerul Economiei şi 

Finanţelor prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, MEF fiind şi 

Autoritate de Management pentru POS CCE şi PO AT. 

Celelalte programele operaţionale sunt gestionate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 

(POS Mediu), Ministerul Transporturilor (POS Transport), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Locuinţelor (POR şi o serie de programe în cadru obiectivului „Cooperare teritorială 

europeană”), Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (POS DRU) şi Ministerul 

Internelor şi Reformei Administrative (PO DCA).  
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Pentru cheltuielile eligibile din cadrul acestor programe, corespunzător fondurilor 

nerambursabile primite de la UE va fi asigurată o cofinanţare naţională de la Bugetul de Stat şi 

alte surse publice centrale şi locale, precum şi din surse private. 

Totodată, pentru susţinerea absorbţiei fondurilor şi implementarea proiectelor ai căror 

beneficiari sunt autorităţi publice, bugetul de stat va suporta şi o serie de cheltuieli neeligibile, 

precum taxa pe valoarea adăugată aferentă costurilor eligibile ale proiectelor.  

În tabelul următor sunt prezentate sintetic creditele bugetare pentru toate programele 

operaţionale finanţate din Instrumente Structurale în cadrul Obiectivului Convergenţă al UE. În 

calculul contribuţiei naţionale publice prezentate, pentru fiecare program, pe lângă valoarea 

cofinanţării cheltuielilor eligibile au fost incluse şi valorile corespunzătoare cheltuielilor 

neeligibile suportate de la bugetul de stat pentru beneficiarii autorităţi publice din sectorul public 

central şi local. 
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Tabelul 3.6   PROGRAMAREA FINANCIARĂ A PROGRAMELOR OPERAŢIONALE -  Obiectiv Convergenţă 

credite bugetare, milioane lei 

2009 2010 2011 2012 

Programe operaţionale Contribuţie 

UE 

Contribuţie 

naţională 

publică 

Contribuţie 

UE 

Contribuţie 

naţională 

publică 

Contribuţie 

UE 

Contribuţie 

naţională 

publică 

Contribuţie 

UE 

Contribuţie 

naţională 

publică 

POS Creşterea Competitivităţii 

Economice 

1132,16 334,47 1726,62 447,93 1511,30 364,15 1420,98 306,39 

POS Mediu 1511,02 492,53 1890,30 529,09 1926,81 714,20 2301,71 793,50 

POS Transport 635,71 348,95 3105,50 1491,13 4003,66 2006,12 3767,91 1819,02 

POS Dezvoltarea Resurselor Umane 1424,16 355,26 1933,04 462,63 1807,28 445,58 2013,23 495,85 

PO Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 

104,87 46,22 105,69 50,17 136,03 52,55 122,71 42,97 

PO Regional  1353,42 467,94 2612,39 724,39 2561,27 920,00 1995,99 844,49 

PO Asistenţă Tehnică 68,69 33,49 69,04 33,66 81,83 39,89 94,18 45,91 

Total PO Obiectiv Convergenţă 6230,03 2078,85 11442,59 3739,00 12028,18 4542,49 11716,71 4348,14 
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În vederea lansării mai rapide a implementării programelor operaţionale din cadrul obiectivului 

„Convergenţă”, Comisia Europeană acordă un avans (pre-finanţare) fiecărui stat membru în 

perioada 2007-2009.  

Sumele de pre-finanţare ce revin României pentru Obiectivul Convergenţă sunt prezentate în 

tabelul următor: 

Tabelul 3.7     Avansuri de la UE pentru Obiectivul Convergenţă 
- milioane Euro -

 2007 2008 2009 

Fonduri Structurale  (FEDR, FSE) 235,21 379,81 253,21

Fondul de coeziune (FC) 163,81 262,10 262,10

TOTAL 417,02 641,91 515,31

 

Sumele aferente anilor 2007 şi 2008 au fost deja transferate României de către Comisia 

Europeană. 

 

Fondurile pentru agricultură şi pescuit  

 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) 

FEADR contribuie la promovarea unei dezvoltări rurale durabile în întreaga Comunitate, venind 

în completarea politicilor de piaţă şi de susţinere a veniturilor aplicate în cadrul politicii comune 

în domeniul pescuitului. 

Sprijinul acordat pentru dezvoltarea rurală contribuie la realizarea următoarelor obiective: 

√ Îmbunătăţirea competitivităţii agriculturii şi silviculturii prin sprijinirea restructurării, 

dezvoltării şi inovaţiei; 

√ Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, prin sprijinirea gestionării terenurilor; 

√ Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural şi promovarea diversificării activităţilor 

economice. 

FEADR intervine în statele membre prin intermediul unor programe de dezvoltare rurală.   

Aceste programe pun în aplicare o strategie de dezvoltare rurală prin intermediul unei serii de 

măsuri grupate pe axe.  Fiecare program de dezvoltare rurală acoperă o perioadă cuprinsă între 1 

ianuarie 2007– 31 decembrie 2013. 
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Fondul European pentru Pescuit 

Fondul European pentru Pescuit (FEP) este destinat: 

√ sprijinirii comune în domeniul pescuitului pentru a asigura exploatarea resurselor acvatice 

vii şi pentru a sprijini acvacultura; 

√ promovării unui echilibru durabil între resurse şi capacitatea de pescuit a flotei comunitare 

de pescuit; 

√ promovării dezvoltării durabile a pescuitului în apele interioare; 

√ consolidării competitivităţii structurilor de exploatare şi dezvoltarea unor întreprinderi 

viabile din punct de vedere economic în sectorul pescuitului; 

√ favorizării protecţiei şi valorificării mediului şi resurselor naturale, atunci când sunt legate de 

sectorul pescuitului; 

√ încurajării dezvoltării durabile şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii în zone cu activităţi în sectorul 

pescuitului; 

 

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 

FEGA finanţează în contextul gestionării comune între statele membre şi Comunitate 

următoarele cheltuieli care vor fi efectuate conform legislaţiei în vigoare: 

√ Restituiri la export pentru produsele agricole către ţările terţe; 

√ Măsurile de intervenţie pentru reglarea pieţelor agricole; 

√ Plăţile directe către fermieri în conformitate cu politica agricolă comună; 

√ Contribuţia financiară a Comunităţii la măsurile de informare şi promovare a produselor 

agricole pe piaţa internă a Comunităţii şi în ţările terţe. 

 

FEGA finanţează următoarele cheltuieli în mod centralizat şi în conformitate cu legislaţia 

comunitară: 

√ Contribuţia financiară a Comunităţii la măsuri veterinare specifice, măsuri de inspecţie 

veterinară, măsuri de inspecţie pentru alimente şi hrana animalelor, eradicarea bolilor la 

animale, programe de control (măsuri veterinare) şi măsuri fitosanitare; 

√ Promovarea produselor agricole, fie direct de către Comisie, fie prin intermediul 

organizaţiilor  internaţionale; 

√ Măsuri luate în conformitate cu legislaţia comunitară pentru a asigura conservarea, 

caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultură; 

√ Înfiinţarea şi susţinerea sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură; 
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√ Sistemele de supraveghere agricolă, inclusiv anchetele privind structura exploataţiilor 

agricole; 

√ Cheltuieli referitoare la piaţa produselor pescăreşti. 

 

Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 

 

Potrivit angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria şi a României la 

Uniunea Europeană ratificat prin Legea nr. 157/2005 (negociate la Capitolul 29 – Prevederi 

financiare şi bugetare), România, în calitate de stat membru, participă la finanţarea bugetului 

Uniunii Europene potrivit regulilor comunitare unitare care sunt direct aplicabile de la data 

aderării. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2007, România asigură plata contribuţiei sale pentru 

finanţarea bugetului Uniunii Europene în cadrul sistemului resurselor proprii ale bugetului 

comunitar. 

Elementele care compun contribuţia României la bugetul comunitar prezintă caracteristici 

diferite, astfel: 

√ resursele proprii tradiţionale – constituite din taxe vamale, taxe agricole şi taxe pe zahăr – 

sunt venituri fiscale care aparţin de drept Uniunii Europene, fiind încasate de către 

administraţiile naţionale şi vărsate direct la bugetul Comunităţii Europene, după reţinerea 

unei cote de 25% corespunzătoare cheltuielilor cu colectarea; 

√ resursa bazată pe taxa pe valoarea adăugată este o contribuţie bugetară calculată prin 

aplicarea unei “cote uniforme” la o bază a taxei pe valoarea adăugată, evaluată în mod 

uniform pentru toate statele membre, conform prevederilor regulamentului comunitar;  

√ corecţia/rabatul acordat Marii Britanii este o derogare obţinută de Marea Britanie, acoperind 

2/3 din dezechilibrul bugetar constatat între vărsămintele veniturilor efectuate de Marea 

Britanie şi cheltuielile Comunităţii referitoare la teritoriul britanic şi este luată în sarcină de 

Tabelul nr. 3.8                    Finanţarea programelor din agricultură 
mii  lei

 2009 2010 2011 2012 
Programe din Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR) 

2.792.064 4.953.354 4.599.845 4.122.805 

Programe din Fondul European 
pentru Pescuit (FEP) 

138.729 125.550 135.436 145.805 

Programe din Fondul European de 
Garantare Agricolă (FEGA) 

2.409.467 2.572.086 2.920.109 3.386.780 
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către alte state membre corespunzător unei pro-rate aplicate VNB-ului naţional ca parte a 

VNB-ului comunitar; 

√ resursa bazată pe venitul naţional brut (VNB) calculată prin aplicarea unei „cote de apel” la 

baza VNB determinată conform metodologiei SEC `95, constituie resursa de echilibru a 

bugetului comunitar, reprezentând aproximativ 75% din totalul resurselor proprii.  

 

Tabelul 3.9  Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2009 şi estimarea     
pentru anii 2010-2012 

milioane lei  

Denumirea 2009 2010 2011 2012 

Contribuţii din taxe vamale (altele 
decât in sectorul agricol) 

762,0 707,0 697,0 690,7

Contribuţii din taxe vamale legate 
de sectorul agricol 

128,0 119,0 117,0 115,9

Contribuţii din sectorul zahărului 4,0 4,0 3,7 3,6
Total contribuţii din resurse 
proprii tradiţionale  

894,0 830,0 817,7 810,2

Contribuţii din resursa TVA 720,0 646,0 672,0 709,6
Contribuţii pentru corecţia/rabatul 
acordat Marii Britanii 

418,0 303,0 293,3 301,7

Contribuţii din resursa VNB 3.020,0 3.416,0 3.454,5 3.798,5
Contribuţii suplimentare si 
neprevăzute, din care: 

418,0 393,0 467,5 467,0

infl. NDRP aferente anului 2007 116,0     
infl. NDRP aferente anului 2008 150,0     
infl. NDRP aferente anului 2009 152,0     

Contribuţia României la bugetul 
UE 

5.470,0 5.588,0 5.705,0 6.087,0

         
Produsul Intern Brut 578.500,0 658.500,0 742.000,0 828.700,0
Contribuţia României privind 
resursele proprii la bugetul UE, ca 
pondere in PIB (%), inclusiv 
contribuţii suplimentare si 
neprevăzute 

0,95 0,85 0,77 0,73

 

 

Aceste date sunt provizorii şi orientative, urmând ca după ratificarea de către Statele Membre a 

Noii Decizii a Resurselor Proprii până cel târziu la sfârşitul anului 2008, Comisia Europeană să 

recalculeze contribuţiile Statelor Membre pe anii 2007, 2008 şi 2009, şi să solicite Statelor 

Membre să plătească contribuţiile aferente acestei modificări legislative. 
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Capitolul 4  

Realizări în Perioada 2005-2008  

POLITICA FISCAL-BUGETARĂ a ultimilor 4 ani poate fi caracterizată prin: 

 

√ relaxare fiscală urmată de stabilitate fiscală; 

√ alocarea resurselor către domeniile prioritare. 

În domeniul fiscal obiectivele atinse au fost: 

√ introducerea cotei unice de 16% pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice. Cota unică 

de impozitare a salariilor, spre deosebire de cota progresivă, i-a încurajat pe cei care au dorit 

să lucreze mai mult; înainte, din activităţile suplimentare, în afara serviciului de bază, nu se 

obţinea decât un câştig minim. În consecinţă, veniturile bugetare au fost în anul 2007 mai 

mult decât dublul veniturilor din această sursă încasate în anul 2004. 

√ reducerea cotei impozitului pe profit de la 25% la 16%. Banii din impozitul pe profit lăsaţi la 

agenţii economici au fost reinvestiţi, creându-se noi locuri de muncă, dar şi venituri 

suplimentare la buget.  

√ reducerea cotelor de contribuţii sociale la angajator, pentru asigurările sociale de stat de la 

22% în anul 2004 la 19,75% în anul 2006, 19,5% în anul 2007 şi 18% în anul 2008. 

Totodată, asigurările pentru şomaj  la angajator  s-au redus de la 3% în anul 2004, la 2,5% în 

anul 2006, 2% în anul 2007 şi la 0,5% la sfârşitul anului 2008 (în ianuarie 2008 cota a fost 

redusă la 1%). În ceea ce priveşte asigurările sociale pentru angajat, acestea s-au redus 

începând cu luna ianuarie 2008 la 0,5% ( cota în vigoare în 2004 a fost de 1%). Pentru anul 

2008 s-a preconizat reducerea contribuţiilor la asigurările sociale atât la angajat, cât şi la 

angajator, prin acordarea unei prime reduceri la începutul anului şi prin acordarea unor 

reduceri suplimentare în cea de a doua parte a anului.  

În domeniul administrării fiscale acţiunile au vizat: 

√ intensificarea luptei contra evaziunii fiscale prin eliminarea practicilor de scutire sau 

reeşalonare a datoriilor la bugetul public. În acelaşi timp, a fost realizat şi obiectivul de 

considerare a evaziunii fiscale drept infracţiune economico-financiară şi pedepsirea ei ca 

atare; 
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√ îmbunătăţirea gradului de colectare a creanţelor bugetare prin procedura de executare silită, 

popriri pe conturi bancare şi sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile;  

√ armonizarea legislaţiei fiscale cu directivele europene în ceea ce priveşte impozitul pe profit, 

salarii şi venit, TVA şi accize prin modificarea Codului fiscal, ca şi legislaţia referitoare la 

sistemul vamal şi cea fiscal bugetară; 

√ îmbunătăţirea administraţiei fiscale, cu rezultate notabile în colectarea obligaţiilor bugetare 

şi reducerea arieratelor. 

Politica bugetară în această perioadă a fost concentrată pe: 

√ fundamentarea cheltuielilor publice pe bază de programe în vederea asigurării transparenţei 

acestora, ca şi alocarea fondurilor publice în conformitate cu indicatorii de performanţă, 

astfel încât acestea să aibă efect multiplicator asupra economiei reale, pentru a monitoriza 

utilizarea corespunzătoare a fondurilor publice. 

√ respectarea condiţionalităţilor Tratatului de la Maastricht referitoare la deficitul bugetului 

general consolidat s-a realizat prin deficite bugetare anuale sub nivelul de 3% din PIB (0,8% 

din PIB în 2005, 1,5% pentru anul 2006 şi 2,3% din PIB în anul 2007 şi 2008). 

√ alocarea fondurilor publice s-a realizat prin folosirea bugetizării pe bază de programe, 

fundamentate prin indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obţinute. 

 

EDUCAŢIE  

În domeniul educaţiei, în perioada 2005-2008 s-a accelerat ritmul reformei acţionându-se cu 

precădere pentru creşterea calităţii învăţământului preuniversitar concomitent cu asigurarea unei 

accesibilităţi sporite a tuturor cetăţenilor ţării la acesta, creşterea responsabilităţii educaţionale la 

nivelul autorităţilor publice centrale şi locale şi consolidarea parteneriatului unităţilor de 

învăţământ cu mediul social şi economic, cât şi promovarea şi valorificarea diversităţii culturale 

în educaţie.  

În perioada 2005-2008, au fost alocate importante fonduri pentru obiective de investiţii, 

consolidări, reparaţii capitale şi reabilitări imobile din învăţământul preuniversitar. În anul 2006, 

25,4% din numărul total de unităţi a beneficiat de astfel de fonduri, iar în anul 2007 aproape 

jumătate din unităţile de învăţământ. Ca urmare a investiţiilor făcute, baza materială a 

învăţământului s-a dezvoltat continuu.  
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În vederea continuării aplicării programelor de susţinere socială şi a participării la educaţia 

obligatorie şi post-obligatorie,  s-a acţionat pentru: 

√ mărirea fondurilor alocate pentru transport (microbuze), acestea fiind de 53.585 mii lei în 

anul 2006, 86.429 mii lei în 2007 şi au atins un nivel de 150.057 mii lei în 2008 (1000 de 

bucăţi); 

√ asigurarea rechizitelor şcolare gratuite pentru elevii care provin din familii cu venituri reduse 

(775.446 beneficiari în 2007, cu o valoare a cheltuielilor de peste 13,5 milioane lei); 

√ asigurarea unui ajutor financiar de 200 Euro, în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare de către elevi şi studenţi, în perspectiva integrării societăţii româneşti în cadrul 

Societăţii Informaţionale Europene (38.466 beneficiari, cu o valoare a cheltuielilor de 7,7 

milioane Euro);  

√ asigurarea, prin programul naţional „Bani de liceu”, a unei burse lunare de 180 lei pentru 

elevii din familii defavorizate socio-economic, în vederea continuării studiilor după clasa a 

VIII-a în învăţământul liceal sau în şcolile de arte şi meserii; 

√ extinderea programului tip „A doua şansă” în cât mai multe unităţi şi judeţe, atât la nivelul 

învăţământului primar cât şi la nivel gimnazial (revizuire de curriculum, elaborare/reeditare 

de auxiliare didactice – 72 de ghiduri pentru profesori, derularea formărilor specifice pentru 

cadrele didactice, aproximativ 650 persoane) – prin proiectele PHARE „Accesul la educaţie 

al grupurilor defavorizate”; 

 

 

Planşa 4.1    Fonduri alocate educaţiei în perioada 2005-2008 
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În ceea ce priveşte finanţarea învăţământului superior, în vederea sporiri accesului la educaţie s-

au realizat următoarele:  

√ creşterea fondurilor alocate pentru bursele, transportul şi alocaţia pentru cazare în cămine 

sau în spaţii private (fondul pentru bursele studenţilor a crescut de la 130,6 milioane lei în 

2005 la 189,6 milioane lei în 2008, iar subvenţia pentru transport a crescut de la circa 9,1 

milioane la 28,7 milioane). Spaţiile de cazare au fost modernizate în proporţie de peste 75% 

asigurând condiţii decente de locuire pentru cca. 104.464 studenţi, gradul de acoperire cu 

locuri de cazare fiind de aproximativ 72,67% în anul 2008; 

√ creşterea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat (granturi de studiu) în vederea 

asigurării premizelor ca România să îndeplinească criteriile rezultate din Agenda Lisabona 

prin dublarea numărului de locuri la masterat  şi creşterea celor la doctorat; 

O componentă majoră a politicii în domeniul educaţiei a fost reconstrucţia sistemului de 

învăţământ din mediul rural, scop în care în perioada de referinţă s-au desfăşurat următoarele 

acţiuni:  

√ în cadrul Proiectului privind Învăţământul Rural au fost realizate lucrări de alimentare cu apă 

la un număr de 428 unităţi şcolare; au fost realizate proiectele tehnice pentru alimentare cu 

apă, grupuri sanitare, instalaţii electrice şi termice pentru un număr de 1.384 unităţi şcolare; 

au fost dotate cu mobilier un număr de 1467 de unităţi şcolare; au fost realizate lucrări la 

grupurile sanitare, instalaţii electrice şi termice pentru un număr de 209 unităţi şcolare; un 

număr de 127 unităţi şcolare se află în curs de reabilitare. În anul 2008 au fost finalizate 

lucrările la grupurile sanitare, instalaţii electrice şi termice pentru un număr de 121 unităţi 

şcolare.  

 

CERCETARE 

În domeniul cercetării dezvoltării şi inovării, s-a acţionat  în următoarele direcţii principale: 

√ Creşterea semnificativă a fondurilor publice alocate de la bugetul de stat pentru cercetare, la 

circa 0,5% din PIB în 2008, faţă de 0,2% din PIB în anul 2005.  
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Planşa 4.2    Fonduri alocate cercetării în perioada 2005-2008 
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√ S-a continuat dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic şi inovare prin Programul 

INFRATECH, care susţine dezvoltarea Reţelei Naţionale de Transfer Tehnologic şi Inovare- 

ReNITT. De asemenea a fost autorizată funcţionarea unui număr de 4 parcuri ştiinţifice şi 

tehnologice în Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Galaţi. 

√ În perioada 2005- 2008 au fost susţinute 45 de programe nucleu iniţiate de institutele 

naţionale de cercetare-dezvoltare. În cadrul acestora se derulează peste 750 de proiecte CD, 

cu circa 200 de obiective de cercetare.  

√ Au fost lansate platformele tehnologice la nivel naţional, în corelare cu cele existente în plan 

european. În prezent se monitorizează 31 de platforme tehnologice la nivel naţional, în 

domenii cum sunt: surse alternative de energie, inclusiv pe bază de hidrogen şi pile de 

combustie, genomică şi biotehnologii pentru plante, managementul şi asigurarea calităţii 

apelor, tehnologii manufacturiere, nanoelectronică, nanomedicină, medicină inovativă, 

chimie durabilă, transport maritim, aeronautică. În cadrul platformelor sunt active 44 de 

instituţii publice şi 40 din sectorul privat. 

√ A fost adoptată Strategia Naţională de Cercetare – Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 şi 

principalul instrument de implementare a acestei strategii, Planul Naţional de Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013- PN II. 

√ În perioada 2007-2008 au fost lansate primele 2 runde de competiţii la cinci programe din 

Planul Naţional CDI 2007-2013, respectiv: parteneriate în domeniile CDI prioritare; Inovare; 

Resurse umane; Capacităţi; Idei. Până în prezent au fost selectate pentru finanţare peste 2500 

proiecte cu un buget de circa 2 miliarde lei. 
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√ Continuă susţinerea proiectelor realizate în parteneriat de institute CD, universităţi şi 

întreprinderi, în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (PNCDI). 

√ Pentru a mări capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale în domeniul CDI, s-a lansat în 

2006 Programul IMPACT, care urmăreşte pregătirea pentru finanţare din fonduri structurale 

a unui  portofoliu de proiecte ce susţin creşterea  competitivităţii întreprinderilor prin 

activităţi de cercetare-dezvoltare  şi dezvoltarea infrastructurii CDI,  în special la nivel 

regional.  

√ Pentru încurajarea participării sectorului privat în activităţi de CDI s-a urmărit în special 

promovarea proiectelor CD  realizate în parteneriat de institutele de profil, universităţi şi 

întreprinderi, în cadrul  programelor naţionale şi creşterea capacităţii de difuzare şi absorbţie 

în mediul economic a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, prin dezvoltarea Reţelei Naţionale 

de Transfer Tehnologic şi Inovare – ReNITT. 

 

PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

Protecţia socială a ocupat un rol important în politica bugetară în perioada 2005-2008. 

 

Planşa 4.3    Fonduri alocate pentru asigurări şi asistenţă în perioada 2005-2008 
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Principalele realizări în domeniul social sunt: 

 Câştigul salarial mediu brut a crescut mai mult de 2 ori, respectiv cu 107,8% (de la 818 

lei în 2004 la circa 1700 lei în anul 2008), depăşind creşterea totală de 60% prevăzută în 

Programul de Guvernare, iar câştigul salarial mediu net cu 110,4% (de la 599 lei în 2004 

la 1260 lei în anul 2008). 

 Pentru luna decembrie 2008 câştigul salarial mediu brut  va ajunge la aproximativ 1950 

lei, cu 100,3% mai mare decât în decembrie 2004, iar câştigul salarial mediu net va fi de 

1440 lei, mai mare cu 109,5% decât în decembrie 2004. Exprimat în euro, câştigul 

salarial mediu brut în anul 2008 a fost estimat la circa 470 euro faţă de numai 200 în anul 

2004. 

 Pentru eliminarea inechităţilor din sistemul de pensii au fost recalculate pensiile din 

3.554.474 dosare, ca urmare 1.614.405 persoane (45,4%) au obţinut un punctaj mai mare 

decât cel aflat în plată, iar pensia medie a acestei categorii de beneficiari a înregistrat o 

creştere la sfârşitul anului 2005, de 21,3% faţă de nivelul existent înainte de recalculare. 

 Pe ansamblul sistemului public de pensii (asigurări sociale de stat şi agricultori), pensia 

medie la nivelul lunii iunie 2008 a fost în cuantum de 514 lei, faţă de 211 lei în luna 

decembrie 2004, ceea ce înseamnă o creştere în termeni nominali cu peste 143% şi cu 

cca. 94% în termeni reali. 

 Pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut de la 252 lei în luna decembrie 2004 la 

565 lei în iunie 2008, cu 124% în termeni nominali şi peste 78% în termeni reali. 

 De asemenea, pensia medie a agricultorilor a crescut de la 79 lei în decembrie 2004 la 

241 lei în iunie 2008, cu 205% în termeni nominali, respectiv cu 143% în termeni reali. 

 Începând cu 1 octombrie 2008 Guvernul a decis majorarea punctului de pensie cu 

aproximativ 20%, de la 581,3 lei la 697,5 lei. 

 Alocaţia de stat pentru copii a crescut, în fiecare an, de la 21 lei în 2004 la 40 lei în 2008. 

Prin crearea de servicii alternative de protecţie a copilului, s-a reuşit reducerea numărului 

de copii din sistemul de protecţie, remarcându-se o scădere considerabilă a numărului de 

copii din instituţii (de la 32.821 copii la 31 ianuarie 2005 la 24.979 copii la 31 martie 

2008). 

 A fost instituită acordarea tichetelor de creşă şi a tichetelor cadou, în valoare de 300 lei, 

respectiv 10 lei, în vederea sprijinirii angajaţilor care nu beneficiază de indemnizaţia 
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pentru creşterea copilului. Valoarea tichetelor de creşă s-a majorat de la 300 lei la 340 

lei. 

 Prin programul de interes naţional „Formare pentru personalul implicat în protecţia 

persoanei cu handicap”, 150 de persoane angajate în sistemul de protecţie a persoanelor 

cu handicap au beneficiat de formare. 

 

 

SĂNĂTATE 

În domeniul sănătăţii, a fost demarată o amplă reformă atât financiară, cât şi conceptuală cu 

rezultate în asigurarea stării de sănătate a cetăţenilor. 

√ Reforma sistemului de sănătate a îmbunătăţit eficienţa de utilizare a fondurilor în spitale şi a 

ameliorat calitatea actului medical şi nivelul de satisfacţie a pacienţilor şi a personalului 

medical, în paralel cu reorientarea serviciilor medicale către ambulator, prin încurajarea 

dezvoltării asistenţei de sănătate primare şi a prevenţiei. Concomitent s-au asigurat fondurile 

publice necesare modernizării infrastructurii sanitare.  

√ Comparativ cu anul 2004, cheltuielile publice pentru sănătate s-au majorat semnificativ încă 

din anul 2005 când creşterea a fost de 32%, iar pe întreaga perioadă creşterea a fost de 

135%; 

√ Totodată, ponderea cheltuielilor pentru sănătate în PIB a crescut progresiv, ajungând în 2008 

la 3,9% faţă de 3,7 % în 2007. 

 

 

Planşa 4.4    Fonduri alocate sănătăţii în perioada 2005-2008 
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Toate aceste majorări de fonduri au avut ca scop asigurarea accesului egal al cetăţenilor la 

îngrijirile sanitare de bază indiferent de veniturile realizate; astfel, prin creşterea fondurilor 

pentru medicamente cu 130%, de la 1138,4 milioane lei în 2004, la 2617,9 milioane lei în 2007, 

peste 2000 de medicamente se eliberează gratuit sau compensat; 

De asemenea, a fost lărgit accesul la medicamente prin reproiectarea listei de medicamente 

gratuite şi compensate. Noua listă are cu 25% mai multe DCI-uri (substanţe active care stau la 

baza medicamentelor). De asemenea, in noua lista sunt incluse medicamente de ultima generaţie, 

ceea ce va duce la o mai bună gestionare a bolilor şi la creşterea calităţii vieţii pacientului; 

S-a creat posibilitatea achiziţionării prin farmaciile cu circuit deschis a medicamentelor necesare 

tratamentului ambulatoriu pentru afecţiunile oncologice, diabet zaharat şi tratamentul stării 

posttransplant, incluse în subprograme de sănătate aferente; acesta măsură a venit în sprijinul 

bolnavilor cu afecţiuni grave, facilitând accesul acestora la medicamentele necesare; 

Programul naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei (PNESS) în asistenţa medicală 

primară este începutul medicinii preventive în România.  

În cursul anului în care s-a derulat  PNESS  s-au prezentat la medic şi au fost evaluaţi  

11.104.655 de cetăţeni, respectiv peste  55% din populaţia ţării, care a primit taloane.    

PNESS s-a adresat şi neasiguraţilor. Din  cei peste 11 milioane de cetăţeni evaluaţi,  1.215.593, 

adică 5,7% sunt persoane neasigurate in sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 

Dezvoltarea asistenţei medicale de urgenţă atât în segmentul prespitalicesc, cât şi cel spitalicesc 

s-a concretizat astfel:  

√ A fost creat şi consolidat sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor 

calificat; astfel, s-a reorganizat asistenţa medicală de urgenţă, atât prin redefinirea cadrului 

legal, cât şi prin implementarea unor proiecte cu finanţare externă, prin care se urmăreşte 

îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotării cu echipamente şi pregătirea continuă a personalului 

din unităţi şi camere de primiri urgenţă;  

√ De asemenea, s-au înfiinţat structuri integrate pentru asigurarea urgenţelor, respectiv Unităţi 

de Primiri Urgente (UPU) - Servicii Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare 

(SMURD) şi prin reglementarea competenţelor spitalelor de urgenţă; 

√ S-au înfiinţat Servicii Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare noi, în 21 de judeţe şi 

în municipiul Bucureşti; 
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√ Totodată, numărul echipajelor de intervenţie a crescut de la 30 în 2005, la 120 în 2008, 

urmând ca în anul 2009 numărul acestora să crească cu încă 150 de echipaje; municipiul 

Bucureşti dispune în prezent de 30 de echipaje. 

√ A fost finalizată achiziţia a 1520 de ambulanţe, faţă de un număr de 400 de maşini din 

perioada 2000-2004, ceea ce a determinat reînoirea parcului auto şi atingerea standardelor 

UE  

TRANSPORTURI 

În domeniul transporturilor s-au realizat următoarele: 

 În calitate de membru efectiv al Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2007, au fost intensificate 

acţiunile pentru alinierea politicii în domeniul transporturilor la politicile europene în 

materie definite în Cartea Albă a transporturilor, cu actualizările aferente. A fost elaborată, 

ca document de politică şi strategie, Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 

şi 2020, 2030 şi, ca instrument de asigurare a resurselor pentru implementare, Planul 

strategic în domeniul transporturilor – componenta de programare bugetară. Este în curs de 

finalizare Master Planul General de Transport în România, realizat cu asistenţă tehnică 

externă. În februarie 2008 au fost lansate cererile deschise de proiecte pentru Programul 

Operaţional Sectorial de Transport (POS-T) 2007-2013 pentru 9 domenii majore de 

intervenţie din cadrul Axelor prioritare 1,2,3 şi 4.  

 

Planşa 4.5    Fonduri  alocate domeniului transporturi în perioada 2005-2008 
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√ Au fost întreprinse acţiuni de restructurare şi asanare financiară a societăţilor din domeniul 

transporturilor (în special din domeniul transportului feroviar), de clarificare a patrimoniului 
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şi de pregătire pentru privatizare. S-a elaborat proiectul de Strategie de privatizare a 

Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA care se află în analiză 

la Comisia Europeană. 

√ A fost intensificată implementarea Programului de reabilitare a infrastructurii feroviare (cu 

impact direct asupra eliminării punctelor periculoase şi a restricţiilor de viteză de pe 

infrastructura feroviară publică, a creşterii vitezei tehnice şi comerciale şi a aducerii 

siguranţei circulaţiei la nivel optim de exploatare) şi a Programelor de modernizare a staţiilor 

de cale ferată şi a mijloacelor de transport feroviar (cu impact asupra calităţii serviciilor de 

transport de călători). În cadrul Programului de modernizare a infrastructurii feroviare s-au 

lansat şi sunt în curs de execuţie lucrări pe o lungime de 273 km (tronsoanele Câmpina-

Predeal şi Bucureşti-Constanţa) şi s-au realizat documentaţiile tehnice pentru asigurarea 

finanţării şi documentaţiile pentru proiectele de execuţie pentru celelalte secţiuni (cuprinse în 

principal pe Coridorul IV) în lungime de 600 km (Curtici-Braşov, Craiova-Calafat, Vâlcele-

Râmnicu-Vâlcea).  

√ Au continuat lucrările din cadrul Programului de modernizare a drumurilor naţionale (cu 

impact direct asupra creşterii capacităţii de circulaţie şi a condiţiilor de siguranţă şi confort 

ale utilizatorului), s-a accelerat ritmul de execuţie a Programului de autostrăzi (cu impact 

direct asupra creşterii gradului de interconectare cu reţeaua europeană de drumuri) şi s-a 

demarat Programul de construcţie a variantelor de ocolire a localităţilor la profil de 

autostradă şi profil de drum naţional (cu impact asupra decongestionării oraşelor). 

√ În perioada 2005-2006, în cadrul  Programului de modernizare a drumurilor naţionale, au 

fost în execuţie  lucrări de modernizare de drumuri naţionale pe o lungime de 1438,8 km, au 

fost finalizaţi 172,2 km de drumuri modernizate. În cadrul Programului de autostrăzi au fost 

continuate lucrările pe circa 310 km, din care s-au finalizat în 2006 lucrări de modernizare 

pe tronsonul Feteşti-Cernavodă în lungime de 17,6 km de pe Autostrada A2 şi pe autostrada 

A1 Bucureşti-Piteşti în lungime de 36 km. În cadrul Programului de construcţie a variantelor 

de ocolire a localităţilor au fost elaborate studii de fezabilitate pentru un număr de 25 

variante şi se află în pregătire sau avizare documentaţiile pentru încă 3 variante de ocolire.  

√ În domeniul transportului urban cu metroul a fost elaborată Strategia de dezvoltare şi 

modernizare a metroului bucureştean şi au fost intensificate lucrările de echipare şi punere în 

siguranţă pe tronsoanele Nicolae Grigorescu-Linia de centură, 1 Mai-Laromet. Au continuat 

lucrările de  modernizare a instalaţiilor fixe pe Magistralele 1, 2 şi 3 şi de compatibilizare a 

instalaţiilor fixe pe Magistralele 1, 2, 3 şi TL. Au fost achiziţionate 26 trenuri noi de metrou.  
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√ În transportul aerian s-a urmărit asigurarea siguranţei şi securităţii la standardele 

internaţionale, crearea unui mediu competitiv în aviaţia civilă şi satisfacerea cerinţelor 

beneficiarilor serviciilor aeriene şi au fost finalizate lucrările aferente fazelor a II-a  şi a II-a 

extinsă şi a demarat faza a III-a pentru modernizarea şi dezvoltarea Aeroportului 

Internaţional Henri Coandă – Bucureşti; au continuat lucrările de modernizare a aerogării de 

pasageri şi sunt în curs de finalizare lucrările de reparaţie capitală a suprafeţelor de mişcare 

şi a balizajului luminos la Aeroportul Internaţional “Aurel Vlaicu”Bucureşti astfel încât în 

august 2007 s-a reluat traficul pe aeroport; s-au finalizat lucrările de reparaţie capitală la 

balizaj luminos şi modernizare centrală termică pentru trecerea alimentării pe gaze naturale; 

s-a finalizat modernizarea staţiei hidrofor şi reţea exterioară de alimentare cu apă potabilă şi 

pentru incendiu la Aeroportul Internaţional “Mihail Kogălniceanu” Constanţa; s-au finalizat 

lucrările pentru extinderea platformei de staţionare aeronave pe direcţia nord, lucrările la 

drumul acces şi parcare transportatori marfă şi personal la Aeroportul Internaţional “Traian 

Vuia“ Timişoara.  

√ În domeniul naval a fost elaborată o nouă strategie şi au fost executate lucrări aferente 

programelor de modernizare a portului Constanţa şi a porturilor dunărene precum şi 

programelor de apărări maluri pe canalele Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – 

Năvodari. 

√ Au fost alocate importante sume pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din perioada 

aprilie–septembrie 2005 (182 mil. euro pentru infrastructura feroviară şi 502 mil. euro pentru 

infrastructura rutieră). 

 

PROTECŢIA MEDIULUI 

În domeniul protecţiei mediului, s-a acţionat  în următoarele direcţii principale:  

 A fost transpusă în proporţie de 99%  legislaţia europeană de mediu. 

 A fost realizată evaluarea calităţii aerului şi  a fost extinsă dotarea Reţelei Naţionale de 

Monitorizare a Calităţii Aerului cu 94 staţii automate precum şi cu 68 de panouri de 

informare a publicului. 

 A fost adoptat Planul Naţional de Alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră pentru anul 2007 şi perioada 2008-2012, în urma aplicării deciziei Comisiei 

Europene. A fost elaborat proiectul Planului Naţional privind adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice. 
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 Până la finele anului 2007 s-a sistat activitatea la peste 70 de depozite municipale 

neconforme; pentru anul 2008 este prevăzută sistarea depozitării la 26 depozite 

municipale, din care până în prezent s-a sistat activitatea la 5 depozite; în prezent sunt în 

funcţiune 20 depozite conforme. 

Au fost promovate spre finanţare investiţiile în infrastructură, reabilitarea şi extinderea  reţelelor 

de apă şi apă uzată astfel că în perioada 2006-2007 au fost promovate şi finanţate 141 de 

obiective şi investiţii prin măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu 

şi gospodărire a apelor; lucrările propuse a se executa necesită, din partea Ministerul Mediului şi 

Dezvoltării Durabile, un efort investiţional, de circa 2.700.0000 mii lei; acest efort se va derula, 

eşalonat, până în 2013.  

 S-au finanţat obiective de investiţii în  infrastructura de mediu, care se vor executa în  

perioada 2007-2010 pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 10 obiective de 

investiţii în infrastructura de mediu, în  valoare de 47,5 mil. lei. 

 

Planşa 4.6    Fonduri alocate pentru protecţia mediului în perioada 2005-2008 
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 În   perioada 2005 – 2007 prin Fondul pentru mediu s-a finanţat „Programul de stimulare 

a înnoirii Parcului naţional auto”, în  urma căruia, în anul 2005 au fost scoase din uz 

14.607 autoturisme vechi, prin alocarea sumei de 43,8 milioane lei,  în anul 2006  s-a 

alocat suma de 45,3 milioane lei pentru scoaterea din uz a unui număr de 15.110 

autoturisme vechi, iar în 2007 s-a alocat suma de 49, 3 milioane lei pentru scoaterea din 

uz a 16.444 autoturisme mai vechi de 12 ani de la data fabricaţiei. 
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 În anul 2008, s-a reluat „Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto”. În 

acest an suma alocată acestui Program este de 120 milioane lei, echivalentul a 40.000 de 

autoturisme mai vechi de 12 ani de la data fabricaţiei. 

 A fost iniţiat Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 

spaţii verzi în  localităţi, prin care se aprobă finanţarea din Fondul pentru mediu a unui 

număr de 102 proiecte, în  valoare totală de 58,7 milioane lei, din  care au fost deja 

semnate 96 contracte totalizând 53,1 milioane lei . 

 Au fost demarate investiţiile pentru începerea lucrărilor de reconstrucţie ecologică a 

Deltei Dunării, infrastructură, alimentarea cu apă, canalizări şi staţii de epurare, pentru 

îmbunătăţirea calităţii apei în Delta Dunării. 

 Pentru perioada 2005-2008, la nivelul anului 2008, dintr-un număr de 878 de lucrări 

afectate, pentru un număr de 835 de lucrări s-a refăcut infrastructura afectată de 

inundaţii, cât şi infrastructura de apărare împotriva inundaţiilor. 

 În perioada 2005-2008, s-au alocat fonduri pentru refacerea infrastructurii afectate de 

inundaţii, dezvoltarea infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor şi punerea în 

aplicare a prevederilor Planului Naţional pentru prevenirea şi diminuarea inundaţiilor  în 

valoare de totală de: 2.477.948 mii lei; 

 A fost prevăzut un program de 7,0 mil. lei pentru „Planul pentru prevenirea, protecţia şi 

diminuarea efectelor inundaţiilor în Bazinele Hidrografice”. 

 

AGRICULTURA 

 

În domeniul agriculturii au fost luate următoarele măsuri: 

 A fost elaborat şi pus în aplicare Pachetul legilor proprietăţii permiţând demararea 

procesului de justă despăgubire în cazul imobilelor şi terenurilor agricole şi forestiere 

care nu au putut fi retrocedate în natură. 

 S-a pus în aplicare regimul rentelor funciare viagere şi programul “Fermierul” pentru 

susţinerea comasării terenurilor şi a creşterii volumului investiţiilor. Acest program a 

stimulat băncile comerciale să finanţeze, alături de Guvern, proiectele din agricultură şi 

industria alimentară. 

 Prin majorarea subvenţiilor şi alocarea acestora în concordanţă cu procedurile din 

Uniunea Europeană s-a stimulat utilizarea de seminţe selecţionate; folosirea de material 

genetic ameliorat, de care au beneficiat cca. 50% din crescătorii de bovine; s-a 
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îmbunătăţit calitatea materialului genetic din zootehnie; au fost încurajate culturile cu 

producţii deficitare, agricultura ecologică, producţia marfă. Au fost susţinute de la 

bugetul de stat lucrările de amenajare a pădurilor private, în prezent existând 115 

structuri private, autorizate pentru administrarea unei suprafeţe de peste un milion 

hectare de păduri proprietate privată şi publică locală. 

 S-a finalizat cadrul legal şi instituţional care permite aplicarea mecanismului de 

intervenţie pe piaţa cerealelor şi a produselor procesate din cereale. Extinderea pieţelor 

de gros s-a făcut în luna august 2006 când s-a deschis oficial piaţa de Gros Timişoara. 

 Au fost promovate politici care au permis exploataţiilor agricole familiale şi 

comunităţilor rurale accesul la programe cu finanţare internă şi internaţională. A fost 

îmbunătăţită asigurarea managementului fondurilor europene în domeniul agriculturii şi 

structura instituţională a Agenţiei de Plăţi (APIA şi APDRP). S-au încurajat dezvoltarea 

şi diversificarea activităţilor economice generatoare de activităţi multiple şi venituri 

alternative, precum şi agroturismul. 

 A fost finanţat Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi 

reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de 

inundabilitate din România şi de corectare a torenţilor. 

 

Planşa 4.7    Fonduri alocate domeniului agricultură, silvicultură, piscicultură şi 

vânătoare în perioada 2005-2008 
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Capitolul 5      

Aspecte Bugetare în Context European   

 

Bugetul naţional constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii social-economice a 

fiecărei  naţiuni, iar aderarea României  la Uniunea Europeană  aduce o serie de aspecte tehnice  

şi metodologice noi impuse de modul de abordare al bugetului european, care necesită anumite 

schimbări privind structura şi modul de alcătuire al bugetului naţional. În acest context, anumite 

concepte,  mecanisme şi proceduri naţionale trebuie să fie consistente cu bugetul european. 

Pentru ca aceste concepte şi mecanisme să fie corect înţelese şi puse în practică, am încercat în 

câteva cuvinte să explicăm pe scurt 2 aspecte pe care le considerăm esenţiale: calculul 

deficitului bugetar conform Sistemului European de Conturi (ESA 95) şi noua abordare a 

fondurilor europene nerambursabile de care beneficiază România ca stat membru al Uniunii 

Europene. 

 

5.1. Deficitul bugetar conform Sistemului  European de Conturi (ESA 95)  

 

Conform Protocolului privind procedura deficitului excesiv, anexă la Tratatul de instituire a 

Uniunii Europene, România trebuie să raporteze de două ori pe an – la 31 martie şi 30 

septembrie - nivelul deficitului şi datoriei guvernamentale realizate pe ultimii patru ani, precum 

şi deficitul planificat pe anul curent. Deficitul planificat este definit ca fiind stabilit în 

conformitate cu cele mai recente decizii ale autorităţilor bugetare.  

Deficitul se calculează conform sistemului de raportare accrual, reglementat de Sistemul 

European de Conturi (ESA 95), precum şi în regulamentele emise în aplicarea Tratatului de 

instituire a Uniunii Europene. 

Prin urmare reglementările europene fac necesară distincţia între deficitul bugetar calculat 

conform metodologiei interne pe baza încasărilor şi plăţilor efective (cash) şi deficitul calculat 

conform procedurilor europene care utilizează principiul accrual, respectiv operaţiunile sunt 

înregistrate la momentul la care o valoare economică este creată, transformată, transferată.  

Utilizarea principiului accrual în dimensionarea indicatorilor finanţelor publice  asigură o mult 

mai exactă estimare a impactului macroeconomic al politicii fiscale, întrucât se iau în calcul pe 

lângă fluxurile cash şi alţi factori care nu au acoperire în  cash cum ar fi: titluri de despăgubire, 

dobânzi datorate, datorii comerciale etc.     
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Transpunerea datelor în baza accrual este reglementată printr-un set de norme şi principii ce 

formează Sistemul European de Conturi (ESA 95) aprobat de Consiliul Uniunii Europene in 

1966. 

Principalele operaţiuni efectuate la transpunerea datelor din bază cash în bază accrual sunt: 

√ Extinderea sferei de cuprindere a administraţiei publice prin includerea veniturilor, 

cheltuielilor şi soldului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

subordonate administraţiei publice centrale şi locale. De regulă, aceste instituţii au soldul 

excedentar şi influenţează pozitiv deficitul bugetar.  

√ Reflectarea influenţelor din creanţe şi datorii care rezultă din: 

− Variaţia datoriilor (diferenţa dintre datorii la sfârşitul anului şi cele de la începutul 

anului) raportate de instituţiile bugetare;  

− Variaţia creanţelor (diferenţa între stocul creanţelor rezultate din operaţiuni 

comerciale la începutul anului şi cel de la finele anului). 

√ Transpunerea dobânzilor din bază cash în bază accrual în funcţie de termenele de plată 

prevăzute în contractele de împrumut. 

√ Alte ajustări formate în principal din: 

− cheltuielile efectuate de autorităţile administraţiei publice locale din venituri în afara 

bugetelor locale; 

− titlurile de stat emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor în schimbul 

împrumuturilor neperformante ale Bancorex,  preluate de BCR, ajunse la scadenţă în 

anul de raportare; 

− veniturile, cheltuielile şi soldul fondului de risc constituit pentru asigurarea 

garanţiilor la credite bancare acordate agenţilor economici;  

− începând cu anul 2004, la raportarea deficitului a fost luată în calcul şi valoarea 

titlurilor de despăgubire emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legilor de restituire a 

proprietăţilor; 

− influenţe din credite garantate; 

− o serie de societăţi cu capital de stat ale căror venituri proprii acoperă mai puţin de 

50% din costuri, diferenţa fiind acoperită din subvenţii, respectiv Metrorex, 

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, o serie de aeroporturi locale şi centrale de 

termoficare de interes local. Pentru aceste societăţi au fost incluse în datoria 

guvernamentală împrumuturile contractate direct de aceste entităţi în nume propriu, 

fără intervenţia statului;  
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− impactul ştergerii de creanţe externe în favoarea unor ţări terţe; 

Tabelul 5.1   Influenţe asupra deficitului bugetului general consolidat conform ESA 95 

  2007 
Notificare septembrie 

2008 

2008 
Notificare septembrie 

2008 

  Milioane 
lei 

% din PIB Milioane 
lei 

% din PIB 

I. Deficit buget general consolidat -9.428,4 -2,3 -10.979,5 -2,2 

II. Influenţe din transpunerea în ESA 95 -1.037,3 0,3 -3.220,0 -0,6 

III. Deficit conform ESA 95  (I + II) 10.465,7 -2,6 -14.199,5 -2,8 

 

 

5.2. Noua abordare a fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2009 

 

Fonduri externe nerambursabile - constau în sumele primite de România de la Uniunea 

Europeană, în calitatea sa de Stat Membru al Uniunii, prin intermediul instrumentelor financiare 

destinate finanţării Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit, 

precum şi altor facilităţi şi instrumente  postaderare,  precum şi al instrumentelor de preaderare 

( Phare, Ispa şi Sapard ). 

 

Procedura de înregistrare în bugetele componente ale bugetului general consolidat a fluxurilor 

financiare ocazionate de implementarea programelor/proiectelor finanţate de Uniunea 

Europeană din instrumente postaderare trebuie să aibă în vedere cerinţele rezultate din deciziile 

EUROSTAT, precum şi facilitarea managementului acestor fonduri. 

Aceste cerinţe se referă la: 

√ Respectarea principiului neutralităţii, definit de Uniunea Europeană ca fiind condiţia ca 

sumele primite de la bugetul U.E. să nu influenţeze deficitul bugetului general consolidat 

(definit conform criteriilor de convergenţă); pentru aceasta sumele înregistrate pe venituri şi 

cheltuieli nu trebuie să influenţeze pozitiv, dar nici negativ soldul bugetar (definit conform 

criteriilor de convergenţă). 

√ Separarea fluxurilor destinate beneficiarilor finali din sectorul privat (necuprinse în bugetul 

de stat) de cele destinate beneficiarilor finali din sectorul public (cuprinse în bugetul de stat). 

√ Sumele avansate sau rambursate de Uniune  în contul plăţilor efectuate din unul din bugetele 

componente ale bugetului general consolidat şi rambursate beneficiarilor finali din sectorul 
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public de către autorităţile responsabile cu plăţile pentru proiecte, se vor vira în conturile de 

venituri ale  bugetului de stat, bugetelor locale, altor bugete, în funcţie de modul în care este 

finanţat beneficiarul acestor fonduri. 

√ Reflectarea într-un singur buget (de exemplu fie în bugetul de stat, fie în bugetul local, fie 

într-unul din bugetele de asigurări sociale) a valorii totale a proiectelor cu finanţare 

europeană.  

Astfel, începând cu anul 2009, în bugetele ordonatorilor principali de credite care au calitatea de 

beneficiari de proiecte vor fi incluse sumele destinate finanţării propunerilor de 

proiecte/proiectelor pe care intenţionează să le depună pentru finanţare/le implementează în 

cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune şi de 

Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente  postaderare care funcţionează pe principiul 

rambursării cheltuielilor către beneficiari, cu acoperire integrală de la  bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz. 

Excepţie de la acest principiu fac proiectele finanţate din Facilitatea Schengen şi de Tranziţie  

pentru care se menţine reflectarea contribuţiei naţionale în bugetul de stat şi cea a contribuţiei 

comunitare (fonduri externe nerambursabile) în bugetul fondurilor externe nerambursabile, 

similar cu modul de reflectare al proiectelor finanţate din fonduri comunitare de preaderare.   

Ordonatorii principali de credite vor include în  formularele bugetare aferente fondurilor externe 

nerambursabile postaderare valoarea totală a proiectului, pe cele 2 nivele, credite de angajament, 

respectiv, credite bugetare, pentru FEN postaderare din care se face/se va face finanţarea (de 

exemplu Programe FEDR, Programe FC, Programe FSE…etc).  

În faza de programare bugetară, valoarea totală a proiectului reflectată în formularele bugetare  

include atât cheltuielile eligibile (FEN postaderare şi cofinanţarea publică naţională), cât şi 

cheltuielile neeligibile aferente implementării proiectului.  

În acest context, pe parcursul execuţiei bugetare, cheltuielile aferente proiectului, atât cele 

eligibile, cât şi cele neeligibile, se efectuează din bugetul propriu al ordonatorului principal de 

credite. 

 Pentru sumele aferente FEN postaderare, beneficiarul OPC va întocmi cereri de rambursare 

către Autoritatea de management/gestionare a  programelor/instrumentelor/facilităţilor, sumele 

rambursate fiind înregistrate ca venituri  ale  bugetului de stat.  
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Proiectul de buget pe anul 2009, împreună cu proiecţia coordonatelor bugetare pe 

perioada 2010-2012, a fost astfel construit încât să asigure o poziţie macroeconomică solidă şi 

sustenabilă, stabilitate şi atractivitate a mediului de afaceri, accesarea fondurilor comunitare 

nerambursabile şi furnizarea de servicii publice de calitate, toate acestea în contextul procesului 

de convergenţă nominală şi reală cu Uniunea Europeană.  

 

         In acest context, România va deveni un stat membru cu pondere, care va acţiona 

conform practicilor uniunii şi acquis-ului comunitar  şi va fi capabil să influenţeze deciziile 

comunitare, de o manieră deschisă, pozitivă, orientată spre construirea consensului şi 

unităţii de acţiune la nivel european. 
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